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Streszczenie. Celem pracy była budowa modelu dynamicznego lejkowatej klatki piersiowej 
z wykorzystaniem metodyki układów wieloczłonowych – multibody.  

Zakres pracy obejmował budowę modelu geometrycznego klatki piersiowej w programie 
Mimics, dyskretyzację w programie LS-PrePost, budowę modelu numerycznego w programie 
Madymo oraz jego weryfikację. Model klatki piersiowej został opracowany przy 
wykorzystaniu zdjęć z tomografii komputerowej lejkowatej klatki piersiowej 14-sto letniego 
chłopca o masie 55 kg. W budowie modelu uwzględniono kręgi piersiowe od Th2 do Th10 ze 
względu na zakres zdjęć tomografii komputerowej, 9 par żeber, mostek podzielony na kości 
rękojeści, trzonu oraz wyrostka mieczykowatego, a także żebra chrzęstne. Kości mostka, 
kręgi i żebra zamodelowano jako bryły sztywne, o danej masie, momentach bezwładności 
oraz położeniach środka masy. Każde żebro zostało podzielone na cztery części, które 
następnie połączono parami kinematycznymi obrotowymi. Mięśnie międzyżebrowe 
zamodelowano jako elementy bezmasowe, o odpowiedniej charakterystyce siłowo-
przemieszczeniowej. Stawy kręgowo-żebrowe zostały zamodelowane jako elementy 
sprężysto-tłumiące.  

W celu pozyskania informacji o zmianie kształtu klatki piersiowej podczas oddychania 
wykorzystano optoelektroniczny system APAS. Jest to system, który służy do analizy ruchu, 
wykorzystujący digitalizację obrazu wideo. Badanie ruchu klatki piersiowej polegało na 
rozmieszczeniu markerów pasywnych – odbijających światło pochodzące z reflektorów – 
w charakterystycznych punktach anatomicznych. Badanie przeprowadzono w zaciemnionej 
sali przy użyciu sześciu kamer cyfrowych i sześciu reflektorów, które były źródłem 
odbijanego światła przez markery. Przed przystąpieniem do badania, wszystkie kamery 
poddano kalibracji, którą przeprowadzono za pomocą kostki kalibracyjnej. Markery zostały 
opisane i przyklejone w charakterystycznych punktach klatki piersiowej z przodu i z tyłu. 

Opracowany model lejkowatej klatki piersiowej w programie Madymo następnie poddano 
weryfikacji. Weryfikacja polegała na jak najbardziej dokładnym odwzorowaniu zachowania 
klatki piersiowej podczas oddychania. Porównano przemieszczenia tych samych punktów 
anatomicznych, które otrzymano z testu z wynikami symulacji oddychania w programie 
Madymo.  
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