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Streszczenie. Ocena działania poszczególnych grup mięśniowych jest jednym z 

podstawowych celów badań biomechanicznych. Badania tego typu polegają między innymi na 
wyznaczeniu zdolności siłowych poszczególnych grup mięśniowych. Pomiary tego typu 
najczęściej realizowane są na stanowiskach pomiarowych wyposażonych w dynamometry 
pozwalające na wyznaczenie momentów sił mięśniowych poszczególnych grup mięśniowych 
działających na stawy (np. zginacze stawu kolanowego, odwodziciele stawu biodrowego). 

Jedną z grup mięśniowych mających istotne znaczenie podczas realizowania funkcji 
lokomocyjnych są rotatory stawu biodrowego. Odpowiadają one za odpowiednie ułożenie 
kończyny podczas chodu i są w pewnym stopniu odpowiedzialne za stabilizację stawu 
kolanowego. Niestety w literaturze jest niewiele prac poświęconych pomiarom tej grupy 
mięśni. Celem niniejszej pracy było opracowanie metodyki badań pozwalającej na ocenę 
zdolności siłowych mięśni rotujących kończynę w stawie biodrowym. W tym celu 
wykorzystano platformę dynamometryczną AMTI pozwalającą na pomiar sił (Fx, Fy, Fz) i 
momentów (Mx, My, Mz) w statyce i dynamice oraz pomiar parametru środka nacisku stóp na 
platformę (COP) i wszystkich jego pochodnych. 

Na podstawie zarejestrowanych danych wyznaczone zostały momenty działające na kończynę 
dolną. Grupę badawczą stanowiło 30 osób w wieku 21 lat. Podczas badań osoba stawała w 
pozycji wyprostowanej jedną kończyną dolną na platformie. Podczas 10 sekundowego pomiaru 
osoba wykonywała maksymalną rotację izometryczną kończyną postawioną na platformie.  

Maksymalna wartość momentu zarejestrowanego przez platformę wynosiła 29 [N] podczas 
rotacji zewnętrznej. Dla rotacji wewnętrznej było to 18 [N]. 

Na podstawie zarejestrowanych parametrów oceniony został wpływ momentu rotującego 
kończynę dolną na aktywność mięśniową występującą w tej kończynie.  

Powyższe wyniki mogą stanowić istotne wskazówki dla fizjoterapeutów i projektantów 
sprzętu rehabilitacyjnego podczas projektowania nowych ćwiczeń czy urządzeń 
rehabilitacyjnych.  
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