
MASTER

Disciplina: Biomecanică



Activităţile întreprinse în cadrul disciplinei de

Biomecanică se desfăşoară pe două direcţii:

� Direcţie prioritară – Activitate de curs;

� Direcţie secundară – Activitate de seminar.



� Structura activităţii de curs
Cursul de Biomecanică se desfăşoară pe o perioadă de 1 semestru în care

vor fi atinse următoarele obiective:

1. Anatomie 

2. Elemente de biomecanică

3. Biomecanica membrelor

4. Biomecanica corpului uman corelată cu anumite activităţi 
impuse

5. Determinarea experimentală a forţelor generate la nivelul 

structurii organismului uman

6. Determinarea parametrilor cinematici ai scheletului uman

7. Sisteme mecanice de recuperare a dizabilităţilor corpului uman.



1. ANATOMIE

Generalităţi (definiţii, planurile de raportare ale 
scheletului uman);

Sistemul osos (principalele pârghii osoase, 
caracteristicile mecanice ale oaselor)

Sistemul muscular (clasificarea muşchilor, tonusul 
muscular, forţa musculară, identificarea originii 
muşchilor pe elementele osoase ale scheletului 
uman)

Sistemul osteoarticular (structura unei articulaţii, 
clasificarea articulaţiilor în funcţie de gradul de 
libertate).



2. ELEMENTE DE BIOMECANICĂ
Forţele interioare generate la nivelul 

organismului uman 

Mobilitatea articulară

Forţele exterioare ce solicită organismul 
uman

Principii generate de anatomie funcţională şi 
biomecanică



3. BIOMECANICA MEMBRELOR UMANE

A.  Biomecanica membrului inferior 

� Biomecanica articulaţiei coxo-femurale

� Biomecanica articulaţiei femuro-rotuliene

� Biomecanica articulaţiei tibio-femurală

� Biomecanica meniscurilor

� Biomecanica articulaţiei talo-crurale

� Biomecanica membrului inferior în totalitate

B. Biomecanica membrului superior

Biomecanica articulaţiei umărului

Biomecanica cotului

Biomecanica articulaţiei pumnului şi măinii

Biomecanica membrului superior în totalitate



4. Biomecanica corpului uman corelată cu 
activităţile impuse

Biomecanica mişcării de mers şi de alergare;

Biomecanica mişcării de săritură

Biomecanica mişcării de balans

Biomecanica mişcării de manipulare a 
obiectelor

Biomecanica mişcării de aruncare



5. Determinarea experimentală a forţelor 
generate la nivelul structurii organismului 
uman

� Platforme de forţă. Principiu de funcţionare. 
Structură.

� Aplicaţii ale platformelor de forţă.



6. Determinarea parametrilor cinematici ai 
scheletului uman

Iniţiere în soft-ul SIMI Motion

Determinarea experimentală a parametrilor 
cinematici la nivelul membrului superior

Determinarea experimentală a parametrilor 
cinematici la nivelul membrului inferior



7. Sisteme mecanice de recuperare a 
dizabilităţilor corpului uman

Dispozitive mecanice pentru recuperarea 
segmentelor afectate din corpul uman 
(stepper, roata, bicicleta ergonometrică)

Recuperarea mişcărilor în cazul membrelor 
protezate din structura corpului uman



� Activitatea de seminar

Prezentare, iniţiere în dezvoltare de  modele cu ajutorul soft-ului 
AnyBody Technology.

Exemple de modele realizate cu ajutorul soft-ului AnyBody 
Technology.

Prezentare, iniţiere în dezvoltarea unor modele cinematice 
experimentale utilizând soft-ul şi echipamentul Simi Motion.

Modele cinematice dezvoltate pe subiecţi umani, determinarea 
parametrilor cinematici si interpretarea rezultatelor  pentru 
diverse activităţi impuse, cu ajutorul SIMI Motion.

Prezentare, iniţiere în utilizarea platformelor de forţă  - RS Scan.

Extragerea parametrilor - presiuni, forţe, cu ajutorul unei 
platforme de forţă  şi interpretarea rezultatelor.



Prezentare, iniţiere în dezvoltare de  modele 
cu ajutorul soft-ului AnyBody Technology.

Exemple de modele realizate cu ajutorul soft-
ului AnyBody Technology.



Prezentare, iniţiere în dezvoltarea unor modele cinematice experimentale 

utilizând soft-ul şi echipamentul Simi Motion.

Modele cinematice dezvoltate pe subiecţi umani, determinarea parametrilor 

cinematici si interpretarea rezultatelor  pentru diverse activităţi impuse, cu 

ajutorul SIMI Motion.





Prezentare, iniţiere în utilizarea platformelor de forţă  - RS Scan.

Extragerea parametrilor - presiuni, forţe, cu ajutorul unei platforme de 

forţă  şi interpretarea rezultatelor.
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