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Opracowany w ramach MNS-DIAG 
demonstrator do pomiaru nacisku stopy na 
podłoże można scharakteryzować w 
następujący sposób:

1.1.   System czujników oparty jest na folii PVDF, którą cechuje 
duża odporność mechaniczna, termiczna i elektryczna. 
Czujniki podlegają procesowi depolaryzacji w sposób bardzo 
powolny, powyżej 50 lat i jest on równomierny dla wszystkich 
czujników umieszczonych w opracowanym systemie. Czujniki 
nie wymagają częstej kalibracji, a w przypadku gdy siła 
nacisku podawana jest w procentach względem siły nacisku 
innego czujnika, np. pięty, nie wymagają kalibracji.



Zależność prądów TSDC, od 
temperatury i czasu pomiaru dla folii 
PVDF. 

Zależność napięcia i stałej g33 od 
naprężenia dla folii PVDF o grubości 
110 m z elektrodami CuNi. 

Folia PVDF wykazuje równomierny rozkład ładunku na powierzchni co 
głównie zadecydowało o jej wyborze. Charakteryzuje się dobrą odpornością 
termiczną  do około 800C,  co wykazały badania prądów 
termostymulowanych TSDC (thermaly stimulated discharge current), 
Zależność napięcia od naprężenia dla jest liniowa, 



Wadą folii PVDF jest wolnozmienny efekt piroelektryczny występujący 
równolegle z efektem piezoelektrycznym.

-5

0
5

10

15

20
25

30

35

40
45

50

55

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50t [s]

US
 [

V]

Schemat elektryczny układu pomiarowego. Q - źródło 
ładunku, QS - ładunek wytworzony w źródle Q, CS -
pojemność źródła sygnału, CL – pojemność 
pasożytnicza, CC – pojemność konwertująca ładunek na 
napięcie, A – wzmacniacz operacyjny, RF - rezystancja 
filtru górnoprzepustowego, U0 – napięcie wyjściowe.

. A - Przebieg napięcia pomiarowego z 
układu bez filtra RFCC , B - przebieg napięcia 
pomiarowego z układu z filtrem RFCC

Ograniczenie wpływu efektu piroelektrycznego na efekt piezoelektryczny, 
uzyskano przez zastosowanie ładunkowego układu pomiarowego i filtra 
górnoprzepustowego o częstotliwości odcięcia 0,08 Hz. Zastosowany w 
układzie pomiarowym filtr górnoprzepustowy RFCC tłumi wolnozmienny 
sygnał piroelektryczny.

A

B



1.2. Detekcja sygnałów elektrycznych, 
proporcjonalnych do nacisku stopy 
na podłoże odbywa się za pomocą 
wkładki do obuwia w której 
umieszczone są czujniki, w 
poszczególnych, anatomicznych 
strefach stopy wg  Bloomgrena i 
Lorkowskiego. Umieszczenie 8 
czujników pomiarowych o 
powierzchni 1,5 cm2 w anatomicznych 
strefach stopy, pozwala prawidłowo 
ocenić mechanikę pracy stopy. 
Wystarcza do diagnostyki wad stóp i 
postawy, a jednocześnie umożliwia 
wykonanie systemu taniego i łatwego 
w obsłudze, przeznaczonego do 
powszechnego użytku. Wkładka ma 
grubość ~ 4 mm i można ją umieścić 
w dowolnym obuwiu sportowym (w 
obuwiu pacjenta).

H – pięta (heel)
LM – środek stopy, część boczna
(lateral midfood)
MM – sklepienie (medial midfoot)
Mt1, MT - śródstopie (metatarsal)
GT – duży palec (great toe)
LT – małe palce (lesser toes) 



Czujniki umieszczone są pomiędzy dwoma foliami nośnymi z poliestru, które 
nie wykazują właściwości piezoelektrycznych. Na folie od strony wewnętrznej 
naniesione są elektrody srebrowe i wyprowadzenia od elektrod. Kontakt 
czujnika z elektrodą na folii nośnej z jednej strony jest stykowy, natomiast z 
drugiej strony, czujnik przytwierdzony jest punktowo za pomocą kleju 
przewodzącego. Obydwie warstwy nośne są sklejone materiałem izolacyjnym, 
tworząc część pomiarową wkładki. Następnie część ta zostaje umieszczona 
pomiędzy pozostałymi warstwami, tworząc razem wkładkę pomiarową do 
obuwia o grubości około 4 mm. 

Część pomiarowa wkładki do obuwia.

Rysunek poglądowy przekroju poprzecznego przez 
wkładkę do obuwia (w miejscu umieszczenia czujnika): 
1 – czujnik (PVDF), 2-warstwa kleju, 3warstwy nośne z 
nadrukowanymi elektrodami 4 – warstwa usztywniająca 
czujniki, 5 – skóra, 6 – skóra – guma 

Opracowana konstrukcja wkładki pomiarowej sprawia że czujnik pracuje przede 
wszystkim na ściskanie. Konstrukcja ta w dużym stopniu ogranicza też wpływ 
nierówności podłoża na wynik pomiarów. 



Połączenie układu elektrycznego z wkładką pomiarową



1.3. System pomiarowy nacisku stopy, umieszczony jest na 
bucie. Jego masa wynosi 75 g. W czasie badań nic nie 
rozprasza badanego pacjenta, nie ma żadnych obciążeń 
fizycznych czy psychicznych, które zakłócałyby jego 
normalny system poruszania się.

Badania przy pomocy tego systemu przeprowadza się w 
warunkach całkowicie naturalnych. Przekazywanie danych 
odbywa się drogą radiową do komputera stałego lub 
mobilnego. Rejestrację danych można przeprowadzać w 
sposób ciągły w czasie do 8 h. Zasięg pracy demonstratora 
wynosi do kilkuset metrów.



Schemat układu pomiarowego i nadawczego umieszczonego na bucie 

Rejestrator danych i radiomodem jest zbudowany w oparciu o wzmacniacze 
ładunkowe i ośmiokanałowy przetwornik analogowo cyfrowy. 



Schemat systemu pomiarowego – układ pomiarowy i nadawczy 
oraz układ przekazywania i rejestracji danych.



1.4.Wynikiem działania systemu rejestrującego są pliki tekstowe 
zawierające cyfrowe dane pomiarowe. Dane te mogą być w 
dowolnym terminie wczytane do programu umożliwiającego ich 
analizę. 
Opracowany program do wizualizacji i analizy danych jest łatwy 
w obsłudze. Pozwala wyznaczyć maksymalny nacisk i czas 
zetknięcia poszczególnych, anatomicznych stref stopy z 
podłożem. Pozwala na porównanie ze sobą przebiegów w 
różnych fazach ruchu stopy a także na porównanie ich przy 
różnym sposobie poruszania się.



Podstawowe okno programu do analizy danych.

Po wprowadzeniu danych, w podstawowym oknie programu na górnym wykresie 
pojawia się obraz dla zarejestrowanych danych w ciągu 8 minut (dowolnie 
wybranych z 8 godzinnego czasu rejestracji). Program umożliwia usunięcie 
rejestracji „błędnych” kroków jak potknięcie, zakręt czy chwilowe zatrzymanie. Za 
pomocą ruchomej „bramki”, której szerokość można ustawić wybiera się 
poszczególne sekwencje, które zostają wyświetlone w powiększeniu na drugim 
wykresie. Możemy odczytać maksymalny nacisk i czas zetknięcia z podłożem przez 
poszczególne strefy stopy. Możliwe jest także pokazanie przebiegu dla dowolnego 
czujnika wyłączając pozostałe. 



Program umożliwia animację danych pobranych z okna „analiza danych” 

W oknie animacji występują dwa sprzężone ze sobą wykresy, wykres XY 
przedstawiający przebiegi użyte do animacji i przestrzenny wykres słupkowy 
naniesiony na obraz stopy w miejscach czujników. Po uruchomieniu animacji 
wyświetla się ruchomy obraz w którym na wykresie XY przesuwający się kursor 
czasu wskazuje aktualne dane, a wykres przestrzenny w tym samym momencie 
wyświetla je w postaci słupków o wysokości proporcjonalnej do unormowanej do 
100% wartości nacisku na czujnik umieszczony pod piętą. 



Opracowany demonstrator pozwala poznać kinetykę pracy stopy przy 
różnym sposobie poruszania się. 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

t [s]

U
 [
V]

1
2
3
4
5
6
7
8

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

t [s]

U
 [
V
]

1
2
3
4
5
6
7
8

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

t [s]

U
 [
V]

1
2
3
4
5
6
7
8

Chód normalny Spacer Bieg 

Człowiek o masie ciała około 76 kg, zdrowych stopach, poruszał się chodząc 
normalnie, spacerując i biegnąc. W przypadku normalnego chodzenia nacisk pod 
piętą jest największy. W przypadku spacerowania, nacisk pod piętą jest zbliżony 
wartością do nacisków na pozostałe czujniki umieszczone na śródstopiu. Czas 
zetknięcia z podłożem wydłuża się. W przypadku biegu największy nacisk 
występuje na czujniku umieszczonym pod śródstopiem po zewnętrznej stronie a 
także na czujniku umieszczony w środkowej części stopy po stronie zewnętrznej. 
Ogólnie wzrasta nacisk na wszystkie czujniki oprócz czujnika pod sklepieniem 
stopy, a czas zetknięcia stopy z podłożem zdecydowanie skraca się.



2. Opracowany demonstrator jest oparty na materiałach dostępnych 
na rynku.  Jest łatwy w obsłudze, co sprzyja aby znalazł szerokie i 
powszechne zastosowanie w diagnostyce wad stóp i wad 
postawy, badaniach stanów pooperacyjnych, w rehabilitacji, w 
różnych dziedzinach sportu i do oceny konstrukcji buta.

Płaskostopie - diagnostyka

Stopa zdrowa – chód normalny. Stopa zdrowa – nacisk na czujniki w 
środkowej części stopy. 

Płaskostopie – nacisk na czujniki w 
środkowej części stopy.Płaskostopie – chód normalny.

Przy płaskostopiu obserwuje zwiększony nacisk na czujniki umieszczone w 
środkowej części stopy w porównaniu ze stopą zdrową.



Pozwala ocenić wpływ konstrukcji buta na wartości nacisku na podłoże 
przez poszczególne anatomiczne części stopy.
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Stopa zdrowa – chód 
normalny. 

Stopa zdrowa – 3mm 
wkładka dodatkowa 
pod piętą. 

Stopa zdrowa -
wyprofilowane drewniaki. 

Dodatkowa wkładka pod piętą o grubości 3 mm powoduje wzrost nacisku pięty na 
podłoże. 
Wyprofilowana sztywna drewniana podeszwa powoduje że nacisk stopy na 
podłoże rozkłada się w sposób bardziej równomierny na wszystkie czujniki, co 
jest korzystne przy staniu.


