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1. WSTĘP 
 
 Siła mięśni szkieletowych i ich moc odgrywają ważną rolę w codziennej lokomocji 
człowieka [1, 2]. Moc jest wartością fizyczną łączącą dane kinetyczne i kinematyczne. W 
ruchu obrotowym jest liczona, jako iloczyn momentu sił mięśniowych i prędkości kątowej. 
Osoby niepełnosprawne mają różne udziały sił mięśniowych, a więc i inną dystrybucję mocy. 
Osoby z opadającą stopą mają zmniejszoną aktywność zginaczy grzbietowych stopy. Dlatego 
też, celem niniejszej pracy była analiza redystrybucji mocy sześciu prostowników stawu 
skokowo-goleniowego podczas chodu osób zdrowych i z opadającą stopą.  
 
 
2. MATERIAŁ I METODY 
 
 Badaniami objęto grupę 15 osób z opadającą stopą (OS) o różnej etiologii 
(m=78.8±18.3kg, h=173.5±10.3cm, w=51.4±17.9lat) oraz grupę 15 osób zdrowych (Z) 
(m=71.2±15kg, h=171.6±9.5cm, w=24.7±5.9lat). Dane kinematyczne i kinetyczne chodu 
zostały zebrane przy pomocy 8 kamer (100Hz) systemu VICON zsynchronizowanego z 
dwoma platformami firmy KISTLER (1000Hz). Do analizy i symulacji chodu wykorzystano 
10 segmentowy model ciała człowieka o 23 stopniach swobody i 92 mięśniach dostępny w 
programie OpenSim [1, 2]. Zadanie odwrotne kinematyki zostało rozwiązane w celu 
znalezienia kątów, które najlepiej oddały ruch badanych osób. Otrzymane dane zostały 
skorygowane przy pomocy algorytmu RRA (Residual Reduction Algorithm), w celu 
otrzymania dynamicznej spójności. Algorytm CMC (Computed Muscle Control) został użyty 
w celu wyliczenia sił i mocy mięśni w funkcji czasu działających w chodzie.  
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3. WYNIKI 
 
 Przedstawione na Rys 1 średnie przebiegi zmian wartości mocy sześciu mięśni porażonych 
w grupie OS, wskazują na istotne zmiany szczególnie w pierwszych 30% cyklu chodu oraz w 
fazie przenoszenia w porównaniu z grupą Z.  
 

 
Rys 1. Średnie krzywe mocy sześciu mięśni dla osób zdrowych i z opadającą stopą w cyklu chodu 

 
Dodatkowo w tych fazach mięśnie w obydwu grupach wykonują inną pracę, gdyż wartość 
dodatnia mocy oznacza, że mięsień wytwarza energię poprzez aktywność koncentryczną; 
natomiast wartość ujemna oznacza pochłanianie energii poprzez ekscentryczną pracę mięśnia.  
 
 
4. DYSKUSJA 
 
 W niniejszej pracy przy pomocy programu OpenSim przedstawiono charakter mocy sześciu 
mięśni w dziedzinie cyklu chodu dla osób zdrowych i z opadającą stopą. Udowodniono, że 
osoby niepełnosprawne mają inną dystrybucję mocy. Praca ekscentryczna i koncentryczna 
występuje w innych momentach czasowych cyklu chodu. Podane wyniki mają znaczenie w 
opracowaniu optymalizacji procesu usprawniania pooperacyjnego.  
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