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Μάθημα ανάλυςησ ανθρώπινησ κίνηςησ – Πρόγραμμα ςπουδών
Number of
module
1

Name of module Sub-modules
Φπζηθή ηεο
θίλεζεο ηνπ
αλζξώπηλνπ
ζώκαηνο

2

Βαζηθή
αλαηνκία ηεο
θίλεζεο ηνπ
αλζξώπηλνπ
ζώκαηνο

3

Σύγρξνλεο
ηερληθέο
αλάιπζεο ηεο
αλζξώπηλεο
θίλεζεο

1.1 Υπνρξεωηηθή βαζηθή γλώζε πνπ κειεηά ηελ θίλεζε ηνπ
αλζξώπηλνπ ζώκαηνο όπωο, ζηαηηθή, θηλεκαηηθή θαη
δπλακηθή
1.2 Υπνρξεωηηθή βαζηθή γλώζε ζηελ αληνρή πιηθώλ θαη
ζεωξία ειαζηηθόηεηαο πνπ κειεηά ηελ θίλεζε ηνπ
αλζξώπηλνπ ζώκαηνο όπωο, ζηξεο, πίεζε,παξακνξθώζεηο,
θηι
1.3 Βαζηθή γλώζε ζε ηδηόηεηεο πιηθώλ θαη βηνπιηθώλ
2.1. Βαζηθέο γλώζεηο γηα ηε δνκή θαη ηωλ ηδηνηήηωλ ηνπ
ηζηνύ ηωλ νζηώλ.
2.2. Φπζηνινγία θαη κνξθνινγία ηνπ ηζηνύ ηνπ νζηνύ
2.3. Επηδξάζεηο ηωλ εμωηεξηθώλ εξεζηζκάηωλ γηα ην ζρήκα
θαη ηε δνκή ηωλ νζηώλ
2.4. ΕκβηνΜαζεκαηηθά πνπ εθαξκόδνληαη ζηε κνληεινπνίεζε
ηεο δνκήο ηωλ νζηώλ
2.5. Βαζηθή γλώζε ζηε δνκή ηωλ αξζξώζεωλ.
2.6. Φπζηνινγία θαη κνξθνινγία ηωλ αξζξώζεωλ.
2.7. Βαζηθή γλώζε ζηε δνκή ηωλ κπώλ
2.8. Φπζηνινγία θαη κνξθνινγία ηωλ κπώλ
2.9. ΕκβηνΜαζεκαηηθά πνπ εθαξκόδνληαη ζηε κνληεινπνίεζε
ηεο δνκήο ηωλ κπώλ
2.10. Αλαηνκηθή θαη εκβηνκεραληθή αλάιπζε βάδηζεο
3.1. Απόθηεζε δεδνκέλωλ θαη αλάιπζε ηεο αλζξώπηλεο
θίλεζεο κε ηε ρξήζε εηδηθώλ ζπζηεκάηωλ αλάιπζεο βίληεν ζεωξία θαη κειέηεο πεξηπηώζεωλ
3.2. Απόθηεζε δεδνκέλωλ θαη αλάιπζε ηεο αλζξώπηλεο
θίλεζεο κε ηε ρξήζε εηδηθώλ πιαθώλ δύλακεο / ηζνξξνπίαο
θαη κνληέιωλ επηθνηλωλίαο - ζεωξία θαη κειέηεο
πεξηπηώζεωλ
3.3. Αμηνιόγεζε ηάζεο / παξακόξθωζεο ζην αλζξώπηλν
κπνζθειεηηθό ζύζηεκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζνδν ηωλ
πεπεξαζκέλωλ ζηνηρείωλ
3.4. Εθαξκνγέο ηωλ ζύγρξνλωλ κεζόδωλ έξεπλαο ζρεηηθά κε
ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ αλάιπζε θίλεζεο, ρεηξνπξγηθό
ζρεδηαζκό θαη πξνζζεηηθή. Οη πεξηπηωζηνινγηθέο κειέηεο

