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Celem pracy było wyznaczenie obciąże  występujących w układzie szkieletowo-

mię niowym odcinka lędźwiowego podczas podnoszenia 10kg i 20kg przedmiotu z różnych 
wysoko ci z wykorzystaniem metody modelowania matematycznego w oprogramowaniu 

AnyBody Modeling System [1].  

Badania do wiadczalne przeprowadzono z udziałem 30 kobiet w wieku 43±9 lat będącymi 
matkami dzieci niepełnosprawnych. Kobiety uskarżały się na bóle dolnych partii kręgosłupa. 
Ruch podnoszenia 10kg przedmiotu z podłogi, 10kg przedmiotu ze stołu oraz 20kg 

przedmiotu ze stołu zarejestrowano za pomocą optycznego systemu APAS. Uzyskane dane 

kinematyczne pozwoliły na przeprowadzenie symulacji ruchu podnoszenia w rodowisku 
AnyBody. Do wyznaczenia sił reakcji występujących w poszczególnych segmentach 

odcinkach lędźwiowego oraz sił mię niowych prostownika grzbietu i mię ni brzucha 
wykorzystano model całego ciała StandingModel, który składał się z 69 segmentów, ok. 1000 

aktonów mię niowych oraz modelu ci nienia ródbrzusznego. W modelu zastosowano 

metodę skalowania ScalingLengthMassFat. Wykorzystany model zweryfikowano na 

podstawie danych literaturowych [2,3]. Warto ci sił reakcji oraz sił mię niowych wyznaczono 
za pomocą metody optymalizacji statycznej, w której przyjętym kryterium była minimalizacja 
sumy sze cianów stosunku siły mię niowej do jego siły maksymalnej. 

rednie maksymalne warto ci sił reakcji (znormalizowane względem ciężaru ciała BW, 

ang. Body Weight) uzyskano w segmencie L5-S1 w trakcie początkowych etapów każdego 
z ruchów i dla podnoszenia: 10kg z podłogi wyniosły: 4,72±2,25 [N/BW], 10kg ze stołu: 
2,37±0,58 [N/BW] oraz 20kg ze stołu: 4,86±2,5 [N/BW]. Natomiast największą aktywno ć 

podczas podnoszenia wykazały mię nie poprzeczne brzucha oraz prostownik grzbietu. 
Otrzymane wyniki pozwolą na okre lenie cech prawidłowego wykonywania czynno ci 

podnoszenia, które przyczynią się do redukcji obciąże , a tym samym minimalizacji schorze  
występujących w obrębie odcinka lędźwiowego.     
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