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1. WSTĘP 
 

Istniejąca grupa pacjentów z upośledzonymi funkcjami lokomocji, w tym dzieci 
wymagające zaopatrzenia ortotycznego, zdeterminowała wytyczne nad wytwarzaniem i 
modyfikacją ortez kończyn dolnych, w celu efektywnego wspomagania procesu rehabilitacji.  

Jedną z podstawowych cech ortez jest ich sztywność, która określa miarę odkształcalności 
materiału. Sztywność materiału może zostać wyznaczona na podstawie znajomości momentu 
bezwładności obiektu oraz jego modułu Younga [1].  

 
 

2. CYKL CHODU 
 
Cykl chodu można podzielić na dwie fazy: podparcia i przenoszenia. Faza podparcia stanowi 

około 60%, a faza przenoszenia około 40% całego cyklu podczas standardowego chodu z 
prędkością ok 5km/h [2,3]. W fazie podparcia rozróżnia się również tzw. pojedyncze i 
podwójne podparcie odwzorowujące kontakt z podłożem jednej lub dwóch stóp.  

Na potrzeby pracy założono, że waga pacjenta wynosi 15 [kg] oraz, że dochodzi do zmiany 
rozkładu obciążenia części goleniowej podczas chodu. Tabela 1 przedstawia zmiany wartości 
oraz obszary działania obciążeń, gdzie (a) oznacza kontakt piety z podłożem, (b) przeniesienie 
całego ciężaru ciała na śródstopie, (c) kontakt palców z podłożem  [4]. 

 
Tabela 1: Zestawienia warunków obciążeń części goleniowej ortezy dla wybranych faz chodu 

Faza chodu Segment mięśniowy 
odpowiedzialny za 
wywierane obciążenie 

Masa mięśni aktywnych 
w fazie cyklu, w stosunku 
do masy całego ciała [%] 

Obciążenie zadane 
przez mięśnie na 
powierzchnie otezy [N] 

(a) Część goleniowa, 
łydka i stopa 

6,1 4,6 

(b) Udo 3,3 2,4 
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(c) Łydka 4,7 3,5 
3. MODELOWANIE OBIEKTU 
 

Bazując na rzeczywistych obiektach ortez pediatrycznych wykonano komputerowe modele 
geometryczne ortezy stabilizującej oraz dynamicznej różniące się geometrią części goleniowej, 
a także materiałem z którego wykonana została listwa wzmacniająca część goleniową. 
Zastosowano ujednolicenie wymiarów (długości części podeszwy i goleniowej) oraz 
zachowano stałą grubości. Zastosowano uproszczenia, takie jak brak nierówności i wyżłobień 
części stopowej ortezy, pominięto pasy mocujące. Przeprowadzono analizę numeryczną, za 
pomocą programu ANSYS Workbench 12.0,  w wybranych fazach chodu z zakresu 
podwójnego podparcia. Wyznaczono wartości oraz lokalizację miejsc działania reakcji siły w 
tych fazach na podstawie procentowego udziału masowego poszczególnych segmentów ciała. 

 
 
4. WYNIKI 
 

Wygenerowano wyniki w postaci map rozkładu maksymalnego naprężenia zredukowanego 
wg hipotezy Hubera-Misesa-Hencky’ego oraz kierunkowego przemieszczenia części 
goleniowej ortezy. Przykładowe wyniki przedstawia rysunek 1. 

Otrzymane wyniki potwierdzają, że przyrost przemieszczenia kierunkowego wraz ze 
wzrostem obciążenia dla ortezy dynamicznej jest znacznie większy niż w przypadku ortezy 
stabilizującej. Zmiana ta zależy od geometrii modelu oraz materiału listwy wzmacniającej, a 
więc parametrów definiujących sztywność.  
 

(a)  (b)  
Rys. 1: Rozkład map analizowanych wielkości dla ortezy dynamicznej: przemieszczenie 

kierunkowe (a); naprężenia zredukowane H-M-H (b) 
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