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CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE  

 

Sănătatea publică este o problemă deosebit de importantă pentru societatea publică modernă.  În 

raport cu acest aspect este de dorit ca toate segmentele populaţiei să fie sensibilizate spre a reacţiona 

pozitiv, pentru prevenţie, dar şi spre educaţie şi tratament. Această abordare impune o activitate 

puternic interdisciplinară, care acoperă diferite domenii inginereşti în interacţiune directă cu ramurile 

medicale, biomedicale şi kinetoterapeutice. 

Protezele au fost inventate în primul rând pentru a reface o funcţionalitate naturală a corpului 

omenesc dar şi pentru necesitatea umană de a fi sănătos. Cuvântul „proteză” provine de la cuvintele 

greceşti: „pro”- în loc, şi „tilhemi”- aşezare, definind prin urmare un aparat care încearcă să 

înlocuiască lipsa unui organ în întregime sau numai a unui segment al corpului.  

Complexitatea problematicii “pacient amputat şi protezat” este definită atât de calitatea vieţii 

pacientului şi măsurarea acestei calităţi cât şi de multitudinea de factori care interacţionează de la 

amputare până la atingerea stadiului de restant funcţional recuperat cu efecte directe asupra 

pacientului.  

Cu toate progresele realizate în domeniile industriale, medicale, şi biomedicale nu s-a reuşit ca o 

creaţie tehnică să poate înlocui complet o creaţie biologică naturală. Ca atare, perfecţionarea continuă 

a unei proteze care să îndeplinească cât mai bine funcţiile membrului amputat este o preocupare de 

cercetare inginerească de mare actualitate. Interdisciplinaritatea care intervine în protezare, 

interacţiunea umană cu proteza, complexitatea şi numărul proceselor şi variabilelor care intervin, 

multe din ele fiind legate de ţesuturile vii, modelabile doar prin modele aproximative fac din subiectul 

protezării o temă extrem de interesantă.  

La interfaţa corpului uman cu proteza intervin fenomene fiziologice şi tribologice.  Una din cele 

mai utilizate definiţii ale tribologiei este ca fiind ştiinţa care studiază fenomenele fundamentale de 

frecare, uzare, ungere şi consecinţele acestora asupra funcţionării corecte a unui ansamblu. Condiţiile 

biomecanice date de purtarea protezei pot duce în mod curent la o varietate foarte mare de afecţiuni 

medicale: macerare, dermatite intertrigo (cauzate de frecarea pielii de un obiect), băşici, abraziune şi 

erodare, atrofiere, ulceraţii de grad 1-4, reducerea grosimii pielii, infecţii, dermatite de contact, 

eczeme, endeme şi hiperkeratoză foliculară [Car, 06]. Tegumentul, care este interfaţa între mediul 

exterior şi organism, reprezintă protecţia organismului în faţa influenţelor externe, de multe ori 

negative.  

Pentru a se proteja împotriva presiunii şi a frecării, tegumentul sănătos se adaptează. Datorită 

diferitelor influenţe externe, tegumentul se poate îngroşa sau subţia involuntar sau poate fi supus la 

alte schimbări [Bac, 70].  

Poziţionarea osului restant în cursul operaţiei de amputare şi operaţiile de finisare ale acestui sunt 

esenţiale pentru viitoarea protezare. Osul restant va exercita presiuni, care dacă sunt punctuale, vor 
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exacerba frecarea, vor contribui la apariţia unor fenomene dureroase, fenomene de disconfort, leziuni 

microscopice şi în final vor duce la dezvoltarea unor leziuni macroscopice, cu efecte nedorite. 

Cunoaşterea comportamentului biomecanic al ansamblului bont-manşon şi a elementelor de 

ataşare conduc la îmbunătăţirea funcţiilor pe care le îndeplineşte proteza [Jia, 04]. Problemele 

frecvente apărute la nivelul contactului bont-manşon sau bont cupă  sunt apariţie de plăgi, transpiraţie, 

deprecierea funcţiei de protecţie şi imunitate a pielii, sau rupturi microscopice la nivelul fibrelor 

musculare, toate însoțite de durere. Problemele care apar pot fi evidenţiate şi cuantificate obiectiv dar 

şi subiectiv, prin utilizarea de scale de masură be bază de chestionar care să reflecte nivelul calitativ al 

acestor probleme. În practica medicală, evaluarea calitativă a confortului pacientului protezat se 

bazează pe chestionare care au în mod inerent un grad ridicat de subiectivitate, datorat în principal 

subiectivismului inevitabil al persoanelor care construiesc aceste chestionare.  

Problematica optimizării confortului pacientului nu este pe deplin rezolvată, nu au fost abordate  

soluţii globale nici măcar la nivel de idee care să în considerare toţi factorii obiectivi şi subiectivi,  

kinetoterapeutici şi  de reabilitare. Propunerile iau în considerare în general un proces, un număr 

restrâns de variabile implicate în proces (de cele mai multe ori una şi foarte rar două), şi în funcţie de 

scopul propus se dezvoltă o aplicaţie practică.  Partea tribologică este rar abordată, şi deşi se 

recunoaşte interconectarea cu fenomenele de presiune, forţe şi momente (cu referire specială la 

protezarea transtibială şi transfemurală), nu sunt după cunoştinţa autorului decât extrem de puţine 

abordări  care încearcă o abordare complexă de analiză a interacţiunii a mai multor fenomene la 

nivelul membrului protezat. 

Proteza transtibială este un membru artificial care înlocuieşte partea lipsă din picior sub  genunchi. 

Pacienţii cu proteză învaţă să meargă mult mai repede decât cei cu proteza transfemurală datorită 

prezenţei genunchiului. 

Cupa este principala componentă a protezei şi este implicată în cuplare structurală, control şi 

transmitere a  forţelor şi presiunilor de pe interfaţa sa interioară către restantul funcţional. Cupa şi 

confortul pe care aceasta îl oferă afectează în mod direct proteza şi subiectul care poartă această 

proteză. O proteză optimală (foarte bună) trebuie să satisfacă anumite cerinţe: un contact cât mai bun 

cu suprafaţa bontului, un separeu la nivelul inferior pentru a avea o pernă de aer între partea inferioară 

a restantului şi cupă, o limitare severă a circulaţiei aerului la interfaţa cupă-piele, o permeabilitate 

ridicată a materialului din care sunt construiţi pereţii cupei (pentru pastrarea unei temepeaturi 

adecvate şi reducerea fenomenului de transpiraţie şi cele conexe datorate încălzirii), etc. 

Manşonul în interiorul cupei a început să fie folosit începând cu anul 1980. Manşonul de silicon 

este de forma unui rulou, rulat pe bont şi fixat în interiorul protezei. Producătorii de manşoane 

subliniază avantajele folosirii acestui produs, cum ar fi o mai buna suspensie în proteză şi protecţia 

pielii bontului [Baa, 05]. 

Persoanele care poartă proteză tranfemorală sau trantibială sunt supuse unor modificări termice la 

nivelul suprafaţei bontului în cursul activităţilor zilnice [Gho, 14]. Mediul termic din interiorul cupei 
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afectează calitatea vieţii pacientului şi folosirea protezei, confortul şi satisfacţia acestuia şi în anumite 

situaţii poate expune persoanele în cauză la iritaţii şi afecţiuni ale pielii care dacă nu sunt rezolvate pot 

produce răni sau uzuri tegumentare [Gho, 14]. 

Amputaţia de gambă este întâlnită de cel puţin două ori mai des decât amputaţia la orice alt 

nivel. Dat fiind faptul că aproximativ 90% din totalul de amputaţii implică membrele inferioare, 

majoritatea pacienţilor cu amputaţie care se adresează cadrelor medicale tehnice au amputaţie de 

gambă 

Taxonomia cercetărilor referitoare la optimizarea ansamblu cupa-proteză-bont pentru protezare 

membru inferior (picior) poate fi abordată ierarhic, în mare, din perspectiva obiectiv urmărit  

procese  variabile. Există însă şi alte ramuri motivante de abordare care constituie în sine 

subdomenii taxonomice: modelare, materiale pentru protezare, efecte asupra tegumentului, fractură, 

arhitecturi de proteză, materiale compozite pentru protezare, studiul ciclului de mişcare, studiul 

cinematic al mişcării, aspecte tribologice, structură ţesut (omogenă/neomogenă, hiperelastica, 

izotropă/anizotropă), sau foarte recent, câteva lucrări care analizează distribuţia temperaturii pe bont 

sau/şi efectele medicale ale transpiraţiei şi cădurii ca procese simultane în interiorul protezei.  
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CAPITOLUL 2 – CONTRIBUŢII PRIVIND OPTIMIZAREA PERFORMANŢELOR 

ANSAMBLULUI CUPĂ-PROTEZĂ-BONT CU CONSIDERAREA ASPECTELOR 

TRIBOLOGICE 

 

2.1. Sistem de înregistrare a presiunilor de pe bont 

În această secţiune  se prezintă o abordare personală teoretică şi experimentală pentru un sistem de 

achiziţie de date forţe-presiuni pe suprafaţa bontului şi analiză presiune de contact la interfaţa cupă-

bont la nivel transtibial. Există în acest domeniu mai multe propuneri de sisteme performante de 

achiziţii de date pentru Forţe-Presiune-Momente în cazul protezării transtibiale şi transfemurale, din 

care cel mai recent menţionat în literatură este [San, 13]. Toate aceste sisteme au un software care este 

livrat într-o formă care nu permite aplicaţiilor utilizator să fie adaugate la software-ul de bază. Practic, 

nu se pot adauga noi funcţii sau lega alte aplicaţii utile în cercetare şi dezvoltare. 

Principala motivaţie dezvoltării în această teză a unui sistem nou este necesitatea obţinerii de date 

experimentale fără de care nu putem verifica dezvoltările teoretice şi practice propuse cu un grad de 

precizie ridicat. A doua motivaţie este dezideratul de a crea un sistem flexibil, care să poată fi 

modificat, dezvoltat, să permită adaugarea unor module funcţionale noi (module specifice aplicaţiilor 

din această teză), şi să poată folosi ca medii de dezvoltare programe care există în majoritatea 

laboratoarelor de cercetare, Matlab/Simulink. A treia motivaţie este existenţa aproape în orice 

laborator de achiziţii de date module NI-DAQ folosite şi de studenţi în aplicaţii de laborator. 

Elementele ce alcătuiesc sistemul de măsurare sunt:  

- 3 buc. senzori rezistiv de tip CZN- CP6 (Fig. 2.1, stânga),  

- 3 buc. senzori rezistiv de tip CZN- CP9 (Fig. 2.1, dreapta),  

- 1 buc. echipament de achiziții de date tip LabJack UE9,  

- Program pentru collectarea datelor (DAQFactory)  

- Program pentru  prelucrarea grafică a datelor: Microsoft Excel şi Matlab. 

- Bandă de mers Bertec (existentă in laboratoare). 

Senzorul se comportă ca un potențiometru în circuitul electric. Când senzorul  nu este sub presiune 

impedanța internă este mai mare decât 5 MΩ. Caracteristicile intrării analogice pentru LabJack UE9 

(Fig. 2.2): 

• 14 intrări analogice 

• În cazul rezoluției 12 bits,  timpul de conversie este 12 s 

• În cazul rezoluției 16 bits,  timpul de conversie este 2.7 ms 

• Timpul de citire este de 12 ms, și depinde de canalele folosite 

 

Fig. 2.1. Senzorul CZN- CP6 şi respectiv CZN- CP9 
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Fig. 2.2. LabJack UE9 şi schemă de măsurare cu senzori CZN- CP6 şi respectiv CZN- CP9 

 

Cu ajutorul programului DAQFactory datele trimise de către Labjack UE9 către calculator se pot 

salva în format fişier ASCII. Pentru efectuarea calibrării  senzorilor s-au utilizat două materiale 

diferite de la firma Ortoprofil.  

  

Fig. 2.3 Aşezarea senzorilor pe bont, poziţionare 

 

În timpul măsurării, senzorii sunt așezați pe tegumentul de pe exteriorul bontului de la nivelul 

membrelor, care intră în proteză (Fig. 2.3). După așezarea senzorilor, se îmbracă bontul cu o șosetă şi 

se fixează senzoriii. După așezarea senzorilor, aceştia se leagă de echipamentul de achiziții de date 

Labjack, care este suspendat la nivelul șoldurilor pacientului (Fig. 2.4). În timpul măsurării s-a lucrat 

cu un material din Silicon care a fost așezat într-un toc de proteză din rășină sintetică.  

 

Fig. 2.4. Culegerea datelor în timpul ciclului de plimbare 

 

Software-ul dezvoltat de autorul tezei permite înregistrarea forţelor la nivel de senzor pentru 

fiecare senzor în parte sau simultan online. Vizualizarea mărimilor, făra prelucrare se face cu un 
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modul specializat off-line, dezvoltat de autor în două variante: interfaţă grafică Matlab şi Visual C++, 

versiunea 2010 Express de la Microsoft.  

Modulul permite şi extragerea unei ferestre de fizualizare pentru timpii de start şi stop al ferestrei 

daţi de utilizator), utilizatorul putând astfel să selecteze un ciclu complet de mişcare. Măsurătorile au 

fost făcute în diferite poziții de activitate ale pacientului: 

 Plimbare (30 minute pauză, 20 minute mers, 30 minute pauză) – protocol medical. 

 Pacientul stând pe ambele picioare. 

 

  

Fig. 2.5. Forţele în timpul mersului, 10 s interval.                    Fig.  2.6. Variabilitatea inregistrarilor, 8 

înregistrari                    repetate, 2 sec. Mişcare rapidă, senzor 6. 

       .     

                   

 Pacientul stând pe piciorul protezat.  

 Pacientul stând pe piciorul sănătos. 

 Pacientul ,  în picioare  balanseză greutatea de pe un picior pe celălalt, și înapoi. 

Presiunea P într-un anumit punct se calculează împărţirea forţei F (considerată constantă pe 

suprafaţa acoperită de senzor) la aria senzorului A.. Pentru senzorul 4 şi 5 A este suprafaţa unui cerc A 

=113.097 mm
2
 iar pentru ceilalţi senzori A este suprafaţă dreptunghiulară A=  72.097 mm

2
. 

Autorul prezentei teze de doctorat propune în interfaţă şi metodă pentru realizarea unei hărţi de 

presiuni la nivelul bontului într-o protezare transtibială (de gambă) cu luarea în considerare a unor 

aspecte tribologice la nivelul interfaţei bont-cupă şi bont-manşon. Valorile statistice sunt calculate de 

un modul al interfeţei, cu ieşire grafică pe ecran sau fişier ASCII care poate fi folosit pentru modele şi 

aplicaţii ulterioare. Modulul are şi o opţiune de salvare în fişier EXCEL, format .xls sau .cvs, dar 

poate funcţiona numai dacă pe calculatorul respectiv este instalat pachetul MS Office, ale cărui 

module sunt apelate pentru conversie). 

Valorile de încărcare (pre-tensionare) sunt considerate a fi de 50 N (Newtoni) pe suprafaţa 

ţesutului moale (piele, daca se consideră pielea şi ţesutul moale două corpuri cu proprietăţi diferite 

(multibody), valoare considerată în literatura de specialitate valoare standard [Zha, 13]. Această 
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valoare este valoarea de presare ca bontul să intre în proteză.  În pasul doi, aceste valori sunt păstrate 

şi se aplică o încărcare externă, în cele mai multe aplicaţii în partea de jos a cupei (ca reacţiune a 

solului în tija pe care se spijină cupa) în timp ce suprafaţa de superioară a ţesutului moale este păstrată 

fixă. 

 

Fig. 2.7. Forţa verticală care acţionează asupra bontului (valori [Lee, 04]). FZ - Forţa verticală 

 

Forţa aplicată în simulare este cea aplicată bontului perpendicular pe restantul osos. Bontul are 

opoziţie din partea pereţilor protezei care este rigidă, construită din material rezistent, şi ca atare 

bontul se deformează (“curge”), în spaţiul liber dintre partea de jos a bontului şi proteză (vacuum). 

Vacuumul este proiectat pentru a pemite expansiunea bontului şi respectiv retragerea lui în cursul 

ciclului de mişcare.   

Forţa se transmite prin oase, ţesut intermediar, grăsimi, resturi de muşchi, piele, etc. spre suprafaţa 

bontului. Acest mecanism de transmitere nu este pe deplin elucidat medical, bontul, pielea, ţesuturile 

nu sunt omeogene iar interiorul bontului, conform etici medicale nu poate fi abordat invaziv.  

 

Tabel 2.1. Regiuni de interes şi domeniu de valori pentru regiuni de interes, material cupă M1 - Soft Pelite 

simulare 

Tip mişcare Valorile maxime în patru regiuni de interes şi valori medii, material cupă 

PT –  

tendon patelar 

ALT –  

tibia anterolateral 

AMT –  

tibia anteromedial 

PD – depresiune 

distală 

MNTP (mers 

normal teren plat) 

26-300 KPa 90-270 KPa 60-126 KPa 50-126 KPa 

PPM  

(poziţie posturală 

medie mid stance) 

105-146 KPa 101-177 KPa 30-67 KPa 80-105 KPa 

PCR 

(câlcâi ridicat) 

0.2 – 16 KPa 0.14-11 KPa 2-8 KPa 8-21 KPa 

 



8 
 

Pentru simulare, am utilizat modele cu valori obţinute în experimente practice care s-au dovedit a 

fi apropiate de cele din literatură [Lee, 04] în majoritatea situaţiilor şi la o diferenţă rezonabilă, avînd 

în vedere greutatea corporală diferită a subiectului. 

Am considerat trei tipuri de mişcare: mers normal teren plat (MNTP), poziţie posturală medie (mid 

stance, PPM) şi câlcâi ridicat (PCR). Valorile maxime în patru regiuni de interes (PT – tendon patelar, 

ALT – tibia anterolateral, AMT – tibia anteromedial şi PD – depresiune popliteală) cu rezultate 

prezentate în Tabelul 3.1. O scalare vizibila rezultatelor simulării este între 0 şi 5.599  10
2
 MPa.  

Pentru deducerea forţei care apasa asupra bontului am utilizat metoda dinamicii inverse, similar cu 

([Fan, 09]), cu sistem de înregistrare video al kinematicii bazat pe senzorul Kinect XBOX 360.  

 

Fig. 2.8. Presiunea calculata dată de model, ecuaţiile (2.1)-(2.7),  linie continuă şi cea reală, dată de măsurare pe 

senzor, linie punctat şi simbolurile folosite în ecuaţii [Jia, 04]. 

 

Ecuaţiile dinamice şi de translaţie (mişcare) bazat pe diagrama de corpuri libere care modelează 

piciorul protezat transtibial (Fig. 2.8, dreapta):  

 

  oggyggxo IxFyFglmglmglmM  sinsinsin 332211               (2.1) 

 0 ggzgyox yFFM                         (2.2) 

0 ggxgzoy zFFM                     (2.3) 

)sincos)(( 2

321  rrmmmFF gxox                  (2.4) 

)sincos)(( 2

321  rrmmmFF gxox                   (2.5) 

)cossin)(()( 2

321321  rrmmmgmmmFF gyoy                (2.6) 

0 gzoz FF                      (2.7) 

Diagrama de corpuri libere 3D proteză transtibială are simbolurile;  (adaptare după [Jia, 04]). Mox, 

Moy, Moz – momente axa ox, oy şi oz în punctul de articulaţie O; Fox, Foy, Foz – forţe care acţionează 
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pe axele ox, oy şi oz în punctul de articulaţie O; , , şi  - deplasarea unghiulară, viteza unghiulară 

şi acceleraţia unghiulară a membrului şi protezei în plan sagital; C1 şi C2 sunt centre de greutate; C – 

centrul de masă al modelului; G – punct de aplicaţie sol-proteză; I0 – moment de inerţie al întregului 

model în raport cu axa Y care trece prin articulaţia genunchiului; mi (i = 1,2,3) sunt masele 

segmentelor catre constitue zona membrului mai jos de genunchi şi manşon,  gamba respectiv piciorul 

şi talpa;   Fgx, Fgy, Fgz – forţe care acţionează pe axele ox, oy şi oz în punctul de articulaţie G; g – 

acceleraţia gravitaţională ( 9,8 m/s
2
). 

Ne bazăm pe datele antropometrice ale pacientului, r este distanţa de la O la cantrul de iar centrul 

de masă C al întregului sistem care dat de 



3

1

3

1

/
i

i
i

ii mlmr . Pentru pacientul notat A, de exemplu, 

parametrii sunt: m1=1.88 Kg, m2=0.31 Kg, m3=1.6 Kg, l1=0.72 m, l2=0.27 m, l3=0.375 m, r = 0.53 m 

iar I0=0.378 Kgm
2
. Acceleraţiile  sunt calculate în conformitate cu coordonatele (xk, yk) şi (xa, ya), de 

pe genunchi iar (xg, yg, zg) sunt obţinute prin calcul duin coordonatele punctului O şi G. O este dat de 

markerul de pe genunchi iar G este dat de pe platforma de forţe (în cazul nostru a fost un alt marker 

plasat pe talpa artificială a mecanismului protezei.  

Analiza mişcării se face pentru cicluri de mişcare complete. Un ciclu de mişcare este o perioadă 

sau secvenţă de evenimente locomotorii începând cu momentul în care un picior este în contact 

complet cu solul până în momentul în care celălat picior atinge complet solul. Un mers normal este o 

deplasare cu viteza de 1.3 m/sec, cu o cadenţă de 100-116 paşi pe minut. O deplasare la o viteză 

confortabilă pentru subiect este aproximativ 80 m/minut, şi din punct de vedere energetic este cel mai 

mic consum de energie consumată pentru efectuarea mişcării respective. Un ciclu complet de mişcare 

durează aproximativ 2.4 sec. Ciclu de mers conţine două faze: (a) păşirea (60% din ciclu mers); (b) 

pendularea sau balansul (40% din ciclu mers, ultima parte din ciclu). Pentru zona ALT şi se observă 

că există diferenţe uneori de peste 20 KPa între presiunea reală şi cea calculată ceea ce înseamnă ca au 

fost aproximări care au dat forţa Foy (rezultate din apropiate cu cele din literatură). 

 

Tabel 2.2. Constante de material pentru bont 

 

Material 

Modulul lui Young 

E 

Coeficientul Poisson 

 

oase 
(1) 

15 GPa 0.3 

ţesut 
(1) 

C10＝85.5 KPa 

C01＝21.38 KPa 

0.459 

piele 
(2)

 C10＝9.4 KPa 

C10＝82.0 KPa 

 

cartilaj (menisc) 
(3)

  59 MPa  0.49 

ligamente 
(4)

   300 MPa 0.45 
(1) 

([Duc, 08],  ([Zha, 96a], ([Zha, 96b], ([Zha, 96c], [San, 93]), 
(2)

 ([Port, 09], [San, 93]), 
(3)

 ([Pen, 06], [Guo, 

09]) 
(4) 

([Bar, 06], [Woo, 06]) 
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Tabel 2.3. Constante de material pentru cupa 

 

Material 

Modulul lui Young 

E 

Coeficientul Poisson 

 

polipropilenă homopolimer 
(5)

 1,5 GPa 0.30 

Polipropilenă 
(6)

 1,1 GPa  0.37 

Compozit 
(6)

 1,6 GPa 0.39 
(5)

 ([Zha, 96a], ([Zha, 96b], ([Zha, 96c], [Mar, 85]), 
(6) 

([Len, 11], [Lac, 11]) 

 

Tabel 2.4. Constante de material pentru manşon 

 

Material 

Modulul lui Young 

E 

Coeficientul Poisson 

 

Soft Pelite 
(7)

 9 GPa 0.37 

Urethan 
(7)

 680 MPa 0.41 
(7)

 ([Wu, 08], [San, 04]) 

 

Marea majoritate a lucrărilor din literatură consideră prima parte de 60% din ciclul de mişcare cel 

mai important şi mai solicitant, în timp ce ultima parte, de 40% este considerată ca fiind substanţial 

mai puţin relevantă. 

Variantele de materiale disponibile au fost de două tipuri pentru manşon (M1 - Soft Pelite şi M2 - 

Urethan) şi două tipuri pentru cupă (C1 - polipropilenă homopolimer, Modulul Young 1.5 GPA, 

coeficient Poisson 0.3 şi C2 – Polipropilenă, Modulul Young 1.1 GPA, coeficient Poisson 0.37) ceea 

ce duce la patru combinaţii posibile: M1C1, M1C2, M2C1 şi M2C2 (Tabel 2.2-2.4), cu coeficienţii 

respectivi având valori luate din literatura de specialitate şi acceptate de comunitatea ştiinţifică.  

Caracteristicile acestor materiale au fost introduse într-o biblioteca cu materiale pentru protezare 

creată de autor în SolidWorks 2010 Premium.   Ansamblul bont-proteză este scanat şi apoi folosind 

rutine de detecţii de contur se determină mulţimea de puncte pentru fiecare element (bont, tibie, 

fibulă, piele, manşon, cupă) pentru reconstrucţia spaţială 3D. 

 

 

Fig. 2.9. Reconstrucţia spaţială (3D) a ansambului cupă-proteză-bont şi secţiune în acest ansamblu. 

 

Cupa are în partea inferioară în mod obişnuit un vacuum care permite deplasarea bontului şi în 

acelaşi timp creează o pernă de aer care contribuie la amortizarea mişcărilor, mai ales când au loc 
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mişcări bruşte, cum ar fi în activităţi specifice (sportive). Oasele şi ţesutul moale şi respectiv piele şi 

ţesut moale sunt modelate ca fiind corpuri legate (coeficient de frecare 1.0). Coeficientul de frecare 

piele-cupă sau piele-manşon depinde de materialul utilizat pentru manşon şi cupă şi variază în general 

între 0.4 şi 0.8. O modelare uzuală a coeficientului de frecare, pentru aproximarea pielii şi manşonului 

respectiv cupă de corpuri omogene, izotrope are valoare de 0.5 pentru manşon-piele şi 0.7 pentru 

manşon-cupă 

 

Fig. 2.10. Ansambul cupă-proteză-bont cu preîncarcare şi forţă de reacţie sol maximă, Fzmax = 870 N,  

forţe von Mises 

 

 

Fig. 2.11. Ansamblul cupă-proteză-bont, deplasări 
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În simulare, forţele aplicate suprafeţei superioare se consideră în două situaţii: toată suprafaţa 

secţiunii superioare a bontului sau doar secţiunile celor două oase restante care vor produce fenomene 

de deplasare a bontului, frecare şi mişcări ciclice (Fig. 2.10-2.11).  Valorile de presiune măsurate mai 

sus (şi forţe calculate) au precizia suficient de mare şi sunt comparabile cu cele rezultatele obţinute de 

alţi autori, cu deosebirea că noi am folosit un sistem mult mai flexibil.  

Între rezultatele experimentale (valori măsurate cu senzorii) şi măsurările de pe modelul simulat în 

SolidWorks există atât în ceea ce priveşte valorile instantanee cât şi cele evolutive în timp (este vorba 

de un ciclu complet de mişcare, sau o succesiune de cicluri)  există o concordanţă foarte bună. Cea 

mai mare eroare considerată în valoarea instantane, luînd ca nivel de referinţă valoarea data de 

senzor este 8.87% (definită ca valoarea maximă absolută între valoarea masurată şi simulare, cu 

referinţă valoarea măsurată), pe un set de 231 măsurători în puncte de solicitare maximă, luînd in 

considerare curba cea mai probabilă din punct de vedere statistic, un rezultat foarte, foarte bun. Aceste 

erori sunt inerente, în deplină concordanţă cu lucrările de specializate care specifică abateri statistice 

de la curba cea mai probabilă chiar şi de 20%. 

Aceste erori şi valori mari de eroare sunt inerente datorită în principal a trei cauze majore: 

variaţiile individuale ale mişcării ca persoană (vârstă, sex, greutate corporală, activităţi sportive în 

trecut, etc.), variaţii în diferite momente ale înregistrării, în cicluri diferite, ca rezultat al naturii 

biologice a omului şi sensibil mai puţin dacă se folosesc senzori de calitate şi conversie analog 

numerică pe 14 biţi. Literatura de specialitate specifică faptul că o conversie pe 10 biţi care este mai 

rapidă şi disponibilă pe toate plăcile de achiziţii de date este în majoritatea cazurilor suficientă pentru 

decizii calitative şi cantitative în cazul protezării. 

 Înregistrarea forţelor (presiunilor) care acţionează în 6 zone predefinite cu poziţionare iniţială 

prestabilită, în raport cu variabila procente dintr-un ciclu complet de mişcare, sunt convertite apoi în 

domeniul spaţiu timp pentru optimizarea alegerii corecte a perechii manşon-cupă pe baza unor indici 

de masură obiectivi, folosind metode diferite de chestionarul de satisfacţie al pacientului [Weg, 05]. 

 

2.2. Sistem de înregistrare a temperaturilor la interfaţa bont-cupă 

Înn ultimii patru ani s-au publicat practic trei lucrari care tratează problematica temperaturii la 

nivelul bontului în protezare şi influenţa acesteia asupra confortului. Practic ce s-a făcut până în 

prezent sunt sisteme de achiziţie de date experimentale, două tipuri în trei lucrări, şi cam atât, fără o 

analiza matematică şi fără considerente cantitative, doar discuţii la nivel calitativ în ceea ce priveşte 

pacientul şi doar punctual pe problematică medicală.  Ne propunem ca obiectiv principal 

proiectarea şi realizarea unui sistem de achiziţii de date flexibil şi performant pentru 

înregistrarea temperaturilor la nivelul bontului. În cele ce urmează este prezentată lista de 

materiale urmate de considerente teoretice şi practice care conduc în final la realizarea sistemului de 

achiziţie de date şi a software-ului aferent conform obiectivelor temei de cercetare. 
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Lista de materiale este: 10 termistori de tipul MA100GG, terminale de conectare senzori, divizor 

linear de tensiune (rezistenţe 10 k  5%) pentru conectare la placa de măsura şi placă de achiziţii 

date NI-DAQ.  

La majoritatea populaţiei, toate mecanismele de transfer termic, din care menţionăm convecţia, 

evaporarea, şi radiaţia care au loc în mod natural la suprafaţa corpului pot fi afectate mai mult sau mai 

puţin de bariera impusă de cupa rigidă sau/şi manşon, având ca rezultat scăderea ariei suprafeţei 

corpului care elimină caldura. Bolile cardiovasculare pot înrăutăţi această situaţie. Persoane cu iritaţii 

ale pielii, care au o proteză cu un grad ridicat de uzură, pot avea probleme mai ridicate de confort şi 

satisfacţie în utilizarea protezei respective.  

    

Fig. 2.12. Termistorii MA100GG plasaţi pe suprafaţa bontului pacient A şi respectiv pacient B. 

 

Satisfacţia de confort la temperatură este puternic legată de temperatura ambientală care are un 

efect puternic asupra temperaturii tegumentului, transpiraţiei şi tuturor proceselor termice din 

interiorul protezei. Studii recente au arătat ca o creştere de numai 2 C a pielii la suprafaţa membrului 

rezidual poate crea o puternică senzaţie de disconfort [Per, 05].  

O studiere şi analiză a acestei a tuturor componenetelor şi variabilelor care intervin în acest proces 

(termo-biomecanica ţesuturilor, proprietăţile termice ale cupei şi respectiv manşonului, punctele de 

solicitare termică importante de pe bont, etc.) va conduce la realizarea unei proteze care elimină 

căldura în mod eficient.  

Analiza procesului termic în cadrului  ansamblului bont-tegument-manşon-cupă  poate conduce la 

realizarea unui sistem termoregulator eficient care să mărească senzaţia de confort a pacientului. 

Înregistrările simultane presiune-temperatură nu au fost posibile din cauza disconfortului 

pacienţilor, şi în conformitate cu etica medicală nu au fost posibile (lipsă acord pacient). O viitoare 

tehnologie mai evoluată va permite acest lucru şi vom găsi o soluţie în viitoarele cercetări.  

În Fig. 2.12 stânga, pacientul are plasati senzorii rectangular pe bont pentru o hartă a 

temperaturilor, dar senzorul numarul 2 din partea stânga jos este în locaţia de interes semnalizată de o 

presiune ridicată în ciclul de mers. Celelate poziţiii sunt aşezate în mod regulat (caroiaj rectangular), 

pentru a investiga posibile legături ale zonei cu alte zone mai apropiate sau mai îndepărtate. 
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Fig. 2.13. Modul procesare offline a înregistrărilor de pe un anumit senzor A. 

 

Senzorii de temperatură de tip MA100GG sunt de tip termistor, rezistenţă nominală 2252  la 

25C, domeniu de măsurare temperaturi 0-50 C, toleranţa în domeniu de măsurare 20-35 este de 

0.2  C, timp de răspuns mediu 0.15 sec. Modulul de interfaţă pentru introducere date personale este 

unul simplificat în această lucrare şi conţine date de identificare esenţiale pentru analiză şi modelare: 

cod pacient, greutate şi piciorul protezat (drept sau stâng). 

 

 

Fig. 2.14. Modulul de afişare simultană a înregistrărilor de pe mai mulţi sensori, cu alinierea secvenţei de start. 

 

Zece termistori de tip MA100GC au fost plasaţi pe suprafaţa pielii de pe bont într-un experiment 

care include trei pacienţi cu amputaţie transtibială, sănătoşi clinic: A (67 Kg, 27 ani, sex masculin), B 

(30 Kg, 10 ani, sex masculin) and C (76 kg, 32 ani, sex masculin). Al patrulea pacient a fost exclus 

din lot datorită afecţiunilor (diabet) care ar putea influenţa rezultatele şi datorită restricţiilor  date de 

etica medicală pentru a putea efectua experimentele.  Modulele au fost implementate în Matlab, cu 

interfeţe grafice folosind toolbox-ul GUIDE din mediul MATLAB/Simulink iar fişierele de date sunt 
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în format ASCII, cu tab-uri de separare a coloanelor, pentru a putea fi eventual importate foarte uşor 

în EXCEL. 

Având în vedere protocolul de înregistrare (subiecţi umani), nu putem avea înregistrări pentru o 

gamă largă de temperaturi ambientale Tambient necesară modelării evoluţiei temperaturii la interfaţa 

bont-proteză, ca urmare pentru restul temperaturilor ambientale este nevoie de un 

predictor/interpolator sau extrapolator pentru temperaturi în afara valorilor pentru care au fost facute 

înregistrările în timp real.  

 

2.3.Predictor de temperatură folosind reţele neuronale 

Având vedere interfaţa în MATLB dezvoltată de autor pentru această aplicaţii şi disponibilităţile şi 

performanţa aproximării nelineare, propunem un predictor de tip reţea neuronală de tip multistrat 

[Hay, 98], care să ţină cont şi de dinamica curbei de temperatură într-un ciclu normal de mers (30 

minute odihna, 20 minute mers, 30 minute odihna).  

Reţelele neuronale artificiale (RNA) sunt structuri care încearcă să copie modul de funcţionare a 

creierului uman şi sunt construite din mai multe elemente de procesare (EP) sau neuroni artificiali 

grupaţi în straturi, fiecare strat având un număr variabil de elemente.  În reţeaua neuronală multistrat, 

se consideră ca semnalul se propagă de la intrare la ieşire simultan prin neuronii unui strat, în 

secvenţă, strat după strat, în cascadă, de la intrare la ieşire Fig. 2.15. Fiecare neuron dintr-un strat este 

conectat prin ponderi la toţi neuronii de pe stratul anterior. Parametrii care trebuie găsiţi sunt 

ponderile sinaptice de conectare wij
k
 (şi eventual pragurile i

k
 pentru fiecare neuron). 

 

 

Fig. 2.15. Modelul matematic al neuronului artificial, prezentare în extenso stânga şi simplificat dreapta. 

  

Variabilele de intrare sunt notate cu xi, i=1,...,n iar ieşirea neuronului j de pe stratul k cu yj
k
. Notăm 

cu wij
k
 ponderea care conectează neuronul i de pe stratul k cu neuronul j de pe stratul k-1. Reţeaua 

“învaţă” predicţia sau clasificarea, două din cele mai cunoscute aplicaţii ale reţelelor neuronale, cu 

algoritmi de învăţare supervizată.  Forma analitică a funcţionării reţelei neuronale este: 
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Eroarea totală Etotal de-a lungul intregii traiectorii, adică pe totalul unui interval de timp discretizat 

în k unităţi (în cazul seriilor de timp) este dată de suma eroarilor pătratice la fiecare cuantă de timp iar 

învăţarea în reţeaua neuronală are ca scop minimizarea acestei erori. După învăţare, reţeaua îşi 

indeplineşte rolul de clasificator sau predictor: aplicând un vector la intrare, la ieşire vom obţine clasa 

dorită sau valoare prezisă (sau chiar o secvenţă de predicţie). 

Setul de curbe date de achiziţiile experimentale îl împărţim în două: 10
0
, 15

0
 şi 25

0
 C presupunem 

cunoscute şi comparăm rezultatele predictorului pentru 20
0
 cu valorile curbei experimentale reale, 

pentru a vedea calitatea predicţiei. Această tehnică de împărţire a datelor experimentale în două seturi, 

unul de învăţare şi unul de testare este tehnica uzuală din literatură de testare a 

predictorilor/interpolatorilor de orice tip. 

 

Fig. 2.16. Temperatură înregistrată şi cea prezisă de modulul de predicţie. 

 

Senzaţia de confort obiectivă pe care o propunem este o sumă de energie datorată temperaturii la 

care este supus local bontul pe o arie determinată A, fixată apriori prin metode empirice. În mod 

obşnuit aria A este data de un cerc, de rază r, cu centru în punctul care are un virf de temperatură cel 

mai ridicat pe durata unui ciclu de mişcare. În interiorul cercului de rază R se aproximează o 

temperatură constantă egala cu valoarea din centrul discului delimitat de cerc, pe toata suprafaţa 

acestuia.  

 
tf

e

total

total dtT
T

E
0

1
                         (2.9)                                      
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În ecuaţia de mai sus, Etotal reprezintă energia totală calculată pentru un ciclu complet de mers, Ttotal 

- timpul ciclului de mers, Te – temperatura efectivă la suprafaţa bontului tf – timpul final, la sfârşitul 

ciclului de mers.  

Experimentele au fost efectuate având la bază un protocol care începe cu 30 min. mers normal la 

viteză normală înainte şi după o perioadă de odihnă de 30 min. Sezorii au fost plasaţi în cele mai 

cunoscute zone ca fiind solicitante termic (faţă laterală, faţa medială, distală, etc.). Corecţiile mici de 

locaţie au fost facute pe baza modelelor de simulare cu element finit în SolidWorks.   

În cadrul experimentelor s-au folosit 3 pacienţi, anonimizaţi (A, B şi C). Pentru măsurări 

comparative s-a folosit un chestionar (PEQ - Prosthetic Evaluation Questionnaire) cu 54 de întrebări 

[Leg, 98] traduse din limba engleză şi utilizate frecvent la masurarea calităţii vieţii pacientului 

protezat. Au fost luate în considerare 10 puncte critice pe bont, suma Etotal pentru fiecare zona ca sumă 

de 10 zone normalizate prin împărţire la numărul de zone q =10. Cu cât Etotal este mai mare, cu atât 

gradul de disconfort este mai ridicat.  

Performanţa predictorului este foarte bună având în vedere variabilitatea înregistrărilor. Testarea s-

a prin interpolarea pentru un set de curbe la temperaturi diferite din care s-a exclus o curbă la o 

temperatură data şi s-a încercat aproximarea ei din datele existente. S-a considerat eroarea ca fiind 

abaterea medie pătratică de 17.3%, eroare care se încadrează în curba cea mai probabilă cu grad de 

încredere de 5%. 

 

2.4. Tribologie la nivel de intefaţă bont-proteză  

1.  Deplasări relative şi frecări de suprafaţă. Modelare fenomene de frecare la nivelul pielii, 

interfaţă bont-cupă. Fenomenul de histeresis 

Fenomenele de frecare au loc la nivelul oricărei suprafeţe unde sunt mişcări tangenţiale sau 

potenţiale cu efecte de deplasare o unor zone implicate în frecare. Frecarea şi deci aspectele 

tribologice la suprafaţa bontului au aspecte benefice şi de asemeni aspecte distructive.  

 

Fig. 2.17. Modelul folosit pentru trasarea curbei deplasare maximă vs. coeficient de frecare şi curba aferentă. 
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În cursul mişcării, principalele forţele care acţionează asupra oaselor care compun scheletul sunt 

transmise protezei, prin intermediul bontului, comprimând şi întinzând tegumentul şi ţesuturile 

bontului, ca urmare se produc deplasări ale unor zone care aparţin pielii bontului.  

Din modelul FEM 3D nu putem extrage în simulare valorile deplasărilor pentru o poziţie a unui 

nod intern selectat arbitrar (software-ul nu permite identificarea nodului intern dupa număr, iar noi nu 

putem determina precis numarul nodului care este pe interfaţă). Ca urmare vom folosi un model 

simplificat, o “felie” de grosime constantă care prin meşare are noduri coincidente le nivel tegument-

cupă şi pot fi selectate mai uşor.  

Studiile clinice şi înginereşti din literatura de specialitate au arătat o variaţie destul de mare a 

coeficientului de frecare în funcţie de pacient, condiţiile externe (temperatură, umiditate, etc.), şi tipul 

de activitate (mers normal, urcare/coborâre scări, teren denivelat, activităţi sportive). Cele mai multe 

studii situează acest coeficient între 0.35-0.72, dar optimul este în funcţie de pacient prin calcul 

optimal de absorbţie a greutăţii şi care se determină experimental, după simulare prin chestionarea 

pacientului la diverse nivele de deplasare a tegumentului.  

Vom folosi modelul FEM şi vom repeta simularea pentru coeficienţi de frecare  tegument-cupă 

pentru valorile  = {0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. 0.7, 0.8, 0.9, 1.0). Zona aleasă a fost aproximativ 

aceiaşi pentru cei doi pacienţi (A şi B) iar obiectivele evaluării au fost (Fig. 2.17): 

1. Daca relaţia matematică coeficient de frecare – deplasare la nivelul pielii este lineară sau nu; 

2. Daca coeficientul de frecare – deplasare la nivelul pielii diferă de la zona la alta de pe bontul 

aceluiaşi pacient şi dacă valoarea acestuia este personalizată (diferă mai mult sau mai puţin de 

la pacient la alt pacient). 

3. Dacă există histeresis în mişcarea unor zone ale pielii de pe bont în ciclul de mers. 

S-a folosit un set de valori dinamice (curba de încărcare, discretizată tabelar pentru a putea fi 

folosită in SolidWorks) pentru forţa aplicată unui bont cu preâncărcare (preîncărcarea a fost folosită la 

presarea bontului în manşon, respectiv proteză în faza iniţială iar curba dinamică se adaugă la această 

solicitare constantă), şi s-au extras din rularea modelului în SolidWorks 2012 Premium valorile 

deformaţiilor maxime în punct critic (cu solicitarea cea mai mare) pentru doi pacienţi (A şi B).  

 

Fig. 2.18. Ciclu histerezis complet deplasare maximă - Forţă pacient A şi pacient B (piele-cupă) 
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În schemele de control moderne, atunci când un sistem trebuie controlat şi are un histerezis, cea 

mai convenabilă metodă de implementare a unei scheme de control este de a lineariza mişcarea. 

Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de o modelare cat mai precisă a histerezisului.  

Contactul piele-proteză este un contact în care suprafaţa pielii are asperităţi. Într-o aproximare care 

foloseşte un indentor sferic care care alunecă pe suprafaţa pielii umane,   forţa de frecare este 

considerată o sumă de două forţe, forţă de aderenţă şi forţă de deformare care nu interacţionează între 

ele ([Joh, 93], [Ada, 07]): 

da FFF                                                      (2.10) 

Ca urmare, pasul logic următor la care putem contribui este adăugarea unei forţe care nu 

interacţionează cu celelalte două. La formula (3.15), contribuţia noastră originală este adăugarea 

termenului care modelează histerezisul, 
hF : 

hda FFFF                                                      (2.11) 

    EFkF Naa   3/1
                                                     (2.12) 

                  
n

add FkF                                                                          (2.13) 

Pentru histerezis se propune (autorul acestei teze propune ca o contribuţie originală) o funcţie 

putere, de forma 


dhh FkF  , unde  este un o valoare care trebuie determinată experimental sau 

prin simulare (în cazul nostru prin simulare).  

Verificarea s-a facut cu date obţinute obţinute prin simulare iar rezultatele au arătat o eroare maximă 

de 8.956% (abaterea medie pătratică, luînd în considerare valorile obţinute prin simulare în raport cu 

cele experimentale), un rezultat foarte bun şi care este în concordanţă cu acceptarea modelului în 

literatură.  O aproximare rezonabilă ar fi raportul dintre forţa maximă şi deplasarea maximă din ciclu 

histerezis complet deplasare maximă (tan() = Fmax/dmax). Pentru cazul din Fig. 3.48, această valoare 

este =5.8/4.8  1.208 iar pentru cazul din Fig. 3.49, această valoare este =0.48/2.8  0.482. 

Verificarea modelului s-a facut pe date experimentale, publicate în literatură în [Der, 07]. Eroarea 

medie pătratică a fost de 18.27% pentru pacient A şi 7.89% pentru pacient B. Diferenţa destul de mare 

între cele două situaţii sugerează existenţa posibilă a unui factor suplimentar, care depinde probabil de 

pacient (se cunoaşte deja că factorul de scădere al elasticităţii pielii odată cu vârsta este linear până la 

un anumit punct şi nelinear spre final, dar pot fi şi factori regionali sau fizici). Această direcţie 

sugerează un obiectiv de cercetare în viitor. 

Coeficientul de frecare măsurat între pielea umană şi diferite materiale texile, măsurat pe cale 

experimentală s-a dovedit a fi în limite destul de mari, datorită cel mai probabil hidratării pielii şi 

conţinutului de lipide al tegumentului, valorile fiind cunoscute în câteva lucrări care tratează acest 
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subiect [Der, 07].  Valorile obţinute prin simulare sunt în concordanţă acceptabilă cu cele publicate în 

literatură.  

Obiectivele propuse au fost atinse, s-a vizualizat existenţa histerezisului şi o aproximare 

nelineară cu funcţia putere a deplasării în funcţie de coeficientul de frecare. 

 

2. Modelul  Maxwell şi modelul Maxwell Generalizat,  pentru depasări de tegument in cadrul 

complexului bont-cupă 

În proteza de gambă spre deosebire de proteza tranfemurală, nu există articulaţia artificială a 

genunchiului cu fenomenele de uzură şi coroziune care au loc în acea zonă. Ca urmare aspectele 

tribologice practic au loc în două zone: interfaţa bont-proteză şi articulaţile la nivelul plantar artificial.  

Obiectivele din această secţiune sunt următoarele: 

1. analiza tribologică la nivelul interfeţei bont-manşon şi bont-cupă; 

2. un model al relaţiei forţă-deplasare la nivelul pielii de pe restant (bont) pentru o optimizare 

a caracteristicilor protezei şi a controlului protezei (proteză inteligentă, bionică, cu 

microprocesoare care foloseşte scheme de control cu model). Mişcarea înainte şi înapoi a 

tegumentului din zonele cele mai solicitate şi caracterul de amortizare a pielii sugerează 

posibilitatea existenţei unui histerezis care ar trebui modelat. 

Prima zonă afectată de disconfortul pacientului este tegumentul (pielea) care este şi principalul 

senzor în interfaţa bont proteză. Actualele proteze transtibiale sau tranfemurale avansate cum ar fi C-

leg utilizează microprocesoare şi cilindri hidraulici (sau motoare electrice în alte cazuri) pentru 

coordonarea tuturor măsurătorilor şi controlul proceselor membrului inferior. Cunoscând 

caracteristicile vâsco-elastice ale pielii, propunem două modele: modelul cu alunecare - Maxwell Slip 

[Riz, 08] şimodelul Maxwell Generalizat [Qua, 09].  

 

 

Fig. 2.19. Deplasare vs. Forţă a modelului de alunecare Maxwell Generalizat. F – forţa totală de reacţiune. 
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Modelele de frecare-alunecare presupun două stări care depind de anumite condiţii şi care trec din 

una în cealaltă: aderenţă (stick) şi alunecare (slip). Ca urmare modelele Maxwell par extrem de 

potrivite pentru modelarea bio-tribologică a pielii bontului, având şi explicaţii fenomenologice.  

Pentru forme de histerezis mai complexe se foloseşte un model Maxwell definit de n elasto-elemente 

conectate în paralel (Fig. 2.19).  

Aproape toate ţesuturile moi, printre care țesutul vascular este inclus, prezintă un anumit grad de 

răspuns vâscoelastic. Modelarea frecării de pre-alunecare este practic o suprapunere de M operatori 

lineari pe porţiuni care nu au masă, adică suprafeţe. 
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Pielea umană are în principal o caracteristică vâscoelastică. Studiul principal al proprietăţii 

histerezice a pielii sub acţiunea unei forţe este utilizat de exemplu la cercetările legate de tehnologia 

pielii artificiale. Sunt foarte puţine cercetări care analizează forma diferită a histerezisului pielii unui 

membru normal faţă de al unui membru protezat. 

 

 

Fig. 2.20.  MSM (Maxwell Slip Model). x(t) – deplasarea ansamblului de M elemente; ki – constanta de 

elasticitate a arcului i; i – deformarea maximă a arcului i; i – deformaţia arcului, ki – rigiditarea lineară a 

arcului (constanta de elasticitate). 
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Atunci când nu se consideră forţa de frecare Stribeck nelineară prezenţa ei în formulă este înlocuită 

cu o constantă (forţa Couloumb), modelul se reduce la modelul cu alunecare MSM (Maxwell Slip 

Model), Fig. 2.20.  

Fiecare elasto-elementul i are aceeași intrare x și o ieșire fi (forţe de frecare) și este caracterizat 

printr-o forță maximă de frecare Fi, o constantă de arc linear ki și xi variabilă de stare care descrie 

poziția elementului i. Comportamentul fiecărui element este descris de o ecuaţia sintetică [Riz, 08] dar 

o formulă mai concisă şi care are avantajul că este mai uşor de implementat este dată în [Riz, 04]. 

 

}|,)()()1(min{|)]()()1(sgn[)1( iiii ttxtxttxtxt                           (2.17) 





M

i

iiM tkF
1

)(                                (2.18) 

 

În formula (2.17) sgn() este funcţia matematică signum. Fiecare operator are o inerţie neglijabilă 

iar pentru o deformare mai mică în valoare a arcului decât i (prag) , ( |)(| ii t  )  elementul i are 

aderenţă (este “lipire”, stick). Dacă |)(| ii t  , elementul i alunecă (slip). Rezolvarea sistemului de 

ecuaţiei care descrie dinamic histerezisul (2.17) şi (2.18) împlică găsirea elementelor ki şi i care 

descriu sistemul pentru un număr predefinit de elemente elastice M. Este o ecuaţie cu două 

necunoscute ceea ce dă posibilitatea găsirii mai multor soluţii din care trebuie aleasă una optimă, pe 

baza unor criterii care pot fi contrare (e.g. eroare cât mai mică în aproximarea modelului şi număr cât 

mai mic de elemente, fiind ştiut faptul ca un număr mai mare de elemente dă o precizie mai mare).  

Metoda de calculare a deplasărilor este practic imposibilă de calculat din modelul 3D meşat în 

SolidWoks, secţiunile au toate nodurile de interes pe aceiaşi suprafaţă şi pentru a putea calcula 

deplasarea şi ca atare nu este posibil în stadiul actual identificarea unui nod din interior şi extragerea 

informaţiilor despre acel nod, care este situat într-o locaţie de solicitare maximă sau aleasă de 

utilizator de pe suprafaţa bontului. 

 

Fig. 2.21. Histeresis de încărcare simulând preîncărcarea (faza de presare a bontului 

pentru a intra în manşon-cupă), lateral, număr de elasto-elemente = 40. 
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Ca atare vom recurge la un artificiu, şi anume vom considera cazul 2D al secţiunii, o secţiune 

verticală de grosime foarte mică (“o felie de model”, Fig. 2.17), la care meşarea are nodurile pe 

interfaţa tegument-manşon şi la care, din simulare putem extrage informaţii despre deplasarea 

nodurilor şi a forţelor care acţionează în acel nod. Forţa care acţionează în partea superioară a 

secţiunii este o fracţiune din forţa verticală totală uniform distribuită pe secţiunea din planul XY, 

proporţională cu aria ocupat din suprafaţa superioară totală din planul XY. Vom analiza două zone de 

solicitare maximă, lateral şi medial, cu valori experimentale colectate din simulare. 

Evaluarea performanţelor de a aproxima histerezisul este eroarea medie pătratică (root-mean-

square error (RMSE)), o măsură folosită frecvent ca estimator dintre valoarea prezisă de un model şi 

valoarea actuală observată. 

nyyRMSE
n

i

ii
/)ˆ(

1




                               (2.19) 

În Fig. 2.21 sunt prezentate rezultate experimentale ale simulărilor pentru acelaşi pacient în două 

locaţii: lateral şi medial. Eroarea dintre modelele Maxwell şi  datele experimentale din simulare este 

prezentată pentru locaţia lateral (Fig. 2.21 stânga).  

Rezultatele din Fig. 2.21 dreapta nu au fost satisfăcătoare iniţial , histerezisul experimental având 

forme abrupte şi mărirea numărului de elasto-elemente nu a dus la rezultate bune. Ca urmare s-a 

folosit Modelul Maxwell  Generalizat (în care intervine şi forţa Stribeck nelineară) care a dat rezultate 

de aproximare foarte bune, RMSE  0.89% (Fig. 2.21 dreapta). Acest rezultat sugerează prezenţa 

mai puternică a unor nelinearităţi în anumite zone, în timp ce pentru alte zone o aproximaţie 

lineară a fost suficientă. 

Se observă din rezultatele experimentale că modelul poate aproxima mai bine curba dacă numărul 

observaţiilor este mai mare, şi faptul numărul de elasto-elemente depinde de precizia cerută. De 

asemeni, după un anumit număr de elemente, eroarea devine practic constantă, nu mai putem ameliora 

modelul doar prin adăugare de elasto-elemente. Îmbunătăţirea performananţei modelului se poate face 

prin două metode: (1) optimizarea valorilor ki ; (2) creşterea numărului de observaţii. 

Performanţa modelului este cu atât mai bună cu cât valoarea RMSE este mai mică. Identificarea 

elementelor modelului presupune găsire optimului perechii de variabile V = (i, ki), i=1,...M, pentru 

un M (număr de elasto-elemente) optim cât mai mic. Un număr de elasto-elemente cât mai mic este 

impus în mod natural de o legatură logică între model şi fenomenele fizice care sunt modelate, şi care 

sunt de presupus ca au un număr mic de elasto-elemente.  

Este natural şi logic pentru a putea evalua contribuţiile fiecărui element la model, un număr 

foarte mare de elemente nu este credibil ca model cu o corespondenţă fizica a fenomenului, e.g., la 

peste 200 elemente, ultimele elemente au o contrbuţie de mai mică de  0.00003% din modelul total, şi 

oricâte elemente am adauga, performanţa modelului nu mai creşte. 
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Pe de altă parte, modelarea histerezisului depinde foarte mult de corectitudinea înregistrării curbei 

iniţiale, curba de la punctul O(0,0) şi până la înscrierea pe curba închisă a histerezisului. Această 

curbă reprezintă practic energia iniţială care alimentează ca punct de start histerezisul iat curbura ei 

are un rol important în modelare (arcuită superior sau inferior, în literatură cunosctă sub denumirea de 

“virgin curve”). 

 

Concluzii privind cele două obiective propuse 

1. Analiza tribologică la nivelul interfeţei bont-manşon şi bont-cupă arată o dependenţă 

importantă a formei histerezisului şi a ariei acestuia (care poate fi interpretată ca o masură 

energetică) ca funcţie de zona amputaţiei de gambă luată în considerare şi de caracteristicile 

particulare ale pielii pacientului (caracteristici fizico-chimici ale pielii, cele personale – e.g. 

firele de păr, şi cele rezultate în urma operaţiei chirurgicale de amputare) 

2. Modelarea cu MSM (Maxwell Slip Model), şi MGM (Maxwell Generalized Model), este foarte 

potrivită, cu aproximare foarte bună a histerezisului şi are explicaţii legate de caracteristicile 

fizice dinamice ale pielii (frecare, amortizare, alunecare). Caracteristicile de transpiraţie ale 

pacientului sunt modelate de fenomenul de aluncare (o peliculă de lichid la interfaţa dintre 

piele şi manşon respectiv piele şi cupă atunci când nu se foloseşte manşon. 

3. Tribologia la nivelul pielii este un fenomen complex, şi lucrarea de faţă nu poate epuiza toată 

problematica şi de altfel acest lucru este extrem de puţin probabil de a fi realizat în viitorul 

apropiat. Pentru unele zone foarte solicitate, modelul de frecare nelinear nu este suficient ca 

aproximare a fenomenului, se impune folosirea şi a unei componente nelineare care propunem 

să fie frecarea Stribeck, documentată în mecanică pe care o aplicăm în protezarea umană. 

4. Toate obiectivele propuse au fost atinse. 
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CAPITOLUL 3 - PROPUNERI DE MĂSURI OBIECTIVE,  EVALUAREA CONFORTULUI 

PACIENTULUI CU OPTIMIZAREA ANSAMBLULUI BONT-MANŞON-CUPĂ ŞI 

DEGRADĂRI FIZICE ALE TEGUMENTULUI  

3.1. Propuneri de masurare confort bazate pe marimi fizice obiective 

1. Lucrul mecanic în zone cu solicitare ridicată localizate pe bont cu luarea în considerare a 

aspectelor tribologice, măsură obiectivă pentru optimizarea ansamblului manşon-cupă   

 

În această secţiune autorul prezentei teze de doctorat propune o primă metodă obiectivă pentru 

evaluarea confortului pacientului cu optimizarea ansamblului bont-manşon-cupă, fără a se baza pe 

cercetări anterioare publicate, deci o noutate. Direcţia de cercetare se orientează spre o corelare între 

efortul consumat la suportat de piele în zone de mişcare de solicitate intens în cursul ciclului de 

mişcare şi starea de confort. Se asumă un principiu, că persoana protezată se simte mai bine (are un 

confort şi satisfacţie mai mare) dacă zone ale protezei sunt solicitate mai puţin (ca un pantof la care 

estimăm ca e confortabil, daca nu produce leziuni ale pieli, sau nu ne strânge, etc.). 

Lucrul mecanic modificat propus ca masură obiectivă poate fi măsurat cu sistemul descris în 

secţiunea §2.1. iar validarea rezultatelor este posibilă cu o singură metodă, metoda chestionarului. De 

fapt, cam toate metodele de optimizare alternative şi de măsurare a confortului, duc la soluţii 

implementabile dar o validare medicală este în final legată şi de chestionar, care este subiectiv.  

Obiectivele acestei secţiuni în ordine logică, ar fi, după ce luăm în considerare variabilele 

măsurabile, să propunem măsurarea obiectivă a confortului folosind aceste măsuri şi tehnici 

originale, care să îmbunătăţească performanţele protezei: 

 

1. Propunere de măsură obiectivă a confortului, folosind un principiu de minimizare energetică a 

efortului pacientului, ceea ce reduce, în ordine cauzală,  sensaţia de efort  senzaţia de 

disconfort  creşte senzaţia de confort; 

2. Propunere de măsură obiectivă a confortului de data aceasta luâd în considerare aspectul 

funcţional al protezei, un mers cât mai corect, apropiat de cel normal, fără amputaţie. 

 

În cele ce urmează prezentăm principiile teoretice şi metoda, necesarul de materiale fiind practic 

identic cu cel de la §2.1. 

Principala solicitare la nivelul bontului în interfaţa bont-manşon-cupă este de natură mecanică. 

Prezenţa a două reziduuri osoase (tibia şi fibula) şi prezenţa genunchiului, în amputaţia de gambă 

impune o abordare şi rezultate diferite faţă de amputaţia transfemurală, care are un singur reziduu 

osos şi genunchi artificial, prezentate din teze de doctorat precedente. Zonele cu solicitare intensă, 

sunt în principal cele care crează probleme medicale, de integritate structurală a bontului şi în final 

contribuie esenţial la senzaţia de confort/disconfort a pacientului.  
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Fig. 3.1. Locaţie transtibiala poziţie anterioară, amputaţie transtibială, şi respectiv poziţie laterală 

ZPM (zona de presiune maximă) locală. Valorile pe axa orizontală şi verticală sunt în pixeli (tip hartă). 

 

Ciclul de mişcare presupune variaţii ale presiunii (încărcării) pentru aceaşi zonă solicitată, dar 

numai anumite zone ating vârfuri de presiune mai mari decât ale zonelor înconjurătoare.  

Reprezentarea este facută cu ajutorul curbelor de nivel, similar hărţilor geografice – curba cea mai 

apropiată de centrul complexului de curbe are valoarea cea mai mare a presiunii (zona gri din Fig. 

3.1). Cele două figuri arată forma zonei de presiune maximă în două zone diferite de pe bont pentru o 

amputaţie transtibială: anterioară (Fig. 3.1 stînga), laterală (Fig. 3.1 dreapta).   

Se observă că în Fig. 3.1 stînga că există o singură insulă de presiune maximă pe o zonă întinsă în 

timp  ce la Fig. 3.1 dreapta sunt 2 insule (în simulări a fost şi o situaţie în care au fost 3 insule) 

separate de o zonă de trecere foarte mică. Practic în acest caz, putem considera că presiunea maximă 

este pe arie formată dintr-o singură zonă în Fig. 3.1 stânga şi pe suma ariilor a două zone în Fig. 3.1 

dreapta. Motivaţia este în primul rînd de natură medicală, cu cât suprafaţa pe care se aplică o presiune 

maximă este mai mare cu atât creşte probabilitatea ca acea suprafaţă să dezvolte leziuni cutanate/răni 

profunde şi ca atare aceste zone trebuie identificate şi evaluate numeric.  

Pe de altă parte, literatura de specialitate menţionează faptul că atunci cînd există două zone de 

presiune maximă (două insule) apropiate, probabilitate ca între ele să se dezvolte o leziune, de tip 

fisură (crack) creşte exponenţial faţă de situaţia cînd este doar o singură zonă de presiune izolată 

(insulă). 

Presiunea în aceste insule (curbe închise) este în KPa, şi rezultă din simulări. Aceste zone coincid 

de obicei cu zonele mai solicitate şi pentru solicitări mai mari pe toată durata ciclului de mişcare ca 

sumă de solicitări în intervale discrete de timp (s-au cuantizat înregistările din ciclu de mişcare 

corespunzător intervalului de timp necesar convertorului analog-numeric din placa de achiziţie să 

poate efectua citirea şi conversia plus timp adiţional de stocare informaţie în tabel care stochează 

informaţia în tabel ASCII sau EXCEL. 

Analizând comparativ, din simulare, suprafeţele de presiune maxima la vîrf (PMV), se observă 

diferenţe de contur pe harta presiunilor pe un bont care nu depind numai  de geometriile diferite ale 
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celor două tipuri de bont, transfemural şi transtibial dar şi de zonele în care acestea sunt amplasate pe 

bont. 

Din rezultatele simulărilor experimentale, s-a constatat ca formele zonelor de presiune diferă foarte 

mult în amputaţia transtibială faţă de cele din amputaţia tranfemurală în cea mai mare parte a 

punctelor de interes. Rezultatele obţinute sunt în concordanţă rezultatele din literatura de specialitate. 

În cazul transfemural, pe un lot de 5 imagini selectate de pe 1 bont femural şi 11 imagini de pe 

lotul transtibial (pacient A-5, pacient B-5, pacient B-1) s-a constatat o probabilitate mai mare ca să 

avem 2-3 insule de presiune ridicată mai apropiate semnificativ în cazul transtibial faţă de cel 

transfemural. 

Lubrifierea (utilizatea unor substanţe lubrifiante pentru fixarea manşonului dar şi în scopuri de a 

întreţine suprafaţa tegumentului are efecte importante asupra coeficientului de frecare dintre piele şi 

manşon (Fig. 3.2).   

 

Fig. 3.2. (a) Zona posterioară fără lubrifiant;  (b) Zona posterioară cu lubrifiant 

 

Aspectele tribologice nu pot fi considerate totuşi numai în acest caz, decât dacă se face o 

aproximare grosieră. Ar trebui luate în considerare la extimarea coeficientului de frecare total şi 

caracteristicile individuale ale pielii subiectului, aspect greu de determinat (doar folosind un 

microtribometru şi o procedura de calcul pentru fenomene in vivo, cu subiect uman). 

Totuşi într-o primă aproximare, este util de estimat calitativ harta de presiune în aceleaşi puncte de 

pe bont  cu şi fără gel, pentru a vedea în harta de presiuni dacă există o influenţă semnificativă ca 

formă şi ca valoare în punctele considerate. 

Scopul harţii de presiune: 

 Extragerea unor informaţii cu privire la aria de solicitare maximă, calculând în mm
2
, şi 

asumând că nu numai vârfurile ascuţie care apar foarte scurt timp crează disconfort şi 

leziuni ale bontului ci mai ales solicitările de anduranţă, pe zone mai mari şi pe perioade 

mai lungi de timp sunt cele care influenţează confortul pacientului. 
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 O măsură sumativă (integrativă) a ariei şi forţei ar fi o măsură obiectivă a confortului 

pacientului, verificabilă prin singura măsură comparativă existentă, cea de uz curent în 

spitale, metoda chestionarului. 

 

În cazul pacientului A, a rezultat pentru zona posterioară o schimbare de formă relativ medie în 

cele două situaţii, fără lubrifiant (Fig. 3.2a) şi cu  lubrifiant (3.2b). În cazul al doilea, dacă se are în 

vedere zona proximală diferenţele de formă şi distribuţia centrelor de presiune sunt foarte diferite. Se 

pot observa şi modificări importante de cele mai multe ori ale suprafeţelor cu zone de presiune 

maximă în funcţie de momentul de timp discret din ciclul de mişcare complet.  

Pentru cazul cu lubrifiant se observă un alt aspect important, reducerea probabilităţii de zone 

apropiate de presiune maximă ce se pot conecta, deci reducerea probabilităţii de apariţie a leziunilor şi 

ca urmare creşterea confortului. 

La acest stadiu al cercetării am facut doar o estimare calitativă. Estimarea cantitativă implică o 

analiză a evoluţiei ariei ca suprafaţă în cursul mişcării, ceea ce implică o activitate laborioasă. 

Frecarea la nivelul bontului depinde atât de forţa tangenţială la intefaţă dintre tegument şi cupă-

manşon cât şi de suprafaţă pe care se aplică (în momente discrete de timp). Variaţiile celor două 

curbe, forţă şi suprafaţă trebuie sincronizate temporal,   dacă se doreşte utilizarea lor într-o relaţie 

matematică cuantificată apoi calitativ care să poată exprima ca măsură obiectivă confortul sau 

disconfortul pacientului. 

În cele ce urmează, vom propune o metodă de calcul discret al ariei care să fie eficientă 

computaţional şi aplicabilă în cazul practic al protezării. 

Fie C o curbă închisă (care nu se intersectează cu ea însăşi) şi D domeniul conţinut în interiorul 

acestei curbe. Conform teoremei lui Green, area mărginită de curba C este dată de o integrală dublă de 

suprafaţă, dificil de aplicat pentru conturul de presiune localizat pe bont care are o curbă de formă 

foarte greu de exprimat în formă parametrică.  

Pe de altă parte, harta care indică curbele închise de presiune maximă practic este un poligon care 

are vîrfurile situate pe un grid de granulaţie mai grosieră sau mai fină şi în funcţie de meşare şi FEM 

din simularea în SolidWorks. Cea mai fină meşare este la nivel de pixel, şi pe aceasta o vom utiliza în 

aplicaţiile propuse. După o detecţie de contur (procesare de imagini), de fapt o segmentare deteminată 

a unei zone determinate de o culoare alocată valorii maxime de presiune, se obţine un poligon foarte 

complex, care poate fi văzut cu o granulaţie foarte fină, până la nivel de pixel (localizare vârf în 

pixel).  

Propun utilizarea metodei topografice descrisă în [Bra, 86]. Fie dat un poligon cu n-vârfuri într-un 

plan (2D), care se parcurge în sens normal (invers acelor de ceasornic). Notăm vârfurile poligonului 

cu (x0, y0), (x1, y1),...,(xn-1, yn-1). Aria poligonului este dată de o sumă de determinanţi [Bra, 86]: 
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Am ales zona proximală cu lubrifiant, care a produs o formă poligonală mai simplă, caz frecvent în 

amputaţia transtibială. Extragerea informaţiilor privind evoluţia ariei zonei principale de tensiune a 

fost forte dificilă din punct de vedere a extragerii imaginilor şi procesării acestora, procedura fiind 

supervizată (intervenţia manuală a operatorului la procesul de segmentare). În plus, colectarea 

imaginii de pe bont in 3D şi proiectarea în 2D ca suprafaţă s-a facut aproximând partea inferioară a 

bontului cu o calotă sferică, ceea ce în anumite situaţii de amputare (menţionate în literatura medicală) 

este relativ departe de adevăr. 

 

Fig. 3.3. Evoluţia ariei de solicitare pentru un ciclu rapid de mişcare (sensor 6). s - secunde. 

 

O curbă care reprezintă evoluţia ariei în care sunt vârfuri de solicitare maximă în cursul unui ciclu 

de mişcare este dată în Fig 3.3.  Valoarea statistică de vârf a CCMP coincide sau este foarte apropiată 

una de cealalta în cea mai mare parte pentru toate înregistrările valide (care nu au vârfuri care ies din 

scală datorită unor erori de masurare). 

La o examinare atentă, chiar din această singură înregistrare din Fig. 3.3. folosind metoda propusă, 

aria nu are aceiaşi alură ca în curba de presiune. Mai mult, valoarea maximă în acest caz, nu coincide 

exact cu valoarea maximă a presiunii pe un întreg ciclu de mişcare. 

Pentru un studiu mai complet, ar trebui studiate mai multe zone de presiune cu o granulaţie mai 

fină a înregistrărilor (în cazul Fig. 3.3 a fost facut din 0.2 în 0.2 sec, punctele de pe grafic reprezintă 

valori discrete ale masurărilor adică perechi timp-arii, unite cu linii drepte), cu o placă de achiziţii de 

date cu convertor multa mai performat, şi un PC cu performanţe de calcul ridicate capabil sa preia 

informaţii imagistice de o acurateţe mult mai ridicată când utilizam simularea în SolidWorks.  
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Fig. 3.4. Calcul LFT. 

 

O sursa de eroare pe care nu am reuşit sa o evităm este cea din captura imaginii cu conturul zonei 

de solicitare maximă din 3D. Am aproximat bontul cu un trunchi de cont şi din captura în 2D am 

aproximat transformarea în plan afin din 3D în 2D pentru calculul ariei unei zone de interes. Un 

trunchi de con este o aproximare bună în unele cazuri, când forma bontului se apropie suficient de 

mult de această formă geometrică. Înregistrările CT (Computer Tomograf) din literatură, cu 

reconstrucţie 3D din felii echidistante luate în 2D (procedură aplicată şi de autor în reconstrucţia 

bontului 2D pentru simulare), arată în anumite situaţii forme destul de departe de trunchiul de con. Ca 

atare este destul de clar că în acest moment se impune ca soluţie fezabilă cu efect în timp util o 

metodă mai simplă şi mai eficientă. 

Trasarea unei curbe forţa vs. arie fară lubrifiere ar fi utilă pentru a o evaluare a intensităţii 

tensiunilor la nivel de solicitare maximă, dar la ora actuală nu există posibilitatea tehnică de a masura 

această arie în vivo ci doar se pot extrage informaţii din simulare în SolidWorks. 

Înregistrările de presiune/forţă sunt disponibile în timp real prin soluţia utilizată la §2.1, dar a face 

o conexiune matematică printr-o formulă sigur ar presupune introducerea unor erori dificil de evaluat. 

În această situaţie, vom presupune zona de interes cea acoperită de senzorul cicular de presiune, care 

are o arie precisă A = 2r
2
, r fiind raza senzorului. 

Propun o nouă măsură obiectivă pentru evaluarea confortului pacientului, o măsură bazată pe 

calcule matematice şi care nu este modificată prin evaluări subiective ale pacientului, LF (Fig. 3.3). 
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În formulele de mai sus, forţa acţionează perpendicular pe bont, deci cos  =1, iar viteza de 

deplasare este aproximativ constantă. K este o constantă asociată cu aria şi o primă aproximare este 
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K=Av, unde v este viteza. În cazul nostru viteza este constanta şi o aproximăm cu o constantă v = b. 

Motivaţia este că lucrul mecanic efectuat pe o suprafaţă este mai mare în sensul extins al 

problematicii confortului pacientului este cu atât mai mare cu cât suprafaţa e mai mare. 
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În formulele de mai sus LFT este măsură inspirată din lucrul mecanic, - unghiul sub care 

acţionează forţa, v-viteza (egală cu constanta b), t – timp,  A aria acoperită de sensor sub forma unui 

disc circular, K o constantă şi F forţa care se consideră în valoare absolută. Se consideră o mişcare (pe 

banda de alergare) la acceleraţie constantă a = dv/dt) cu un ciclu de mişcare complet pe o distanţă de 

aproximativ 2,4 m. 

Datele actuale au fost colectate de la un lot de doi pacienţi, cu un set de 32 de repetări ale unui 

ciclu complet de mişcare (8 cicluri de mers normal, 8 cicluri coborâre scară, 8 cicluri urcare scară şi 8 

cicluri de odihnă) . Vom asocia o stare de confort cu atât mai mare cu cât LFT este mai mic.  

 

Rezultatele au arătat ca: 

1. Pentru pacientul A optimul este dat de LFTmin = 875.244 pentru combinaţia manşon-cupă soft 

Pelite-PP/PE iar pentru pacientul B, optimul este dat de LFTmin = 915.244 pentru combinaţia 

manşon-cupă  soft Pelite-Polypropylene.  Valorile corespondente sunt 4 şi respectiv 5 

(maximum) pe scara de confort dată de metoda chestionarului care este utilizată în mod curent 

pentru evaluarea stării de confort a unei persoane protezate ceea ce crează premisele unei 

posibile metode eficiente de evaluare a confortului. Desigur ca toate rezultatele vor trebui 

validate medical, dar în acest domeniu sunt cunoscute procedurile greoaie care cer timp, iar 

decalajul între cercetări chiar de succes şi aplicaţii practice ale acestora este uneori unul foarte 

mare.  

2. Rezultatele au fost în concordanţă cu teoria (şi cu rezultatele publicate în literatură de alţi 

autori) şi în opinia noastră mai bune decât în metoda chestionarului. Această presupunere este 

asumată prin două până la patru serii de teste scurte la persoana la care a fost găsită diferenţa 

de un nivel între valoarea nivelului de confort pe scara PEQ şi cea obiectivă. Două cazuri au 

fost cu combinaţia A şi două cu B. Pacientul a fost informat ca are teste cu combinaţiile de 

material A – 3 teste şi B – 1 teste, nominalizate (pacientul a fost informat pentru fiecare test). 

Surprinzător, pentru B, metoda chestionarului (pe o scară de la 1 la 5) a fost intr-un test 

valoarea 4 şi în celălat 5, ceea ce sugerează că metoda propusă este mai consecventă. 
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Rezultatele sunt importante şi pot constitui o direcţie de cercetare în viitor. Pentru a fi validate 

statistic, trebuie mai întîi să obţinem date de la un număr mai mare de pacienţi, preferabil cu geometrii 

cât mai complexe ale bontului şi geutăţii corporale diferite şi înclusiv pe acelaşi pacient un număr mai 

mare de înregistrări.  

Procesarea imaginilor pentru compararea geometriei insulelor de presiune pentru cele două cazuri, 

transfemural şi transtibial (de gambă) a fost extrem de dificilă şi laborioasă şi a fost facută prin 

simulare, cu geometrii reale şi extragere de date de pe imagini cu o toleranţă dată de meşarea bontului. 

O meşare prea fină a dus la creşterea foarte mare a timpului de procesare şi simulare, iar în anumite 

cazuri, datorită caracteristicilor de performanţă ale PC-ului utilizat la insucces (mesaj frecvent de 

memorie insuficientă).   

 

2.Indice cinetic pentru abatere de la miscarea normală, măsură obiectivă pentru optimizarea 

ansamblului bont-manşon-cupă   

 

În această secţiune autorul prezentei teze de doctorat propune o doua metodă obiectivă pentru 

evaluarea confortului Abordarea este diferită de ceea ce au făcut alţii care s-a adresat la o evaluare 

a corectitudinii mişcării persoanelor din punct de vedere cinetic. 

Lista de materiale şi dotări aferente include: sensorul Kinect XBOX 360, software SDK aferent 

pentru XBOX 360 şi bandă de mers Bertec. 

În cele ce urmează am folosit metodologia descrisă în [Sch, 08] şi analiza din [Kar, 12].  În 

[Kar, 12], GDI index dă următoarele valori: media, 86.2 membru intact, 82.1 amputare transtibială 

iar pentru valoarea mediană 82.0 respectiv 82.9. Indexul Gillete, folosit pe scară largă ca sumar de 

măsură posturală în cuantificare stări patologice în medicină dă următoarele valori: media, 17.6 

membru intact, 17.5 amputare transtibială iar pentru valoarea mediană 14.8 respectiv 20.2. 

Spre deosebire de [Kar, 12], am păstrat şi unghiul de rotaţie în cele trei plane pentru şold, 

motivaţia fiind că cei doi pacienţi nu au prezentat dificultăţi de plasament al punctelor de marker.  
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Punctele supervizate sunt aceleaşi ca în [Sch, 08]: rotaţia şoldului în cele trei plane (şold drept şi 

stâng, proteza este la ambii subiecţi la piciorul drept), unghiul pelvic, flexare/extensie genunchi,   

flexiune gleznă dorsală-plantară, şi progresia piciorului, în total 9 unghiuri pentru fiecare parte 

(stânga, dreapta), cu înregistrare 4% increment, 925 puncte = 225 valori numerice pentru fiecare 
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vector al trăsaturilor x.  Numărul total de experimente este 5122 subiecţi =1024 experimente, deci 

1024 de vectori x, fiecare fiind un vector de mers (gait). 

Matricea S va conţine valorile singulare {1 ,2 , ..., 225} iar vectorii valori singulare {f1 ,f2 , ..., 

f225} ai matricii U vor fi folosiţi la vectorii de trăsături pentru mers, o bază ortonormală optimală 

pentru reconstrucţia mersului. Pentru o bază f, un vector de aproximatie de ordin k poate fi calculat 

ca fiind: 





k
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ii

k fcx
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                     (3.8) 

ii fxc                                   (3.9) 
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Cu alte cuvinte, primele 25 elemente ale vectorului x sunt valorile de rotaţie ale pelvisului în 

planul orizontal, în ordine conform unui ciclu de mişcare, urmate de 25 valori de rotaţie ale 

pelvisului în planul vertical, şi aşa mai departe, finalizînd cu cele 25 de valori ale progresiei 

mişcării piciorului. 

Distanţa dintre doi vectori care aparţin grupului de trăsături (tipar) c
A
 şi c

B
 este de tip 

Euclideean. Unul din vectori este considerat vector de referinţă şi aparţine grupului de referinţă B 

iar vectorul celălat aparţine grupului A de măsurat. 

În cazul nostru, grupul de referinţă va fi membrul sănatos al fiecărui subiect, iar grupul care 

calculează deviaţia de la mersul normal este grupul de valori ai markerilor de pe proteză (A). 

Există câteva lucrări (după cunoştinţa noastră sunt doar două foarte bine documentate) care 

analizează ciclul de mişcare  folosind senzorul Kinect, XBOX 360 şi software SDK ([Auv, 15] şi 

[Moh, 16]). În folosirea acestei tehnologii este necesar un efort destule de mare pe partea de software 

şi algoritmică de recunoaştere a formelor şi mişcării.  

Există lucrări recente care folosesc Senzorul Kinect dar în toate autorii propun o analiza care se 

referă doar la recunoaşterea ciclului de mişcare. În [Auv, 15], autorii propun utilizarea senzorului 

Kinect pentru detecţia ciclurilor mişcării în cazul a 11 subiecţi sănătoşi într-o aplicaţie clasică: mersul 

pe bandă. Principalele dificultăţi în evaluarea ciclului de mişcare sunt localizarea cu acurateţe a 

genunchiului şi a călcâiului în skeleton extras prin procesarea de imagini. În [Moh, 16], recunoaşterea 

ciclului de mişcare se face cu ajutorul unor senzori montaţi pe corp.  

După cunoştinţa autorului, nu există încă nici un studiu documentat de utilizare a senzorului Kinect 

pentru subiecţi cu amputaţii, doar idei de utilizare pentru membrele superioare. De aici şi dificultate 

explorării temei. 

Senzorul Kinect şi software-ul SDK furnizează utilizatorului un skeleton virtual 3D, format din 

poziţia a 20 de segmente cu legături între componentele corpului (încheieturi, genunchi, cap, trunchi, 

Fig. 3.5). 



34 
 

 

Fig. 3.5. Localizare puncte pentru extragere trăsături şi Senzor Kinect cu xbox 360 

 

Pentru fiecare legătură (conexiune) sunt date coordonalele x, y şi z şi un parametru de eroare care 

indică gradul de încredere statistic pentru algoritmul de extragere al acestor coordonate. Înregistrările 

furnizate de Kinect sunt de aproximativ 30 cadre scheleton pe secundă. Utilizarea unor algoritmi 

eficienţi pentru poziţionarea precisă a conexiunilor poate avea o acurateţea de măsurare poate fi de un 

milimetru. 

Experimentele au fost făcute cu Kinect Sensor pentru XBOX 360 model 1414 cu the Kinect SDK 

v1.0 beta 2. Localizarea subiectului a fost la 2 m de cameră. 

Variantele de materiale disponibile au fost două pentru manşon (Soft Pelite şi Urethan) şi două 

pentru cupă (C1 - polipropilenă homopolimer, Modulul Young 1.5 GPA, coeficient Poisson 0.3 şi C2 – 

Polypropilenă, Modulul Young 1.1 GPA, coeficient Poisson 0.37) ceea ce duce la patru combinaţii 

posibile: M1C1, M1C2, M2C1 şi M2C2.  

Valorile obţinute folosind indicele GDI, au fost pentru primul subiect  (valoare medie) GDIA={ 

90.3, 90.1, 89.6, 88.9} iar pentru al doilea GDIB={ 87.3, 87.1, 87.2, 87.4}. Bazat pe ideea că o valoare 

peste 100 exprimă o stare patologică [Kar, 12], s-a făcut o primă presupunere, ca un indice cât mai 

mic (care este practic o măsură a diferenţei dintre un membru artificial – proteza) ar reprezenta o 

performanţă mai bună şi ca atare o optimizare pentru pacient. Pentru primul pacient această 

combinaţie este M2C2, în timp ce pentru al doilea diferenţele prea mici de valoare au dus în această 

fază la rezultate neconcludente. 

Pentru primul pacient a fost aplicat chestionarul (subiectiv) de satisfacţie faţă de proteză [Con, 06] 

în orb (pacientul nu a avut cunoştinţă de combinaţia de protezare folosită) şi reultatele au fost 

confirmate de senzaţia mai acceptabilă de purtare a protezei pentru pacientul A cu M2C2. 

La aplicarea chestionarului protezei pentru pacientul B, subiectul a menţionat disconfort faţă de 

M1C2, lucru care nu s-a verificat în cazul evaluării indicelui GDIB. 

Un grafic al valorilor experimentale este este dat în Fig. 3.6, pentru mişcarea de înclinare a pelvisului 

(stânga) şi rotaţia genunchiului (dreapta) pentru pacientul A 
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Fig. 3.6. Mişcarea de înclinare a pelvisului (stânga) şi rotaţia genunchiului (dreapta) pentru pacientul A, 

combinaţiile manşon-cupă C1 (-*-) şi respectiv C3 (-o-). RAG – unghi de înclinare, HR – unghi de rotaţie 

 

Aceste rezultate parţiale sugerează că pentru a utiliza o varianta Kinect Sensor pentru XBOX 360 

sunt necesare mai multe eforturi pentru partea experimentală, mai mulţi subiecţi, o corelare eventual 

cu caracteristici fizice (greutate corporală, înălţime, etc.) şi o modificare abordării matematice din 

punct de vedere al formulei propuse pentru indicele de mişcare. Validarea medicală dureză de obicei 

foarte mult timp (de ordinul anilor), şi ca atare o confirmare a rezultatelor ar depăşi în mod cert cu 

mult timpul alocat cercetării. 

Rezultatele au fost bune, metoda s-a dovedit funcţională acurateţea a fost de 75%, s-au clarificat 

dificultăţile care ar putea fi întâmpinate dacă se merge cu cercetarea în direcţia aceasta, dar metoda 

mai trebuie perfecţionată în viitor dacă se merge pe această direcţie. În orice caz, rezultatele sunt 

foarte bune, precizia ar putea fi ridicată spre 100% dar literatura de specialitate pentru identificarea 

patologică a mersului cu această metodă a dat rezultate maxime de acurateţe de cel mult 82-83%, ceea 

ce înseamnă ca este o metodă viabilă, şi prin această cercetare ne-am apropiat foarte mult de 

performaţa din literatura, pentru alte cazuri mai simple. 

3. Scoruri funcţionale -  Indexul de cost fiziologic (PCI) 

Percepţia pacientului asupra handicapului protezării din punct de vedere funcţional şi senzitiv se 

determină în practica medicală, aşa cum am menţionat şi în capitolele precedente prin metoda 

chestionarului. O formulă complexă de evaluare a fost folosită de Grupul de Studiu al Protezelor [Leg, 

99] şi cuprinde 82 întrebări, care au un format analog-linear, cu 42 de elemente sortate pe 9 scale: 

 mers 

 aspect 

 elemente de frustrare 

 nivel de percepţie a răspunsului protezei la solicitări 

 sănătatea bontului 

 aspecte sociale de disconfort 

 utilitate 



36 
 

 stare de bine 

 nivel sonor al protezei în funcţionare  

 

În subcapitolul 3.7, secţiunea 2, am propus utilizarea indicelui cinetic ca masură obiectivă a 

performaţei protezei centrată pe nevoile unui pacient. Rezultatele au fost încurajatoare, ca urmare 

propunem utilizarea celei de-a treia metodă obiective, în aceiaşi gamă de abordare, cu scoruri 

funcţionale prin care să luăm în considerare efecte ale efortului pacientului la purtarea unor proteze 

din combinaţii de materiale (cupă şi manşon), pentru optimizare. Indexul de cost fiziologic (PCI) a 

fost introdus de MacGregor [Mac, 81] pentru estimarea consumului energetic în timpul mersului. 

Principiul asumat este că un consum energetic mai mare, indicând un efort mai mare, implică o 

scădere a confortului şi invers, un consum energetic mic duce la o creştere a confortului. 

Metoda propune o relaţie lineară între volumul de oxigen consumat de persoană şi frecvenţa 

cardiacă şi defineşte coeficientul de PCI ca fiind: 

 

min)/(mV

FCFC
PCI

mers

RW


                   (3.11) 

 

În formula (3.11), FCW este frecvenţa cardiacă în timpul efortului (e.g. mers normal), FCR este este 

frecvenţa cardiacă în timpul repaosului, iar Vmers este viteza în mers şi să măsoară în m/min. 

Veridicitatea PCI medii pentru adulţi sănatoşi, a fost validat de mai multe studii medicale începând cu 

anii 1993, cu o valoare medie raportată între 0.23 şi 0.42. Literatura este extrem de redusă cu privire 

la persoanele amputaţii, practic s-au descoperit doar trei lucrari, din care doar două fac comparaţii 

între persoane sănătoase şi persoane cu amputaţii ([Hag, 07], [Vll, 15]).  

În [Vll, 15], se constată o diferenţă între media PCI pentru amputaţii tranfemurale (0.57) şi 

transtibiale (0.43). Pe de altă parte, din ([Hag, 07], se deduce o valoare medie 0.568 (0.247–1.111) 

subiecţi cu amputaţii şi 0.330 (0.162-0.653). Pe această bază emitem ipoteza posibilităţii de a asocia 

confortul cu PCI şi combinaţiile de materiale pentru acelaşi tip de proteză. Nu a încercat nimeni pâna 

acum această abordare, după ştiinţa noastră ceea ce poate fi un element de mare noutate. Condiţiile şi 

protocolul de mers normal este acelaşi ca la secţiunile precedente, doar ca în acest moment avem 

posibilitatea sa testăm condiţiile pentru 11 pacienţi protezaţi de gambă, acelaşi tip de proteza, cu 

materialele de la §3.7, secţiunea 1. Media de vârstă a pacienţilor este de 23.45 ani, 9 persoane de sex 

masculin şi 2 de sex feminin.  
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Tabel 3.1. Comparaţie satisfacţie pacient (confort pacient) folosind doi indici: GDIA şi PCI. M1 -Soft Pelite, M2 

– Urethan, C1- polipropilenă homopolimer, C2 – Polypropilenă. 

Combinaţii 

de 

materiale 

Valoare 

medie 

GDIA 

Valoare 

medie 

PCI 

Procent 

coincidenţă 

satisfacţie cu 

raspuns 

chestionar 

GDIA 

Procent 

coincidenţă 

satisfacţie 

cu raspuns 

chestionar 

PCI 

Concluzii 

M1+C1 87.5 0.39 72% 90% PCI are o precizie mai mare, 3 pacienţi au 

preferat acest tip de proteză 

M1+C2 90.5 0.44 72% 100% PCI are o precizie mai mare, 4 pacienţi au 

preferat acest tip de proteză din care 1 

pacient a declarat acelaşi confort ca la 

M1+C1 

M2+C1 91.3 0.59 81% 81% PCI aproximativ egală, 1 pacient a preferat 

acest tip de proteză şi a declarat acelaşi 

confort ca la M2+C2 

M2+C2 85.4 0.55 63% 72% PCI are o precizie mai mare, 3 pacienţi au 

prefera acest tip de proteză 

 

Din tabelul 3.1 se deduce că PCI dă în general rezultate mai bune decât GDIA, iar scorul minimal 

de 72% coincidenţă în preferinţe, arată ca PCI poate fi folosit ca indicator obiectiv de confort al 

pacientului în alegerea unor combinaţii de materiale personalizate pentru un confort maxim al 

pacientului. În acelaşi timp, este totuşi un scor destul de mic pentru a avea o acurateţe spre 100%, 

probabil ca ar trebui luat în calcul o combinaţie de factori, abordare descrisă în §3.3.  

 

3.2. Degradări fizice şi biologice posibile la nivelul tegumentului ca efect al acţiunii  forţelor, 

presiunii, frecărilor de suprafaţă şi deplasărilor 

3.1.1. Introducere în fenomenul de fractură/rupere, efecte la nivel de tegument 

În cazul protezării transfemurale sau transtibiale uzura tegumentului este, la fel cu uzura ţesutului 

muscular, un proces complex care, funcție de nivelul la care se produce deteriorarea poate fi, în 

ordinea crescătoare a nivelului: 

 macula (o leziune plată, colorată care nu se ridică la suprafaţa pielii din jurul ei); 

 papula (o leziune mică şi solidă, care se ridică la suprafaţa pielii din jurul ei); 

 vezicula (o leziune mică umplută cu lichid); 

 pustula (o veziculă umplută cu puroi); 

 cheratoza (îngroşări locale ale stratului cornos); 
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 crusta (exudat uscat de fluide colorate – galben pentru exudat seros sau roşii – exudat 

hemoragic); 

 eroziune (deficit epitelial care rezultă din distrugerea superficială a integrităţii pielii); 

 ulceraţie (deficit epitelial care rezultă din distrugerea profundă a integrităţii pielii); 

 cicatrice (o schimbare a pielii ca urmare a traumei sau a unui proces inflamator); 

 ragada – fisură (distrugere mică şi dureroasă a pielii care ajunge până nivelul ţesutului 

adipos). 

Fenomenul de fisură a pielii are loc în urma unor acţiuni mecanice repetate asupra unei zone a 

ţesutului, acţiuni care depăşesc limita de elasticitate a pielii din zona solicitărilor mari. Solicitările 

mecanice din zona respectivă pot fi amplificate de eventuale înfluenţe termice sau rezultate ale acestor 

influenţe cum ar fi transpiraţia. 

Trebuie să remarcăm că în cursul ciclului de mişcare, forţa/presiunea care acţionează asupra zonei 

are o forma ciclică, care poate fi modelată prin curba cea mai probabilă, CCMP. 

 Abordarea din cele ce urmează este complet diferită de [Rot, 14b] unde se analizează fenomenul 

de uzură prin adăugare. În cazul nostru analiza este complet diferită, se consideră o altă situaţie, unde 

forţa şi presiunea asupra unei zone de pe bont produc o fisură (fractură) la nivelul pielii ducând la 

apariţia unei ragade.  

Cursul logic care durează pe parcursul vieţii pacientului protezat după ce acestuia i s-a 

confecţionat şi ataşat proteza este punctat de vizite programate la medic sau kinetoterapeut la intervale 

de timp prestabilitate sau dependente de starea bontului sau disconfort. 

Ranile superficiale sunt inerente în protezare, dar acestea nu trebuie să aibă o evoluţie de natură să 

necesite intervenţia chirurgicală. Ca urmare, kinetoterapeutul urmăreşte evoluţia bontului şi decide 

adaugare sau eliminare de material din proteză pentru a nu apare răni sau disconfort şi în funcţie de 

evoluţie poate propune: 

 data următoarei vizite, conform predicţiei euristice a evoluţiei leziunilor 

 ajustarea protezei conform noilor condiţii 

 înlocuirea protezei, cu una nouă sau predicţia euristica a timpului cât poate fi folosită 

proteza curentă 

 în caz extrem intervenţia chirurgical de rezolvare a leziunilor urmată sau nu de schimbarea 

protezei. 

 

Scopurile punctuale ale acestei cercetări sunt următoarele: 

1. Realizarea unui model de predicţie a evoluţiei unei leziuni în timp, în funcţie de solicitarea 

mecanică (şi posibil termică) a regiunii respective în timp, până la apariţia unei leziuni majore 
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2. Medicul să poată spune, e.g. “proteza mai poate fi purtată n zile fără modificări după care 

trebuie ca pacientul să vină la control pentru corecţie proteză, o rupere de tegument fiind 

iminentă“ şi ca atare se va impune o intervenţie chirurgicală. 

3. Un model teoretic şi practic care să ţină cont că fenomenul de rupere se produce la interfaţa 

tegument-proteză, fiind vorba practic de o zonă de tranziţie de fază între două materiale 

diferite, unul organic (bontul, tegumentul) şi altul anorganic (proteza sau manşonul). 

 

În principal, scopul studiului este predicţia temporală a apariţiei unei ragade şi optimizarea 

protezei pentru evitarea acestei situaţii. Practic putem aproxima timpul de utilizare a unei proteze care 

este nevoie să fie corectată până la situaţia în care acest lucru este obligatoriu să aibă loc, întrucât este 

depăşit pragul de disconfort al pacientului. 

Din cele trei moduri de separare a părţilor în cazul unei fracturi în funcţie de acţiunea forţelor 

asupra fisurii şi anume deschisă, alunecare şi forfecare, în cazul ragadei se potriveşte cel mai bine 

modelul de fractură deschisă. 

Spre deosebire de modele de fracturi discrete, modelul câmpului fazelor nu încearcă să descrie 

fisura ca o trăsătură geometrică cu o discontinuitate fizică  ci ca o aproximare continuă netedă cu un 

gradient furnizând o tranziţie între stările intacte şi fracturate care are loc pe o lungime caracteristică 

care separă cele două stări [Mse, 15]. 

Toate studiile din present la fracturi se referă la materiale anorganice, cu puţine lucrări care iau în 

considerare fractura oaselor, dar fără un model matematic nelinear. Spre deosebire de toate studiile 

până în prezent, propunem un model discret în spaţiul fazelor şi o modelare a fracturii pe un material 

organic specific, pielea de pe suprafaţa unui bont protezat.  

În prima parte propunem o dezvoltare teoretică (nu a fost găsită o lucrare similară publicată de 

alţii) şi apoi o aplicaţie originală, care este o contribuţie proprie a noastră. 

3.1.2. Modelul tranziţiei de fază Caginalp cu memorie aplicabil la intefaţă bont-manşon şi bont-

cupă, dezvoltare teoretică  

Un material ce poate în una din cele 2 faze : solid sau lichid, va ocupa o regiune în spaţiu ) ΩR
N
 

(Fig. 3.7). Definim TMR o constantă ce va reprezenta temperatura de topire la echilibru. Fizic, 

aceasta este temperatura la care solidul şi lichidul pot coexista în echilibru, separate printr-o interfaţă 

plană (Fig. 3.7).  

Definim T=T(t, x) ca temperatura în (t, x) [0, L] ×Ω, unde LR este un timp arbitrar. Prin 

convenţie se obişnuieşte să se ia u(t,x) = T(t,x)-TM ca fiind temperatura redusă. În problema Stefan 

clasică, temperatura interfeţei între lichid şi solid este presupusă a fi TM, adică u=0. Astfel, definim 

interfaţa sau regiunea de tranziţie  ca: 

 

}0),(;{)(  xtuxt                               (3.12) 
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Fig. 3.7. Materialul ce poate în una din cele 2 faze, şi corespondenţa acestuia la nivelul interfeţei bont, maşon. 

 

Mai mult, dacă u(t,x) > 0, punctul xΩ se află în regiunea lichidă Ω1, în timp ce u(t,x) < 0 implică 

faptul ca punctul xΩ se află în regiunea solidă Ω2. Temperatura redusă u(t,x) trebuie să satisfacă 

ecuaţia de difuzie a căldurii, în Ω1 şi Ω2: 

 

uKut                               (3.13) 

 

 În ecuaţia (3.13), K este difuzia termală adică conductivitatea termală asupra capacităţii căldurii 

pe unitatea de volum (fixăm capacitatea căldurii pe unitatea de volum egală cu unitatea) care pentru 

simplitate este presupusă a fi aceiaşi atât în solid cât şi în lichid. Introducerea a două constante diferite 

nu modifică în modifică în general semnificaţia matematică. În practică, difuzia dintre un solid şi 

material topit diferă prin 10%. 

Considerăm problema cu valori iniţiale şi la frontieră (modelul Caginalp al tranziţiilor de fază 

pentru materiale cu memorie). Menţionăm că abordarea este complet diferită de [Rot, 14a], unde 

modelul nu are memorie şi în care nu intervine temperatura şi diferită. De asemeni, menţionăm ca faţă 

de modelul propus de Caginalp în [Cag, 98], contribuţia noastră originală este în adăugarea 

memoriei (forma de sub integrală) şi definirea funcţiile f(x) şi g(x) care să reflecte aplicarea 

modelului la fracturi ale tegumentului. 
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Aici  este o mulţime deschisă, mărginită alui R
N
, (N=1,2,3) cu frontieră netedă , R+=[0, +], R-

=(-,0), , , l – constante pozitive, 0 un nucleu pozitiv, f, g : R+  R, 0,u0:R, u0 : R- 

R, şi 1, h : R – funcţii date, iar 
v


 reprezintă normala orientată spre interior. 

În problema Stefan clasică, un astfel de proces este guvernat de ecuaţia: 

 

 Rînuku
l

u t ,))(
2

(                            (3.17) 

 

unde u(t) = u(t,x) notează distribuţia temperaturii unui material care ocupă regiunea  şi poate fi în 

una din cele două faze, solid sau lichid (dacă temperatura de topire este luată 0 grade), K reprezintă 

difuzia termică, adică conductivitatea termică pe capacitatea căldurii pe unitatea de volum (luăm 

capacitatea căldurii pe unitatea de volum egală cu unitatea), care pentru simplitate poate fi presupusă 

a fi aceiaşi în solid şi în lichid, iar l este căldura latentă. 

Pentru a putea deriva (3.16) presupunem că energia internă e şi fluxul de căldură q sunt date de 

ecuaţia: 

ukqu
l

ue x ),(
2
                         (3.18) 

iar balanţa căldurii definită mai jos este satisfăcută.  

 

qe xt                               (3.19) 

 

Dacă îin locul legii Fourier (3.17) considerăm ecuaţia constitutivă cu memorie a fluxului de 

căldură, de forma: 




 

t

x Rxtdxxsustaxtq ),(,),()(),(               (3.20) 

 

Atunci folosind (3.17, 3.18) obţinem: 




 

t

t Rxtdxxsustaxtu
l

u ),(,),()(),())(
2

(             (3.21) 

 

În cazul special când funcţia de relaxare a fluxului de căldură a este dată de:  
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0,,)( 000    KeKta t
                 (3.22) 

 

şi u = 0 pentru t<0, ecuaţia (3.17) devine: 

uKu
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O variantă simplificată a ecuaţiei (3.23) este utilizată pentru studiul problemei în mod clasic: 

uKu
l

u
tt

u










02

2

))(
2

(                  (3.24) 

În acord cu teoria Landau-Ginzburg  depinde de temperatura u prin ecuaţia (3.14). Pe de altă 

parte, (3.22) cu funcţia câmpului fazic (t,x) în loc de (u) conduce la a doua ecuaţie din (3.14). 

Condiţiile la limită din (3.14) cu  = 0, 1=1, u=h indică faptul că  este în faza lichidă la temperatura 

h, în timp ce  = 0 corespunde unui proces de transfer de căldură de-a lungul lui .  

De exemplu, luând în consideraţie (3.20) şi u pentru t<0, putem considera legea transferului de 

căldură de forma: 

 




 





t

Rxtxtrdsxs
v

u
usta ),(),,(),)()((               (3.25) 

 

unde r este o funcţie dată suficient de regulată. Pentru condiţiile clasice asupra lui a, ecuaţia (3.25) 

poate fi rezolvată pentru 
v

u
a




  , ceea ce duce la o condiţie pe frontieră de tipul: h

v

u
a 




 pe R-

, unde h este cunoscut. Pentru simplitate, se presupune cazul în care h nu depinde de t.  

 

Fig. 3.8.Cîmpul fazic al fracturii  pentru diferite valori ale lui l0. Axa OX, cea orizontală reprezintă  

variabila |x-a| iar axa verticală OY evoluţia fisurii dată de funcţia  (x) (ecuaţia 3.26). 
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Se poate dovedi, în restricţii corespunzătoare că problema (3.20) are soluţie unică şi că soluţia este 

asimptotică şi regulată pentr t.  

În ultimii ani se constată un interes crescut în abordarea fracturării mecanice cu modele ale 

tranziţiilor de fază ([Mih, 15a], [Mih, 15b], [Dud, 15], [Klin, 15], [Kar, 01], [Kar, 04], [Kar, 08]). 

Abordarea depășește dificultăți asociate cu modul clasic de calcul a fisurilor cu discontinuități 

ascuțite, în special atunci când este vorba a topologii complexe fisurilor. Metoda este o abordare care 

permite depăşirea unor neajunsuri din teoria clasică Griffith cum este inabilitatea de a prezice iniţierea 

fisurării şi ramificarea fisurii şi de asemeni capacitatea de a rezolva trasee de fisură curbate. 

În modelul câmp fază, fractură este indicată de un parametru scalar de ordin, care este cuplat la 

proprietățile materialului, în scopul de a modela schimbarea rigiditatăţii  între materialul rupt și zonele 

nedeteriorate. În cazul în care materialul este deteriorat, parametrul de ordine are valoarea unul și 

proprietățile materialului rămâne neschimbată. Materialul rupt se caracterizează prin valoarea zero și 

rigiditatea materialului se reduce în consecință. Astfel, în modelul domeniu fază, fisurile sunt 

reprezentate prin linii sau zone în material, în care parametrul de ordin are valoarea zero și rigiditatea 

este redus semnificativ. Prin urmare, o fisura nu are nevoie să fie tratată ca o limită de material, ceea 

ce este deosebit de avantajos pentru implementarea modelului fractură cu element finit.  

La interfețe între ruptură și materiale nedeteriorate, parametrul de ordine permite interpolarea fără 

probleme între valorile atribuite diferitelor faze de material. Lățimea acestei zone de tranziții, care 

înconjoară fazele de fisură, este controlată de un parametru de regularizare a (Fig. 3.8). 

Într-o abordare 1D, de exemplu, netezirea domeniului fisurii astfel încât energia suprafeţei să poată 

fi calculată ca o integrală a domeniului se face introducând o variabilă câmp scalar care reprezintă 

difuzia fisurii (Fig. 3.8): 

 










 


0

||
exp)(

l

ax
x                                       (3.26) 

 

unde  (x)[0,1], valoarea 0 reprezentând materialul intact iar 1 starea complet fracturat (Fig. 3.8). 

Practic este descrisă forma pe care o ia fractura, e.g. curba de culoare verde pentru parametru de 

regularizare l0=2.0, şi a=0, adică axa de simetrie a fracturii este axa OY din planul fazelor. 

O abordare obişnuită este cea care se inspiră din modelul Cahn-Hillard, şi după ştiinţa autorului nu 

există o abordare mai complexă care este cea cu modelul Caginalp. Se preconizează în viitoarele 

cerecetări o abordare numerică, inspirată  de recente lucrări în domeniu care să ofere o soluţie 

numerică convergentă şi stabilă ([Yan, 05], [Cha, 12]) şi care să ofere o posibilitate de integrare în 

formula generală.  
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O discuţie este cum folosim acest rezultat ca parametru în indexul de perfomanţă. O primă sugestie 

ar fi timpul din momentul aplicării încărcării variabile până la apariţia fisurii sau până la un nivel 

acceptabil de deteriorare. 

Ar putea fi şi alţi parametri, dar rămâne un subiect deschis, mai ales că literatura de specialitate 

practic nu a pus această abordare. 

Pentru discretizare vom folosi diferenţe finite  ([Yan, 05], [Cha, 12]). Pentru exemplificare 2D, 

împărţim domeniul in Mx, spaţiate la distanţa Mxxxx f /)( 0  iar domeniul in Mz, spaţiate la 

distanţa Myyyy f /)( 0 rezultând un grid de puncte. 

Fiind dată funcţia u(t), pentru prima derivată se aproximează cu formula pentru diferenţă înapoi: 

 

t

uu

dt

du ii




 1                            (3.27) 

 

Pentru derivata a doua se pot folosi în principal trei metode: diferenţă înainte, diferenţă înapoi şi 

diferenţă centrală. Motivaţiile diferă de la aplicaţie la aplicaţie dar în principal problema cea mai 

importantă, prezentă de altfel în toate metodele numerice aplicate la ecuaţii sau sisteme de ecuaţii 

diferenţial este convergenţa soluţiei (soluţiilor) şi stabilitatea acestora. Este cunoscut faptul că în 

cazurile în care sunt aplicate la ecuaţii de difuzie, convergenţa nu este întotdeauna posibilă, ca atare 

sunt necesare aplicare altor metode care să garanteze stabilitate şi convergenţă. Una din acest metode 

pe care o vom folosi pentru rezolvarea numerică a ecuaţiei (3.24) este Crank Nicholson [Yan, 05], 

prezentată pe scurt în cele ce urmează, adaptată la situaţia concretă. Prin indicele k vom discretiza 

variabila timp, i şi j reprezintă coordonate de pe grid iar H o constantă din ecuaţia diferenţială. 
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Valorile u0
k
 şi uM

k
 la ambele puncte de frontieră (puncte limită) sunt date de condiţiile Dirchlet, iar 

toate ecuaţiile de mai sus în formă discretă pot fi scrise matriceal. 
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Rezolvarea matriceală de mai sus se bazează pe faptul că se poate folosi structura tridiagonală şi 

este garantată stabilitatea datorită dominanţei diagonalei. Stabilitatea necondiţionată se obţine din 

metoda Euler înainte, folosind substituţia cu o soluţie de încercare: 

 )))/cos(1(1(2)))/cos(1(1(2 PrPr                              (3.31) 

))/cos(1(1

))/(cos(1

Pr

Pr









                                     (3.32) 

Rezolvarea ecuaţiilor (3.14)-(3.16) este extrem de dificilă în 3D. Ca atare, în această fază am 

aproximat aplicaţia la un domeniu 2D de tip “shell”, cu o grosime foarte mică. 

De asemeni o altă problemă a fost gasirea unui instrument software care să permită accesul direct 

la rutinele care implementează modulele de rezolvare cu metoda elementului finit. În cele cazul 

nostru, forţa şi presiunea care acţionează asupra unui punct sau a unei zone de pe bont este subiectul 

unor variaţii ciclice cu fereastră de înregistrare un ciclu complet de mişcare. Forma acestor variaţii 

este extrasă din simulare sau înregistrată nu sub forma unei funcţii (un model destul de greu de găsit, 

dar care face subiectul unor cercetări viitoare) ci sub formă tabelară, care trebuie cumva sincronizată 

cu simularea în domeniul timp. 

 

3.1.3. Modelul tranziţiei de fază Caginalp cu memorie aplicabil la intefaţă bont-manşon şi bont-

cupă, rezultate modelare şi simulare 

Instrumentul software ABAQUS 6.10 utilizat la modelare şi simulare are avantajul că în afară de 

partea de proiectare care generează în principal fişiere de tip .cae poate importa şi fisiere .stl sau .cae 

generate cu alte instrumente de modelare CAD (e.g. Inventror, AUTOCAD, etc.). Pe de altă parte 

dorim să introducem forma tabulară a funcţiei de presiune în zona respectivă prin program (Fig. 3.9), 

ceea ne îndreaptă spre singurul software posibil care are ambele elemente (CAD, FEM;  şi acces la 

rutinele FEM) care este ABQUS, versiune folosită 6.10 cu opţiunea Multiphysics, şi add-on de import 

fişiere .cae din SolidWorks 2012 Premium.  

Abaqus acceptă intrări în fişiere de tip .inp, programe scrise in Pyton, un limbaj de programare mai 

puţin utilizat pentru programe sub sistemul de operare Windows. 

Cel mai important element de originalitate este folosirea modelului cu tranziţii de fază Caginalp, 

care permite o abordare unitară a două elemente care pot afecta cu diverse grade de severitate 

tegumentul bontului: presiunea (forţa) şi temperatura.  
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Fig. 3.9. Funcţia de presiune utilizată pentru forma tabulară. Punctele de pe grafic reprezintă perechi de valori (t, 

F) într-un tabel – formă tabulară, în care pe prima coloană sunt valorile discrete t şi pe a doua valorile  

discrete F. 

 

 

Fig. 3.10. Fenomenul de rupere a tegumentului dupa un ciclu de aprox 17895 încărcari, vedere A. 

 

În actuala fază a cercetărilor a fost dificilă integrarea simultană a acţiunii forţei şi temperaturi, 

mai precis soluţia numerică a ecuaţiei s-a dovedit a fi mai dificilă pentru implementare în Fortran 

(subrutine utilizator). S-a implementat şi testat numai varianta fără temperatură, considerând euristic 

acţiunea temperaturii instantanee ca un factor linear agravant, cu un coeficient k = 0.05 din valoarea 

forţei instantanee în punctul respectiv. 
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Subrutinele UEL şi VUEL pot fi folosite pentru creeare propriilor elemente nelineare iar UMAT 

defineşte comportamentul mecanic al materialului. Totuşi utilizarea lor nu este deloc simplă iar 

modificările uzuale se referă la înlocuirea discontinuităţilor delimitate de muchiile elementelor 

triunghiulare din conturul fisurii cu un contur scalar de tranziţie de fază care reprezintă practic 

topologia fisurii, iar cantitatea de difuzie este controlată de un parametru scalar de regularizare. 

 

Corelaţia tribologiei (coeficient de frecare) la nivel interfaţă bont-proteza cu fractura 

tegumentului nu a fost întâlnită nicăieri în literatura de specialitate (protezare). Propunem o 

abordare euristica a problematicii (cum este în fapt toata abordarea din literatura care priveste 

protezarea şi conexiunea tribologica cu bontul pacientului) în definirea fracturii, l0= b/
2
,  - 

coeficient de frecare, b = 0.471, valoare empiric calculată, în formulele (3.23), (3.24) şi (3.25). 

Fenomenele de rupere modelate şi simulate în funcţie de numărul de cicluri de încărcări este 

vizualizat în Fig. 3.10. Verificarea şi concordanţa modelului cu realitatea este dificilă din cauza 

condiţiilor specificate la începutul Capitolului 3. Totuşi, noutatea modelului şi rezultate metodologice 

sugerează o continuare a cercetărilor în această direcţie pe un model fantomă, când acesta va fi 

disponibil pe piaţă sau va fi construit cu o colaborare pe domeniul ştiinţei materialelor. 

Ce s-a imbunătăţit prin această aplicaţie este descris în cele ce urmează. Prin evaluarea zonelor 

de risc care pot dezvolta o ragadă sau au startat deja o mică leziune, medicul sau kinetoterapeutul 

poate planifica pacientul cu o anumita aproximaţie: 

a) peste câte zile trebuie să aibă loc următoarea vizită de evaluare înainte ca leziunea să se 

agraveze şi să fie necesară o intervenţie chirurgicală obligatorie; 

b) peste cât timp, dacă nu modificăm proteza de loc, se va dezvolta o leziune atât de profundă 

încât intervenţia chirurgicală va fi obligatorie;   

c) planul de vizite de control pentru evaluarea zonelor afectate înainte ca acele zone să afecteze 

confortul pacientului. 

d) planul de modificare al protezei (prin adaugire sau extragere de material) pentru reducerea 

disconfortului. 

e) peste cât timp proteza va trebui înlocuită complet, întrucât nu mai poate fi modificată pentru a 

fi folosită (deformările şi luarea din material sunt prea mari). 

  

Modificarea protezei (punctul d) se poate face în principal în două moduri: (1) prin încălzire, se 

apasă prin interior peretele cupei protezei în zonele care trebuie deformate;  (2) prin raşchetare, se 

îndepărtează zona de material care apasă asupra zonei respective de bont. 
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3.3. Fuziune de variabile şi procese – optimizare soluţii de materiale utilizate pentru protezare 

folosind modele de regresie 

În secţiunile precedente, am studiat separat majoritatea proceselor care au cea mai mare pondere 

(pe baza lucrarilor din literatura de specialitate medicală şi tehnică-protezare) în estimarea confortului 

procesului. În urma studierii procesului de interacţiune între elemente, având ca obiectiv confortul 

pacientului a rezultat diagrama de interacţiuni din Fig. 3.11. 

În faza actuală, având în vedere că fenomenele de transmitere a caldurii sau a forţelor în ţesuturi au 

caracter nelinear, probabil un model nelinear ar fi eficient pentru fuziunea propusă. Având în vedere 

numărul de variabile şi complexitatea posibilă a interacţiunilor, din care unele sunt insuficient studiate 

în literatură pentru o formulare matematică (există doar date şi curbe experimentale, iar pentru unele 

situaţii nici atât), propunem o soluţie des utilizată de matematică şi mecanică aplicată în medicină, o 

regresie lineară între termenii care compun un proces. 

 

 

Fig. 3.11. Procese şi variabile de proces care influenţează confortul pacientului cu proteză transtibială  

(de gambă) 

 

Pentru normalizare, am considerat ca suma ponderilor să fie 1, iar valorile variabilelor sunt şi ele 

normalizate prin împărţire la valoarea maximă a fiecărei variabile. 
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Marea problemă este cum definim variabilele şi cum le cuantificam. De exemplu este clar că 

temperatura de la suprafaţa bontului influenţează confortul, dar ce anume e important, este de 
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discutat: zonele cu temperatura cea mai ridicată, aria totală a zoneleor expuse, sau şi aria, fiecare cu 

temperatura ei, etc. 

Într-o primă instanţă, consideram o singură zonă, cea mai expusă cu parametrii ei: temperatură-

suprafaţă, presiune-suprafaţă, histerezis-arie, etc. Vom considera o relaţie de tipul M=g(V, A), unde M 

este mărimea care intervine în relaţiile (3.33)-(3.34), V este variabila (temperatură, presiune, 

coeficient-dacă e histerzis, etc.) iar A aria sau suprafaţa în cazul histerezisului. 

Semnificaţia variabilelor de proces este: 

 - Mp , presiunea/suprafaţă; 

 - Mt, temperatura/suprafaţă, o forma de gradient; 

 - Mtb, marime tribologică, F (§3.1, secţiunea 1) 

 - ML, LFT (§3.1, secţiunea 1) 

 - Ms, GDIA sau PCI (§3.1, secţiunea 2 sau §3.1, secţiunea 3) 

 - Md indice al prezenţei degradării tegumentului, de valoare binară: 0 – tegument sănătos şi 1 

tegument care a dezvoltat ragadă. 

 

Sunt cinci termeni, cinci ponderi şi o primă tentativă este cea de alocare de valori egale, wi = 

1/5=0.2, i={p, t, tb, s, d}. O optimizare este posibilă mai întâi ca abordare brută, variaţii ale ponderilor 

din 0.02 în 0.02 pentru fiecare şi încercarea tuturor combinaţiilor posibile, adică 50
5
=312500000, care 

este uşor de simulat pe calculator. Rezultatele sunt date în tabelul de mai jos, pe lotul de test şi 

protocoalele de mers asociate folosite  în §3.1, secţiunea 1. 

 

Tabel 3.2. Comparaţie satisfacţie pacient (confort pacient) folosind fuziune de variabile, 11 pacienţi cu proteză 

transtibială de gambă, subcapitol §3.1, secţiunea 3. M1 -Soft Pelite, M2 – Urethan, C1- polipropilenă 

homopolimer, C2 – Polypropilenă. Notam W={wp, wt, wtb, ws, wd}. W1= {0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2},  

W2= {0.18, 0.20, 0.12, 0.06, 0.24, 0.2} 

 Procent coincidenţă satisfacţie comparativ cu răspuns chestionar (marker referinţă) 

Combinaţii 

de materiale 

Mp Mt Mtb ML PCI CFfuz 

W1 

CFfuz 

W2 

M1+C1 90% 27% 45% 54% 90% 90% 100% 

M1+C2 90% 63% 45% 72% 100% 100% 100% 

M2+C1 81% 54% 72% 72% 81% 81% 100% 

M2+C2 45% 36% 72% 81% 72% 90% 90% 

 

Se observă ca la fuziunea  de variabile ne-optimizată, valorile de coincidenţă sunt cel puţin la fel 

de bune ca cele mai bune pentru variabila individuală iar pentru situaţia optimizării ponderilor, 

rezultatele sunt aproape de 100%.  



50 
 

Se impune un studiu sistematic pe mai mulţi pacienţi, cu validare medicală, lucru care se poate 

realiza doar la nivel naţional, deoarice este foarte greu de găsit un număr mare de pacienţi (cel puţin 

62, din  care minim 31 cu protezare şi restul sănatoşi – pentru validare statistică, protocoale medicale, 

transport la centre, testare toţi în aceleaşi condiţii)  şi costuri foarte mari, posibil de suportat doar daca 

se obţin granturi substanţiale.  

Rezultatele sunt foarte bune în faza actuală şi justifică cercetarea întreprinsă pe parcursul mai 

multor ani (4 ani de studiu).  
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CAPITOLUL 4. CONCLUZII  

S-a analizat influenţa presiunilor şi a distribuţia acestor pe bont în optimizarea protezei şi sporirea 

confortului pacientul inclusiv modele de predicţie pentru degradarea ţesuturilor cu rezultate în 

optimizarea selecţiei materialelor pentru manşon şi cupă. 

Temperatura la suprafaţa tegumentului s-a dovedit a fin un element important în confortul 

pacientului cu implicaţii importante datorita faptului ca variaţii mici de temperatură pot produce un 

disconfort exponenţial în raport cu aceste diferenţe. 

S-au propus modele importante de modelare a histerezisului care utilizează fenomene tribologice, 

cu posibile implicaţie în realizarea unor proteze cu elemente de control inteligente. 

S-au propus trei măsuri obiective de evaluare a confortului unor proteze, bazate pe variaţii ale unor 

mărimi fizice măsurabile cu instrumente de măsură cu rezultate notabile, comparabile cu metodele 

clasice bazate pe tehnici de chestionar. 

 

4.1 Concluzii generale 

a) Presiuni 

Principala problemă din modelare şi simulare în ceea ce priveşte protezarea în general şi cea 

transtibială (de gambă) în particular este gradul de aproximare al geometriei bontului. Dacă ne referim 

şi la modelare cu elemente finite în care întră ţesuturile şi restantul osoas atunci nivelul de aproximare 

este deosebit de important. Aproximările ale geometriei 3D a bontului din această au utilizat 

înregistrări CT (Computer Tomograf) cu contururi de bont eşantionate la aproximativ 2 mm grosime 

pe axa Z urmate de o reconstrucţie 3D din secţiuni cu aproximare automată a curbelor NURBS din 

programul SolidWorks 2012 Premium. NURBS (Non-uniform rational basis spline) este un model 

matematic folosit în mod obişnuit în grafica pe calculator pentru generarea şi reprezentarea curbelor şi 

suprafeţelor.  

După etapa de reconstrucţie a urmat o etapă de post-procesare a imaginii 3D pentru eventuale 

corecţii ale volumului (goluri sau corpuri solide care au zone comune, nepermise în modelare). Ca 

urmare a acestor tehnici mai sofisticate, lotul de pacienţi pe care au fost facute măsurătorile a fost 

foarte redus, la trei subiecţi, respectiv 11 subiecţi, iar evaluările statistice nu pot fi propuse ca 

relevante pe grupuri de subiecţi, vârstă, sex, etc. 

Abordarea tezei a avut în principal în vedere două fenomene majore care au loc la interfaţa dintre 

bont şi cupă în ciclu de mers normal dar şi în activităţi tipice, cum ar fi urcare şi coborârea scărilor: 

acţiunea forţei/presiunii şi temperatura. Ultimul fenomen care ia în considerare temperatura este 

extrem de recent şi sunt doar câteva lucrări în domeniu, ca urmare această abordare putem să o 

considerăm ca o contribuţie originală la prezenta teză de doctorat.  

Pentru ambele fenomene a fost construită o interfaţă grafică multifuncţională care se integrează cu 

module de analiză, vizualizare şi procesare proprii fiecărui fenomen şi tip de senzori adecvaţi 
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măsurării variabilelor specifice,  presiuni, forţe şi temperaturi. Au fost propuse şi module software 

separate pentru calibrare senzori şi modele polinomiale de corespondenţă tensiune (V) – presiune care 

pot fi citite inclusiv în EXCEL.  

În secţiunea §3.1 propunem un sistem de înregistrare a forţei şi presiunii format din 6 senzori 

rezistivi, situaţi în poziţii prestabilite pe bont, software de achiziţie de date în timp real cu salvare 

informaţii în fişiere ASCII, interfaţă grafică în MATLAB cu module proprii de analiza statistică şi 

vizualizare forţe şi presiuni 

Din modelare/simulare, au fost extrase prin proceduri complexe înformaţii privind zonele cu 

presiune foarte ridicată (şi presupuse la risc de uzură crescută), de pe o scară cu modelarea conducţiei 

căldurii 2-D, de la albastru (pentru cea mai scăzută valoare a presiunii) până la roşu închis (cea mai 

ridicată valoare). Zona extrasă este compusă din domenii rectangulare şi a fost aproximată prin curbe 

de nivel folosind tehnici clasice de aproximare/interpolare cu beta-spline, disponibile în 

Matlab/Simulink. Pentru calculul ariei şi evoluţia acestei arii în cursul unui ciclu complet de mişcare 

s-a propus utilizarea unui algoritm cunoscut dar care nu a fost niciodată aplicat până acum la 

probleme de protezare pentru cicluri complete de mişcare. Experimentele nu au fost numeroase, dar 

concludente, în sensul că au fost constatate diferenţe substanţiale între protezarea tranfemurală şi cea 

transtibială (de gambă).   

Valorile de vârf ale presiunilor nu concid de obicei cu valorile maxime ale ariilor afectate. În 

funcţie de zona de interes, s-a constat o probabilitate mică ca în cursul unui ciclu de mişcare să apară 

o divizare a zonei de presiune ridicată în două, maxim 3 insule (reprezentate de curbe de nivel) urmată 

de contopirea acestora până la sfârşitul ciclului într-o singură insulă. Într-un studiu comparativ, se 

constată o probabilitate foarte mare ca zonele de presiune maximă să fie localizate într-o singură zonă 

corespunzătoare punctului ales pentru protezare transtibială (în jur de 15%), în timp ce la protezarea 

transfemurală, probabilitatea ca zona de interes să conţină 2-3 insule de presiune ridicată foarte 

apropiate este mult mai mare (aproximativ 70%). 

 

b) Temperaturi (secţiunea 3.2) 

Măsurile obiective propuse în cazul utilizării temperaturii (senzaţia de confort termic) se bazează 

în cazul real pe înregistrările date de o arie de senzori care acoperă o suprafaţă foarte mică pe bont 

(sunt distribuiţi în zone aproximativ cele mai solicitate termic). Suprafaţa senzorului este foarte mică 

în raport cu suprafaţa bontului de aproximarea ariei solicitate nu poate fi decât foarte mică. În 

realitate, suprafaţa afectată termic poate fi mult mai mare, de mai mulţi cm
2
, şi mai mult, sunt variaţii 

destul de mari de temperatură în interiorul acestui disc de aproximare extins, verificat în simulările cu 

element finit din SolidWorks 2012 Premium. Ca urmare, o evaluare a integralei de temperatură 

trebuie facută pe zone aproximate dreptunghiulare, care ar trebui interpolate în simulare.  
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O metodologie mai realistă ar presupune o reţea de termistori (benzi de senzori de temperatură sub 

formă de film) care nu este disponibilă la ora actuală nici măcar la nivel de cercetare (există probleme 

tehnologice de realizare practică). În plus, aceste benzi ar trebui să fie foarte subţiri pentru a nu crea 

un disconfort suplimentar pacientului în timpul înregistrărilor, un pacient reclamând  faptul că pentru 

scurte perioade de timp, au existat senzaţii de material suplimentar între bont şi proteză (datorat 

formei cilindrice a senzorului). Cercetările în direcţia realizării de noi materiale pentru termocuple 

care să poată fi incorporate sub formă de benzi aplicabile direct pe bont pot fi o direcţie posibilă de 

studiu. De asemeni, o  bandă unică care conţin şi senzori de temperatură şi de presiune cu posibilitate 

de selecţii alternative ar fi interesantă pentru studiu în viitor. 

În secţiunea §3.3, autorul propune un sistem inovator de înregistrare a temperaturii la suprafaţa 

bontului în protezare, hardware şi software pentru achiziţie date şi software de procesare offline: 

analiză curbe, vizualizare şi un modul de predicţie inteligent pentru predicţia evoluţiei curbelor de 

temperatură prin interpolarea/extrapolarea curbelor existente într-o bază de date. 

 

c). Tribologie: frecare şi deplasări (secţiunea 3.3) 

1. Au fost propuse elementele originale pentru evidenţierea fenomenelor bio-tribologice, analiza 

coeficientului de frecare la nivelul interfeţei bont manşon cu şi fără lubrifiant, evoluţia 

deplasărilor tegumentului în funcţie de coeficientul de frecare şi geometria bontului precum şi 

evoluţia ariei solicitate în funcţie de momentele din ciclu de mişcare.  

2. S-a constatat că în general utilizarea unui lubrifiant îmbunătăţeşte confortul pacientului dar 

utilizarea lui într-o peliculă mai groasă micşorează frecarea mărind în schimb alunecarea, ceea 

ce poate duce la ieşirea restantului funcţional din proteză cu consecinţe mecanice şi de 

disconfort nedorit. Găsirea unui punct optim de compromis este dificil de apreciat în momentul 

actual al cercetărilor şi va fi unul din punctele importante de cercetare viitoare. 

3. S-a propus şi dezvoltat un model al tranziţiei de fază Caginalp cu memorie aplicabilă la interfaţa 

bont-manşon şi bont-cupă, cu o dezvoltare teoretică şi o implementare practică. 

4. În secţiunea §2.4, subsecţiunea 1,  propunem analiza interfeţei tegument-manşon şi tegument-

cupă din ansamblul cupă-proteză-bont cu luarea în considerare a aspectelor tribologice. Pentru 

modelarea rugozităţii la contactul dintre cele două suprafeţe, definită ca un contact de tip sferic, 

se propune o formulă aditivă de două forţe care nu interacţionează între ele şi includerea 

histerezisului în modelarea rugozităţii, practic în F. 

 

Una din eroziunile cele mai severe la nivelul pielii bontului datori tensiunilor şi frecării este 

ragada, cu aspect de fisură (fractură) la nivel de tegument (secţiunea 3.2). La implementare practică 

prin simulare s-a folosit un model simplicat 2D, doar cu presiune în punctele susceptibile de a 

dezvolta leziuni cutanate datorită solicitărilor mecanice ridicate, cu o sarcină variabilă în timp, cu un 
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număr variabil de cicluri de mişcare. Unul din scopuri a fost prezicerea cu aproximaţie după câte 

cicluri complete de mişcare (cicluri de solicitare mecanică variabilă) se dezvoltă ragada.  

Utilizarea informaţiilor date de model optimizează confortul pacientului, prezicând timpul pe care 

pacientul îl are la dispoziţie pentru a purta o proteză care nu este optimizată sau are imperfecţiuni 

până la apariţia leziunii. Modelul calculează şi dezvoltarea fisurii, mărimea şi evoluţia acesteia. 

Modelul propus are avantajul că poate fi utilizat pentru fisuri care concurează în acelaşi punct, spre 

deosebire de metodele clasice care nu au posibilitatea de modela aceste aspecte. 

Rugozitatea pielii şi coeficientul de frecare tegument-cupă au un rol important în optimizarea 

protezei şi evaluarea confortului pacientului prin compromisul între un coeficient de frecare mare 

(păstrează proteza aderentă la bont dar o valoare prea ridicată produce leziuni creînd o senzaţie de 

disconfort) şi un coeficient de frecare prea mic (probabilitatea unor leziuni este mult diminuată, dar 

proteza pistonează prea tare, riscând ieşirea bontului din ea). 

Starea de sănătate vizează în primul rând componenta de interfaţă a bontului cu proteza şi care este 

tegumentul. Dezvoltarea unei fracturi a pielii de tipul ragadă poate fi suportabilă în primele faze, mici 

răni fiind destul de frecvent prezente pe bont la pacienţii protezaţi. Important este de prezis măcar cu 

aproximaţie grosieră când epiderma se rupe complet şi este necesară intervenţia medicului. Autorul 

propune modelul Caginalp discret dezvoltat tot de autor în prima parte a secţiunii pentru un model al 

fracturii la nivelul tranziţiei de fază, implementat şi simulat în ABQUS 6.10, cu import de model 3D 

din SolidWorks şi scriere de cod in Fortran pentru modulele din ABAQUS (secţiunea 4.2).  

Este dificil de măsurat rezultatele şi precizia modelului, având în vedere că este vorba de un 

pacient uman, pe care conform eticii medicale nu poate fi lăsat netratat la primele simptome de 

apariţie a rănilor pentru a evalua când se va rupe pielea şi a verifica acurateţea predictorului. Totuşi, 

modelul este demn de luat în considerare, pentru că practic lucrările de acest tip sunt publicate 

inclusiv în reviste de mare impact, validarea medicală fiind un deziderat de viitor. Există şi o sugestie 

de verificare pentru viitor, posibilă atunci când modelele de tip fantom vor putea modela cu suficientă 

acurateţe (inclusiv la acţiuni evolutive în timp) tegumentul uman, oasele şi ţesuturile din bont. 

În secţiunea §2.4, sunsecţiunea 2, problematica confortului cu analiza frecării la nivel de tegument- 

proteză este abordată dintr-o altă perspectivă, persepectivă foarte puţin acoperită în literatura de 

specialitate şi în cercetarea din domeniu şi anume modelarea tegumentului din punct de vedere 

mecanic.  

Nu există după ştiinţa autorului nici o lucrare care să abordeze problema modelării tegumentului 

din zona bontului (supusă unor acţiuni mecanice diferite faţă de restul pielii de pe corpul uman), ceea 

ce am dezvoltat în această teză de doctorat.  

Această motivaţie este completată de un aspect foarte recent în cercetare, protezele inteligente care 

pot modifica presiunea (prin reglare) la nivelul unor puncte din bont sau pot utiliza un flux de aer în 

interiorul cupei pentru reglarea temperaturii şi umezelii la nivelul tegumentului. Deşi aceste proteze 

sunt la nivel de propuneri şi prototipuri, este firesc sa propunem un model matematic pentru 
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comportamentul vâsco-elastic al tegumentului pentru cicluri de mers (de mişcare) nu numai pentru 

oportunitate şi grad ridicat de contribuţie originală dar şi pentru o eventuală schemă de reglare din 

automatică, foarte performantă folosind un model al sistemului care trebuie reglat.  

Un efect important al acţiunii presiunii şi forţei asupra pielii este datorat formei ciclice de acţiuni a 

forţei în secţiunea superioară a bontului: prin deplasarea punctelor de contact piele-manşon sau piele-

cupă se produce un histeresis care poate avea un efect foarte important în uzura pielii (subţierea 

stratului protector şi apariţia efectului de pistonare care amplifică exponenţial efectul forţelor asupra 

pielii).  

Performanţa modelului se măsoară printr-un criteriu de evaluare numerică a diferenţei dintre forma 

histerezisului obţinut experimentental din simulare cu element finit şi forma histerezisului obţinut în 

urma folosirii modelului matematic propus. 

Secţiunea §3.2 este originală, având ca bază de pornire un set de lucrări, de altfel destul de puţine 

la număr care tratează doar modele ale tranziţiei de fază pentru modelarea fracturilor în materiale 

solide (metale). În aplicaţia propusă utilizăm pentru prima oară un model Caginalp pe care l-am 

discretizat şi la care contribuţia teoretică a fost şi fuziunea forţă+temperatură, un model care ia în 

calcul ambii parametri. Senzaţia de confort este asociată deseori cu starea de sănatate a membrului 

protezat.  

 

d) Măsuri obiective 

Măsurile folosite în evaluarea confortului pot fi de două tipuri:  

 subiective, bazate pe tehnica chestionarelor care depind atât de subiectivismul celui care a 

construit chestionarul  dar şi de starea de spirit (subiectivă) a pacientului când completează 

chestionarul, ca răspuns la senzaţiile percepute atunci când completează chestionarul; 

  măsuri obiective de evaluare a confortului unor proteze, bazate pe variaţii ale unor marimi 

fizice măsurabile înregistrate de instrumentaţie şi formule matematice care cuantifică 

confortul. 

S-au propus trei măsuri de tip obiectiv pentru clasificarea confortului pacientului şi optimizarea 

complexului manşon-cupă în funcţie de materialele utilizate pentru aceste două componente, aspectele 

tribologice fiind de asemeni luate în considerare (secţiunea 3.1).   

1. Prima măsură propusă a fost lucrul mecanic în zone cu solicitare ridicată localizate pe bont cu 

luarea în considerare a aspectelor tribologice, măsură obiectivă pentru optimizarea 

ansamblului manşon-cupă. În acest caz, selecţia perechii manşon-cupă a fost eficientă, la doi 

pacienţi din trei. S-a constatat o diferenţă de apreciere la pacientul trei doar la nivel de scală a 

chestionarului aplicat în paralel pentru validarea modelului, şi anume 4 în loc de 5, pe o scară 

de satisfacţie a confortului de la 0 la 5 (secţiunea 3.1. subsecţiunea 1). 
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2. Al doilea indicator a fost indicele kinetic al abaterii de la mişcarea normală, calculat pe baza 

procesării de imagini cu Xbox 360. O dificultate majoră a analizei a fost faptul ca nu există 

posibilitatea de a compara un mers normal cu unul protezat pentru aceiaşi persoană, ci se pot 

doar utiliza markeri de pe membrul neprotezat ca fiind mers normal în comparaţie cu celălalt 

membru care este protezat cu aproximarea că cele două membre nu se influenţează pe 

ansamblu. Această aproximare prezintă diferenţe mai mult sau mai puţin importante (depinde 

de pacient şi caracteristicile acestuia) faţă de situaţia reală, unde orice proteză a unui membru 

inferior influenţează în totatalitate mersul (secţiunea 3.1., subsecţiunea 2).  

3. A treia măsură propusă a fost valoarea scorului funcţional bazat pe frecvenţa cardiacă şi 

viteza de deplasare. În acest caz, selecţia perechii manşon-cupă a fost eficientă, la  trei 

pacienţi din trei (secţiunea 3.2., subsecţiunea 3). 

 

Valorile foarte apropiate pentru cazul mers normal şi protezat în cazul 2 au arătat că metoda este 

relativ dificil de aplicat şi produce erori de clasificare în unele cazuri dar acceptabile (a fost o eroare 

din trei pacienţi). Viabilitatea metodei este discutabilă şi nu se poate aplica în cazul protezării 

bilaterale (ambele picioare protezate), deoarice nu avem termen de comparaţie pentru mers normal.  

Această fază a cercetării nu exclude o posibilă direcţie de cercetare în viitor când tehnologia va fi 

accesibilă pentru măsurarea vectorilor care caracterizează mişcarea cu o mai mare acurateţe (s-a 

constatat o abatere medie pătratică şi de 18.5% în cazul rotaţiilor, pentru acelaşi subiect). 

 

Concordanţa între teorie şi datele experimentale este verificată în toate experimentele şi 

simularile iar constatarea este o valoare de minim 73% şi maxim de 96.3%, rezultate bune şi foarte 

bune. Fiecare din această performanţă şi rezultat este specificată clar la sfârşitul fiecărei secţiuni 

însoţite acolo unde este cazul şi este posibil a fi evaluate limitările metodei sau teoriei propuse cât şi 

diferenţele în rezultate mai bune decât cele publicate până în prezent. 

4.2. Concluzii cu referire la contribuţii originale în această teză 

1. În secţiunea §2.1 propunem un sistem de înregistrare a presiunii format din 6 senzori rezistivi, 

situaţi în poziţii prestabilite pe bont, software de achiziţie de date în timp real cu salvare 

informaţii în fişiere ASCII, interfaţă grafică în MATLAB cu module proprii de analiza statistică 

şi vizualizare forţe şi presiuni.  

2. În secţiunea §2.2, autorul propune un sistem inovator de înregistrare a temperaturii la suprafaţa 

bontului în protezare, hardware şi software pentru achiziţie date şi software de procesare 

offline: analiză curbe, vizualizare şi un modul de predicţie inteligentă pentru evoluţia curbelor 

de temperatură prin interpolarea/extrapolarea curbelor existente dintr-o bază de date. 

3. În secţiunea §2.4 propunem analiza interfeţei tegument-manşon şi tegument-cupă din ansamblul 

cupă-proteză-bont cu luarea în considerare a aspectelor tribologice.  
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4. În secţiunea §3.1 sunt propuse 3 soluţii de măsurare a confortului bazate pe marimi fizice 

obiective. În  §3.2, autorul propune pornind de la ideea că o mişcare optimală înseamnă o 

mişcare cât mai corectă din punct de vedere postural (cât mai apropiată de mers neprotezat) un 

indice cinetic de mişcare care să poate fi corelat cu senzaţia de confort. Verificarea metodei 

propuse s-a făcut comparativ cu rezultatele date cu o metodă standardizată medical, metoda 

chestionarului. 

5. Secţiunea §3.2 este originală, având ca bază de pornire un set de lucrări, de altfel destul de 

puţine la număr care tratează doar modele ale tranziţiei de fază pentru modelarea fracturilor în 

materiale solide (metale). În aplicaţia propusă utilizăm pentru prima oară un model Caginalp pe 

care l-am discretizat şi la care contribuţia teoretică a fost şi fuziunea forţă+temperatură, un 

model care ia în calcul ambii parametri. Senzaţia de confort este asociată deseori cu starea de 

sănatate a membrului protezat. Important este de prezis măcar cu aproximaţie grosieră când 

epiderma se rupe complet şi este necesară intervenţia medicului. Există şi o sugestie de 

verificare pentru viitor, posibilă atunci când modelele de tip fantom vor putea modela cu 

suficientă acurateţe (inclusiv la acţiuni evolutive în timp) tegumentul uman, oasele şi ţesuturile 

din bont. 

6. În secţiunea §2.4.2, problematica confortului este abordată dintr-o altă perspectivă, perspectivă 

foarte puţin acoperită în literatura de specialitate şi în cercetarea din domeniu şi anume 

modelarea tegumentului din punct de vedere mecanic. Nu există după ştiinţa autorului nici o 

lucrare care să abordeze problema modelării tegumentului din zona bontului (supusă unor 

acţiuni mecanice diferite faţă de restul pielii de pe corpul uman), ceea ce am dezvoltat în teza 

prezentă. Performanţa modelului se măsoară printr-un criteriu de evaluare numerică a diferenţei 

dintre forma histerezisului obţinut experimental din simulare cu element finit şi forma 

histerezisului obţinut în urma folosirii modelului matematic propus. 

 

Concordanţa între teorie şi datele experimentale este verificată în toate experimentele şi simularile 

iar constatarea este o valoare de concordanţă de minim 73% şi maxim de 96.3%, rezultate bune şi 

foarte bune. Fiecare din această performanţă şi rezultat este specificată clar la sfârşitul fiecărei 

secţiuni însoţite acolo unde este cazul şi este posibil de considerente privind limitările metodei sau 

teoriei propuse cât şi diferenţele în rezultate mai bune decât cele publicate până în prezent. 

Rezultatele din această teză au fost publicate în 6 reviste, dintre care 3 sunt indexate ISI ([Rot, 

14a] , [Rot, 14c], [Fil, 14], [Fil, 16a], [Fil, 16b], [Aro, 17]) în Proceedings-urile de la 5 conferinţe, 

din care 3 sunt indexate ISI ([Aro, 15a] , [Aro, 15b] , [Aro, 16] , [Rot, 13] [Fil, 16c]), şi o lucrare 

la o revistă în baze de date internaţionale în curs de publicare. 
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