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WERYFIKACJA DZIAŁANIA UKŁADU POMIAROWEGO 
DO IDENTYFIKACJI NACISKU STÓP NA PODŁOŻE 

  
VERIFICATION OF THE MEASUREMENT SYSTEM FOR 

IDENTIFICATION OF THE FOOT PRESSURE ON THE GROUND 
  

Słowa kluczowe: pomiar nacisku stopy na podłoże, bieżnia ZEBRIS 
  

1. WSTĘP 
  

 W dzisiejszym, zaawansowanym technologicznie świecie wykorzystywanie w różnych 
dziedzinach życia nowych i innowacyjnych rozwiązań stało się powszechne. Współczesne 
urządzenia w coraz większym stopniu przejmują rolę decyzyjną. Dotyczy to w szczególności 
urządzeń mechatronicznych. Istotną w tego typu systemach jest kwestia dostosowywania się 
urządzenia do aktualnych warunków pracy. Wynika to między innymi z złożoności 
zaimplementowanego algorytmu sterowania oraz ilości przetwarzanych w nim sygnałów 
pochodzących od sensorów. Stąd dążenie do stosowania wysublimowanych sensorów 
dających pełną informację na temat stanu danego procesu przy możliwie jak najmniejszej ich 
ilości. W Instytucie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej prowadzi się badania nad 
zastosowaniem różnego typu sygnałów sterujących do kontroli napędów mechatronicznego 
urządzenia do reedukacji chodu. Jedną z możliwości sterowania są sygnały pochodzące od 
układu służącego do identyfikacji fazy chodu. System ten bazuje na sygnałach z układu 
pomiarowego do wyznaczania nacisku stopy na podłoże. W niniejszym artykule 
przedstawione zostaną rezultaty badań doświadczalnych, mających na celu weryfikację 
działania układu do pomiaru nacisku stopy na podłoże.  
 

  
2. UKŁAD POMIAROWY DO IDENTYFIKACJI NACISKU STOPY NA PODŁOŻE 

  
 System do identyfikacji nacisku stopy na podłoże składa się z wkładek do butów 
wyposażonych w barorezystancyjne czujniki nacisku, dedykowanego wzmacniacza i karty 
akwizycji sygnałów analogowych, połączonej z komputerem PC poprzez kartę czasu 
rzeczywistego. Na każdej z wkładek umieszczone zostały cztery czujniki nacisku. Sygnały 
pomiarowe są sumowane parami i konwertowane we wzmacniaczu na sygnał napięciowy 0-
10[V]. Do karty akwizycji sygnałów analogowych trafiają więc z każdej wkładki dwa 
sygnały napięciowe, które odpowiadają naciskom w przedniej i tylnej części stopy. 
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3. BADANIA DOŚWIADCZALNE I ANALIZA WYNIKÓW 
  

 Weryfikacja działania powyższego systemu została przeprowadzona z wykorzystaniem 
bieżni do analizy chodu marki Zebris, która dzięki zintegrowanej matrycy czujników 
umożliwia wyznaczenie nacisków stopy na podłoże, faz chodu czy sił reakcji bieżni. 
W trakcie badań doświadczalnych rejestrowane były równolegle sygnały pomiarowe 
z obydwu urządzeń pomiarowych. Naciski rejestrowano dla chodu z prędkościami od 0,2 do 
7 km/h oraz podczas stania w miejscu. Uzyskane wyniki badań zostały ze sobą porównane, 
co pozwoliło na weryfikację opracowanego układu pomiarowego. 

a)           b) 

 
Rys.2. Zestawienie wyników pomiarowych podczas chodu z prędkością 1 km/h a) uśredniony przebieg 

siła nacisku lewej stopy w jednym cyklu chodu, b) zestawienie pomiaru z systemu ZEBRIS oraz 
przykładowego, zmierzonego przez wkładki i przeskalowanego nacisku stopy na podłoże 

 
 Przeprowadzone badania doświadczalne pokazały, że system z wkładkami prawidłowo 
identyfikuje naciski stopy na podłoże. Po przeskalowaniu, zarejestrowane wartości 
maksymalne siły nacisku były w obu stopach porównywalne, powtarzalne i zbliżone do 
wartości rzeczywistych. Natomiast naciski w fazie podporu różnią się od wartości 
uśrednionych, co wynika z nieliniowego działania poszczególnych czujników. W celu 
weryfikacji indywidualnego działania każdego z sensorów przeprowadzono testy dla stania 
w miejscu, które opisane zostaną w pełnej wersji artykułu.  
 Dużą zaletą opracowanego układu pomiarowego jest to, że odróżnieniu od 
zaawansowanych technologicznie urządzeń, sygnał pomiarowy jest łatwy w przetwarzaniu, 
dzięki czemu może być wykorzystany do szybkiej identyfikacji faz chodu człowieka. Zatem 
biorąc pod uwagę przeznaczenie tego układu, stwierdzić można, że zgodność pomiarów 
z wartościami rzeczywistymi jest wystarczająca. Chcąc dodatkowo zwiększyć 
funkcjonalność tego systemu o wyznaczenie dokładnej wartości siły nacisku, należałoby 
przeprowadzić dodatkowe badania chodu ze stopniowym odciążaniem. 
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