
 

76 

 

 

XIV KONFERENCJA NAUKOWA 

„MAJÓWKA MŁODYCH BIOMECHANIKÓW” 
IM. PROF. DAGMARY TEJSZERSKIEJ 

19-21.05.2017 

 
 

 

 

OPRACOWANIE METODYKI WERYFIKACJI MODELU 
DYNAMICZNEGO STAWU RZEPKOWO-UDOWEGO 

 

 

EWA STACHOWIAK
1
, PIOTR GRABIEC

2
, ZBIGNIEW PILECKI 

3
, ALICJA BALIN

1
, JACEK 

JURKOJĆ 
1
 

1: Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska,  
e-mail: ewa.stachowiak@polsl.pl 

2: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 

3: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii 

 

 

Streszczenie. W biomechanicznych badaniach modelowych często problemem jest 

weryfikacja modelu, ze względu na fakt, że zbadanie działających we wnętrzu organizmu 
oddziaływań wymaga inwazyjnej ingerencji do wnętrza ciała. W pracy podjęto próbę 
opracowania metody weryfikacji dynamicznego modelu 3D stawu rzepkowo-udowego. 

Przeprowadzono próbę sprawdzenia stworzonego modelu za pomocą 3 metod analizy toru 

ruchu rzepki (system do analizy ruchu, cyfrowa korelacja obrazu, badanie ultrasonograficzne 

(Rys.1)). Dla wszystkich metod analizowano tor ruchu rzepki w zależności od zgięcia stawu 
kolanowego z wykorzystaniem fotela do badań izokinetycznych BIODEX 4 Pro. 

A.  B.  C.  

Rys. 1 Metody badań wykorzystane do opracowania metodologii weryfikacji modelu 
A. System do analizy ruchu, B. Cyfrowa korelacja obrazu, C. Badanie USG. 

 

W pierwszym przypadku problemem okazała się dokładność pomiarów – ze względu na 

rozmiar markerów i ruch całej kończyny, a także wrażliwość metody na podskórny ruch 
rzepki. W następnej kolejności przeprowadzono analogiczne badania z wykorzystaniem 
cyfrowej korelacji obrazu. Kończyna została mocniej ustabilizowana oraz zmniejszono 

prędkość kątową ruchu. Uzyskano podobieństwo miedzy wynikami modelowymi, natomiast 
w dalszym ciągu dyskusyjny pozostał fakt podskórnego ruchu rzepki.  

W trzeciej kolejności w celu analizy położenia rzepki, wykonano badanie USG w 

warunkach skurczu izometrycznego w zakresie zgięcia stawu kolanowego 15°-60° dla ruchu 

prostowania. Dokonano pomiarów bocznego położenia rzepki oraz położenia rzepki 
względem kości udowej w osi pionowej. Zaobserwowano zmianę bocznego położenia rzepki 
względem kłykcia bocznego od 5,2 mm dla kąta zgięcia 60° do 15,6 mm dla kąta zgięcia 15°. 

Otrzymane wyniki przyjęto jako podstawę do weryfikacji modelu. 
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