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Streszczenie: W pracy przeprowadzono analizę strukturalną, geometryczną i statyczną mechanizmu wzorowanego na budo-
wie stawu kolanowego człowieka. Wyznaczono ruchliwość, zidentyfikowano więzy bierne i sklasyfikowano mechanizm sta-
wu. Określono podstawowe wymiary, konieczne do opisania geometrii stawu. Do analizy przyjęto uproszczony model płaski. 
Wykorzystując przekształcenia układów współrzędnych Denavita-Hartenberga, wyznaczono wektory położeń charaktery-
stycznych punktów kości udowej i rzepki względem kości piszczelowej. Wyznaczono obciążenia elementów stawu. Zamiesz-
czono przykład obliczeniowy będący ilustracją omówionego algorytmu obliczeniowego. 

1. WSTĘP 

Od początku istnienia, swoją pomysłowość w wytwa-
rzaniu dóbr materialnych, człowiek czerpał z obserwacji 
otaczającej go przyrody, fascynował się jej różnorodnością, 
bogactwem i tajemniczością. Tworzył urządzenia mecha-
niczne na podobieństwo istot żywych. Nadawał cechy  
i kształty ludzkie przyrodzie żywej, martwej, przedmiotom  
i zjawiskom, co dzisiaj nazywa się antropomorfizmem. 

W ubiegłym dziesięcioleciu nastąpił ogromny postęp 
w rozwoju teorii, jak i konstrukcji urządzeń biologicznych. 
Znane firmy, tj. Sony, Honda, budują coraz bardziej zawan-
sowane konstrukcje robotów humanoidalnych. W praktycz-
nych realizacjach robotów, stawy biologiczne zastępuje się 
typowymi połączeniami ruchowymi umożliwiającymi jeden, 
dwa lub trzy ruchy obrotowe. Pojawiają się wówczas inne 
problemy, np. związane z osobliwościami. 

Znane są dwa podstawowe rozwiązania techniczne połą-
czeń umożliwiających względny ruch obrotowy. Pierwsze 
to zwykły przegub obrotowy z nieruchomym środkiem 
obrotu, stosowany niemal we wszystkich znanych mechani-
zmach. Drugie rozwiązanie polega na połączeniu członów 
odpowiednim mechanizmem, który zapewnia ruch środka 
obrotu po określonej trajektorii, podobnie jak w stawie 
kolanowym. Jednym z takich mechanizmów jest sześcio-
członowy mechanizm Stephensona typu 1 stosowany  
w protezach stawu kolanowego (Morecki i inni, 2002). 
Mechanizm ten w porównaniu ze strukturą biologiczną jest 
jednak zupełnie odmienny i ma inną trajektorię ruchu środ-
ka obrotu. 

Spośród wszystkich stawów, staw kolanowy, jest naj-
bardziej złożonym układem połączonych ruchowo elemen-
tów – kości, więzadeł i łąkotek, zarówno pod względem 
geometrycznym jak i strukturalnym (Bober i inni, 2003). 
Jest mechanizmem przestrzennym z członami podatnymi 
wykonującymi złożone ruchy i zawierającym w swojej 

budowie więzy bierne. Upraszczając mechanizm stawu 
do mechanizmu płaskiego, odnajdujemy w nim znane me-
chanizmy zaliczane do tzw. mechanizmów dźwigniowych. 
Więzadło krzyżowe tylne i przednie wraz z obu kośćmi 
tworzą czworobok przegubowy ze skrzyżowanymi ramio-
nami, nazywany również czworobokiem Czebyszewa. Wię-
zadła poboczne ustalają wzajemne położenie elementów 
stawu, podobnie jak jarzmo utrzymuje koła obiegowe  
w przekładni obiegowej. 

Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy 
strukturalnej mechanizmu wzorowanego na budowie stawu 
kolanowego człowieka, zidentyfikowanie więzów biernych  
i wyznaczenie obciążeń poszczególnych elementów stawu. 
Ze względu na dużą złożoność konstrukcji biologicznej, 
staw potraktowano jako uproszczony mechanizm płaski 
zbudowany z członów sztywnych. Nie uwzględniono więc 
wielu czynników mających wpływ na prawidłową pracę 
stawu, takich jak ruch przestrzenny, podatność więzadeł, 
obecność cieczy synowialnej. Przyjęte uproszczenia czynią 
pracę mało przydatną dla lekarzy, natomiast może być ona 
pomocna dla konstruktorów protez i robotów humanoidal-
nych.  

2. ANALIZA STRUKTURALNA 

Wstępem do analizy strukturalnej jest określenie liczby 
stopni ruchliwości mechanizmu W ze znanego wzoru Kut-
zbacha  
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gdzie: n – liczba członów ruchomych, pi – liczba par kine-
matycznych klasy i, przy czym klasę pary określa liczba 
odebranych stopni swobody. 
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Ruchliwość określa sumaryczną liczbę niezależnych ru-
chów wszystkich członów mechanizmu względem układu 
nieruchomego, za który przyjęto układ współrzędnych 
związany z kością piszczelową. 

Celem przeprowadzenia analizy strukturalnej należy od-
szukać więzy bierne, którymi mogą być dodatkowe pary 
kinematyczne lub człony wraz z parami kinematycznymi nie 
mające wpływu na odwzorowanie geometrii ruchu mecha-
nizmu podstawowego. Mechanizm podstawowy, zapewnia-
jący wymagany ruch, tworzą dwa więzadła krzyżowe (1)  
i (3) wraz z kośćmi piszczelową (0) i udową (2), do których 
są przytwierdzone (Rys. 1a). Zakładając, że więzadła przy-
twierdzone są parami kinematycznymi umożliwiającymi 
dwa ruchy obrotowe – klasy czwartej, ruchliwość takiego 
mechanizmu będzie wynosiła W = 6·3 - 4·4 = 2. 

W zasadzie staw kolanowy stanowi połączenie o jednym 
stopniu swobody (Będziński, 1997), czyli dla otrzymania 
prawidłowego wyniku (W = 1) konieczne jest uzupełnienie 
mechanizmu jedną parą klasy pierwszej utworzoną połącze-
niem stykających się kości K (Rys. 1b). 

 a    b   c 

 
  d     e 

  
Rys. 1. Struktura przestrzennego i płaskiego modelu mechanizmu 
            stawu kolanowego; a, b, c, d, e – opis w tekście 

Taki mechanizm będzie pracował jak staw kolanowy, 
co łatwo sprawdzić wykonując prosty model. Zupełnie inną 
kwestią jest „zabezpieczenie” mechanizmu przed możliwo-
ścią „zakleszczania się”, utratą właściwych konfiguracji  
w wyniku działania obciążeń, czy przekroczenia dopusz-
czalnych sił działających na człony powodujących uszko-
dzenie elementów stawu (Adamczyk, 2002). 

Rolę tych „bezpieczników” w mechanizmach pełnią 
więzy bierne, które mają do wykonania jedno z dwóch 
zadań. Pierwsze zadanie to - powtórzyć ten sam ruch  
w innym miejscu, tworząc tym samym dodatkowy punkt 
podparcia (dodatkowe pary kinematyczne) - w przypadku 
tego mechanizmu, rolę tę pełni drugi punkt kontaktu kości 
K2 (zmniejszenie ruchliwości o jeden, W = 0), podobnie jak 
w ułożyskowanym wale, drugie łożysko umieszczone w tej 
samej osi. Drugie zadanie to – wprowadzić dodatkowy 
punkt podparcia, też w innym miejscu ale za pośrednictwem 
dodatkowego członu (dodatkowe człony wraz z parami, 
którymi są połączone) - w przypadku tego mechanizmu, 
rolę tę pełnią oba więzadła poboczne WPS, i WPP (zmniej-
szenie ruchliwości o cztery), podobnie jak, np. dodatkowe 
wahacze w czworoboku przegubowym (Rys. 1c). 

Uwzględniając powyższe, otrzymujemy: n = 5 (4 więza-
dła + kość udowa), p4 = 8 (mocowania 4 więzadeł), p3 = 0, 
p1 = 2 (punkty kontaktu kości K1 i K2), więc ruchliwość  
W = 6·5 - 4·8 - 2 = -4. 

Mechanizm stawu kolanowego, mający trzy więzy bier-
ne, będzie pracował prawidłowo tylko wówczas, gdy nie 
będą one „utrudniały ruchu” mechanizmowi podstawowe-
mu, tzn. dodane pary kinematyczne, bądź też pary kinema-
tyczne utworzone przez dodatkowe człony, będą w danym 
miejscu realizować takie same ruchy jak mechanizm pod-
stawowy. Jest to możliwe wtedy, gdy spełnione są wymaga-
ne warunki geometryczne odnośnie wymiarów członów  
i usytuowania par kinematycznych. 

Traktując mechanizm jako płaski, można przyjąć, 
że więzadła są połączone z kośćmi parami klasy piątej – 
łącznie 8 par kinematycznych klasy piątej, natomiast dwu-
punktowy styk kości K1 i K2 tworzy parę kinematyczną 
klasy czwartej K (Rys. 1d). 

Dla mechanizmu płaskiego, wzór na ruchliwość ma po-
stać 

4523 ppnW −−= . (2) 

Ruchliwość mechanizmu zgodnie ze wzorem będzie 
wynosić W = 3·5 - 2·8 - 1 = -2, co oznacza, że w mechani-
zmie są 3 więzy bierne. Są to: para kinematyczna klasy 
czwartej K i dwa więzadła poboczne WPS i WPP. Po zasto-
sowaniu zamiennika pary kinematycznej K, otrzymuje się 
schemat strukturalny przedstawiony na rysunku 1e. Po od-
rzuceniu więzów biernych (trzech członów dwułącznych – 
WPP, WPS, KZ i 6 par klasy piątej), otrzymuje się schemat 
strukturalny tożsamy ze schematem czworoboku przegubo-
wego (W = 1), z członem napędowym – łącznikiem (kość 
udowa), z którego wydzielenie grup strukturalnych (w tym 
przypadku – klasy drugiej) nie jest możliwe. Jednak mecha-
nizm na pewno będzie pracował, gdyż zmiana członu napę-
dowego w mechanizmie, który da się podzielić na grupy 
strukturalne nie zmienia jego ruchliwości. 

Przeprowadzoną dotychczas analizę mechanizmu stawu, 
można uznać za błędną, ponieważ w analizie przyjęto zada-
ny ruch kości udowej względem piszczelowej, czyli potrak-
towano kość udową jako człon napędowy bez wnikania  
w sposób przyłożenia sił napędowych. Staw kolanowy  
pozbawiony dwóch więzów biernych – więzadeł pobocz-
nych, w wersji płaskiej z członem napędowym i jego sche-
maty kinematyczne przedstawiono na rysunku 2. Członem 
napędowym są mięśnie (6-7), na rysunku 2a przedstawione 
jako siłownik M, które wprawiają mechanizm w ruch za 
pośrednictwem rzepki pełniącej tu rolę rolki (5) i więzadła 
rzepki (4) połączonego z kością piszczelową. Schemat 
kinematyczny stawu, w którym rzepkę potraktowano jako 
rolkę (5) i dwa kłykcie kości udowej zastąpiono ruchomą 
rolką (8) przedstawiono na rysunku 2b.  

Uwzględniając powyższe otrzymujemy: n = 6 (po za-
trzymaniu rolek), p4 = 2, p5 = 8 (A, B, C, D, E, F, H, M), 
otrzymuje się W = 3·6 - 2·8 - 2 = 0. Mechanizm zawiera 
więz bierny, który tworzy para styku kości K. Po wprowa-
dzeniu zamienników pary stykowej kość udowa - rzepka, 
otrzymuje się schemat strukturalny mechanizmu z więzem 
biernym K – Rys. 2c, co czyni go układem statycznie nie-
wyznaczalnym. Przy braku ruchu względnego w parze ki-
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nematycznej M i po odrzuceniu więzu biernego K, mecha-
nizm stawu tworzy grupę strukturalną klasy trzeciej rzędu 
trzeciego przyłączoną zewnętrznymi parami kinematyczny-
mi do ostoi, więc o ruchliwości równej zeru. Ruch grupy 
strukturalnej otrzymuje się w wyniku zmiany położenia pary 
kinematycznej F względem pary kinematycznej H.  

 a 

 
b      c 

 
Rys. 2. Struktura płaskiego modelu mechanizmu stawu  
             kolanowego wraz z napędem; a, b, c – opis w tekście 

Autorzy pracy (Młynarski i inni, 1987) analizowali takie 
mechanizmy, nazywając je mechanizmami z napędem we-
wnętrznym. Zgodnie z przyjętą tam systematyką, mecha-
nizm stawu kolanowego można uznać za mechanizm klasy 
trzeciej rzędu trzeciego z napędem wewnętrznym. 

3. ANALIZA GEOMETRYCZNA 

Do określenia podstawowych wymiarów stawu, umożli-
wiających odtworzenie jego geometrii, wykorzystano zdję-
cia rentgenowskie stawu kolanowego i prace (Będziński 

1997; Kisielewski, Ciszek, 2001; Pasierbiński, Jarząbek 
2001). 

Przyjęto, że konieczne jest określenie 10 wielkości, wy-
jaśnionych na rysunku 2a: wymiary więzadeł krzyżowych 
i odległości par kinematycznych: lAB, lBC, lCD, lAD, współ-
rzędne środków promieni S1, S2, względem układu kości 
udowej, promień większego łuku rS1, długości kątowe łu-
ków: α1, α2, kąt γ. Należy również określić 5 wielkości 
dotyczących układu „obciążająco-napędowego”: wspórzęd-
ne punktów: G – zaczepienia siły obciążającej, H – zacze-
pienia mięśnia M, E – mocowania więzadła rzepki do kości 
piszczelowej, długość więzadła rzepki lEF, promień rR.  

W celu odtworzenia geometrii stawu wprowadza się 
układy współrzędnych {x0, y0} { x1, y1} o początkach odpo-
wiednio A i B, leżących w odległości lAB - rysunek 2a. Ze 
środka S1 o współrzędnych określonych względem układu 
{ x2, y2} zakreśla się łuk o promieniu rS1 i linię r łączącą 
środki S1 i S2. Punkt przecięcia linii r z łukiem jest punktem 
styczności obu łuków. Z punktu styczności wykreśla się łuk 
o środku S2. Długości kątowe łuków określone są kątami α1, 
α2 odmierzanymi od linii r. Od linii r względem środka S1 
odmierza się kąt γ wyznaczający kierunek prostej u określa-
jący usytuowanie kości udowej względem układu  
{ x2, y2}. Usytuowanie kości piszczelowej określa linia p, 
prostopadła do linii przecinającej skrajne punkty krzywoli-
niowego odcinka kontaktu kości k. Kąt β zawarty pomiędzy 
liniami p i u jest kątem „zgięcia” kolana. 

Celem wyznaczenia wymiarów liniowych potrzebnych 
do analizy statycznej i programu symulacji ruchu, wyznacza 
się współrzędne położenia osi wszystkich par obrotowych – 
B, C, F, H, S oraz punktu G - przyłożenia siły obciążającej 
Fg względem nieruchomego układu współrzędnych o po-
czątku w punkcie A, którego oś x przechodzi przez punkty 
mocowań więzadeł krzyżowych do kości piszczelowej. 

Do przekształcenia wektorów położeń r oz,n punktów  
o oznaczeniu „oz”, określonych w układach „n” w wektory 
r oz,0 określone względem układu nieruchomego {x0, y0} 
zastosowano metodę macierzową kinematyki, wykorzystu-
jącą przekształcenia układów współrzędnych Denavita-
Hartenberga.  

noz

ni

i
ioz ,

1
0, rAr ∏=

=

=
, przy czym [ ]Tozozoz yx 10,0,0, =r ,(3) 

gdzie: r oz,n − wektor położenia punktu o oznaczeniu „oz” 
względem układu współrzędnych „n”. 

Ze względu na brak współrzędnej „z” oraz równoległość 
wszystkich osi par obrotowych, wektory położeń 
i macierze przekształceń układów współrzędnych zerowego 
w pierwszy i pierwszego w drugi będą miały prostszą postać 
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gdzie i = 1, 2, przy czym iis Θsin= , iic Θcos= , Θi − kąt 

obrotu między członami i-1 i i, l i − odległość między osiami 
par obrotowych członu „i”. 
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Współrzędne wektorów położeń środków par kinema-
tycznych B i C w układzie nieruchomym na podstawie za-
leżności (3), można przedstawić w formie 
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gdzie: 1221211 cssccf =−= , 1221212 ssccsf =+= , 

przy czym  ( )2112 sin ΘΘ +=s , ( )2112 cos ΘΘ +=c . 

Na podstawie rysunku 2a można napisać, że 

( ) 2
0,

2
0,0,

2
CCDCD yxxl +−= . (7) 

Po uwzględnieniu zależności (6), wykonaniu działań  
i pogrupowaniu otrzymuje się 

22 BsAcD += , (8) 

gdzie: ( )12 clllA ADABBC −= , 12 sllB ADAB= , 

 1
2222 2 cllllllD ADABADCDBCAB +−+−−= , 

stąd, na podstawie algorytmu podanego w pracy (Morecki 
i inni, 2002) wyznacza się wartość kąta Θ2 








 +−++= DADBAB ,2atan2 222
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Współrzędne położenia wektorów środków par kinema-
tycznych S, H i punktu G w układzie nieruchomym wyzna-
cza się według zależności 

















++
+−

==
1

0,0,12,2

0,0,22,1

2,2,10, Cozoz

Cozoz

ozoz yyfxf

xyfxf

rTr , (10) 

gdzie indeks „oz” przyjmuje odpowiednio oznaczenia S, H, 
G. 

Współrzędne punktu F otrzymuje się w wyniku prze-
kształceń układu o początku w punkcie A, do układów  
o początkach w punktach E a następnie F 

( ) 0400, coscos ΘΘΘ AEEFF llx ++= , (11) 

( ) 0400, sinsin ΘΘΘ AEEFF lly ++= , 

gdzie kąt Θ0 wyznacza się na podstawie twierdzenia cosinu-
sów z trójkąta ADE, natomiast kąt Θ4 z trójkątów DES, 
AED, SEF według zależności 
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Następnie oblicza się współrzędne punktu skrzyżowania 
więzadeł krzyżowych. Z rozwiązania układu równań pro-
stych pokrywających się z osiami więzadeł otrzymuje się:  
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(xoz,2, yoz,2) - współrzędne położenia punktu o oznaczeniu 
„oz” w układzie współrzędnych kości udowej. 

Nie trudno dowieść, że punkt kontaktu kości udowej  
z piszczelową musi leżeć na linii łączącej punkt środka 
krzywizny główki z punktem skrzyżowania więzadeł krzy-
żowych. Współrzędne punktu kontaktu kości w układzie 
nieruchomym wyznacza się według zależności określającej 
podział odcinka w określonej proporcji 
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Po wykreśleniu linii punktów kontaktu, do pierwszego  
i ostatniego punktu kontaktu dopasowywane jest położenie 
kości piszczelowej względem kości udowej. 

4. ANALIZA STATYCZNA 

Analiza statyczna polega na wyznaczeniu wartości sił 
działających w poszczególnych połączeniach ruchowych – 
rysunek 3. 

W równaniach pominięto masy członów stawu a tym 
samym i oddziaływania bezwładnościowe. Z równania sumy 
momentów sił dla całej grupy względem punktu skrzyżowa-
nia więzadeł krzyżowych P, wyznacza się wartość reakcji 
działającej na więzadło rzepki R04 

04042 =− PPg rRrF , więc 
P

P
g r

r
FR

4

2
04 = . (15) 

Przy pominięciu oddziaływań bezwładnościowych 
członów 4, 5 i 6, kierunki reakcji w parze kinematycznej F 
łączącej te człony, wyznaczają linie łączące środki par 
kinematycznych przynależnych do członów. W tym 
przypadku do wyznaczenia reakcji R25 i R27 można 
wykorzystać np. metodę „równoważenia węzłów” 
stosowaną do wyznaczania obciążeń prętów kratownic. 

Z równań równowagi sił działających wzdłuż dwóch 
prostopadłych kierunków na „węzeł” F otrzymuje się 

0coscos 4504562725 =ε−ε− RRR , (16) 

0sinsin 45045627 =ε−ε RR , (17) 

więc 

56

45
0427 sin

sin

ε
ε

= RR , 









ε+

ε
ε

= 45
56

45
0425 cos

tan

sin
RR . (18) 
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Ze względu na statyczną niewyznaczalność układu, ce-
lem wyznaczenia siły nacisku kości R02 i sił przenoszonych 
przez więzadła krzyżowe R01 i R03, konieczne jest przyjęcie 
oczywistego w tym przypadku założenia, że więzadła krzy-
żowe nie przenoszą żadnej siły na kierunku reakcji styku 
kości. Reakcję styku kości można więc wyznaczyć z równa-
nia równowagi sił dla całej grupy na kierunku wyznaczo-
nym przez tę reakcję 

( )0204040202 coscos ε−ε+ε= RFR g . (19) 

 
Rys. 3. Obciążenia stawu kolanowego 

Reakcje więzadeł krzyżowych R01 i R03 wyznacza się  
z równań równowagi momentów sił dla całej grupy, działa-
jących odpowiednio względem punktów D i A. 

04040021012 =−−+ DDDDg rRrRrRrF , (20) 

04043030022 =−−+ AAAAg rRrRrRrF , (21) 

na podstawie których otrzymuje się 

D

DDDg

r

rRrRrF
R

1

4040022
01

++−
= , (22) 

A

AAAg

r

rRrRrF
R

3

4040022
03

−+
= . (23) 

Celem sprawdzenia prawidłowości obliczeń, wartości 
reakcji więzadeł krzyżowych można wyznaczyć w inny 
sposób. Zgodnie z wcześniej przyjętym założeniem, 

więzadła krzyżowe przenoszą składową siły prostopadłą 
do kierunku działania siły nacisku kości R02, którą można 
określić według zależności 

( )0204040202 sinsin εεε −−= RFR gt . (24) 

Wartości reakcji więzadeł krzyżowych określa się jako 
rzuty reakcji R02t (24) na kierunki osi więzadeł 

( )0210201 cos εΘ += tRR , (25) 

( )03020203 cos εεπ −−−= tRR . (26) 

Ramiona działania sił roz, wyszczególnione w tabeli 1, 
gdzie „oz” jest oznaczeniem występującym w indeksie, 
oblicza się według zależności  

( )
2

2,1

13132,1

1 PP

PPPPPP
oz

a

yyxxa
r

+

+−−
=  lub 

( )
2

2,1

23232,1

1 PP

PPPPPP
oz

a

yyxxa
r

+

+−−
= , (27) 

gdzie aP1,P2 jest współczynnikiem kierunkowym prostej 
przechodzącej przez punkty P1(xP1, yP1) i P2(xP2, yP2),  
a punkt o współrzędnych P3(xP3, yP3) jest punktem, 
względem którego oblicza się działanie momentu sił, przy 
czym 

0,0,2 GPP xxr −= , 0,2 GADD xlr −= , 0,2 GA xr −= . (28) 

Tab. 1. Ramiona działania sił 

Ramię P1P2 P3 
r0A 

r3A 

r4A 

r0D 

r1D 

r4D 

r4P 

KS 
CD 
EF 
KS 
AB 
EF 
EF 

A 
A 
A 
D 
D 
D 
P 

 
Wartości kątów ε45 i ε56 wyznaczono na podstawie 

twierdzenia cosinusów odpowiednio z trójkątów EFS i FHS. 
Natomiast wartości kątów w ε02, ε03 i ε04 wyznaczono we-
dług zależności 

SKa ,02 atan  5.0 −π=ε , DCa ,03 atan  5.0 −π=ε  

FEa ,04 atan  5.0 −π=ε . (29) 

5. PRZYKŁAD LICZBOWY 

Do obliczeń symulacyjnych przyjęto wymiary zbliżone 
do anatomicznych: 
lAB = 3,9⋅10-2 m, lBC = 2,8⋅10-2 m, lCD = 3,8⋅10-2 m, 
lAD = 3,5⋅10-2 m, lEF = 9,0⋅10-2 m, rS1 = rS2 = 2,5⋅10-2 m, 
rR = 1,7⋅10-2 m, kąt łuków promieni α1 = 125°, α2 = 142°, 
Fg = 0,5·600 N, xS1,2 = -1,5⋅10-2 m, yS1,2 = -0,31⋅10-2 m, 
xE,0 = 4,5⋅10-2 m, yE,0 = -3,2⋅10-2 m, xG,2 = 26⋅10-2 m, 
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 yG,2 = -42⋅10-2 m, xH,2 = 0, yH,2 = -9⋅10-2 m,  
zmiana kąta Θ1 od 0,38 rad do 1,6 rad z krokiem 0,05 rad, 
co odpowiada zmianie kąta β od 2˚ do 130˚. 

Przykładową symulację ruchu mechanizmu stawu przed-
stawiono na rysunku 4a. Na rysunku 4b przedstawiono 
wyniki obliczeń dla przyjętych danych liczbowych – prze-
biegi wartości reakcji jako funkcji kąta β.  

a 

b

 
 

Rys. 4. Symulacja ruchu mechanizmu stawu; a, b - opis w tekście 

6. WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych analiz – strukturalnej  
i ruchowej można sformułować następujące wnioski: 
− Mechanizmem podstawowym, zapewniającym prawi-

dłowe odwzorowanie ruchu stawu kolanowego jest me-
chanizm czworoboku przegubowego ze skrzyżowanymi 
ramionami, który tworzą więzadła krzyżowe wraz z ko-
śćmi udową i piszczelową. 

− W swojej budowie strukturalnej staw kolanowy zawiera 
trzy więzy bierne: –dodatkową parę kinematyczną, którą 
tworzy drugi punkt styku kości udowej i piszczelowej, –
dwa dodatkowe człony wraz z parami kinematycznymi, 
którymi są więzadła poboczne strzałkowe i piszczelowe. 

− Mechanizm stawu kolanowego wraz z „układem napę-
dowym” w wersji płaskiej, można uznać za mechanizm 
klasy trzeciej rzędu trzeciego z napędem wewnętrznym. 

− Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić: 

− Najmniejsze obciążenie wszystkich członów stawu jest 
w pozycji stojącej. 

− Siły styku kości i naciągu więzadła rzepki mają podobny 
przebieg, zwiększają się w miarę zwiększania kąta zgię-
cia kolana i osiągają wartości maksymalne, odpowiednio 
4,5 kN i 4,2 kN przy kącie zgięcia równym 90˚, a na-
stępnie zmniejszają się do wartości ok. 3,5 kN, przy 
maksymalnym kącie zgięcia kolana. 

− Siły nacisku rzepki na kość udową i siła mięśnia „napę-
dowego” mają podobny przebieg, zwiększają się  
w miarę zwiększania kąta zgięcia kolana i osiągają war-
tości maksymalne dla kąta 110˚, odpowiednio 6,5 kN 
i 5,3 kN po czym się zmniejszają. 

− Więzadła krzyżowe przednie i tylne pracują naprze-
miennie, gdy jedno jest rozciągane, drugie jest ściskane 
i w rzeczywistym stawie, ze względu na swoją podat-
ność, więzadło ściskane nie przenosi żadnej siły. Przy 
równomiernym obciążeniu obu kolan, maksymalna siła 
obciążenia więzadła krzyżowego przedniego wynosi 850 
N, przy kącie zgięcia kolana w zakresie 70˚-82˚, nato-
miast więzadła krzyżowego tylnego 500 N przy maksy-
malnym kącie zgięcia kolana. 

− Podczas pełnego zakresu ruchu, są trzy położenia,  
w których oba więzadła krzyżowe nie przenoszą żad-
nych sił: - w położeniu wyprostu, gdy wektor siły obcią-
żającej leży w linii działania reakcji styku kości,  
- w momencie zmiany zwrotu działania składowej pro-
stopadłej reakcji styku kości, kiedy składowe reakcji 
więzadła rzepki i siły obciążającej, prostopadłe do kie-
runku reakcji styku kości się równoważą, co ma miejsce 
dla kątów ok. 35˚ i 113˚. 
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ANALYSIS OF STRUCTURAL, GEOMETRICAL  
AND STATIC OF KNEE-JOINT MECHANISM 

Abstract:  This article shows structural, geometrical and static 
analysis of the knee-joint. Mobility was determined and passive 
bonds were identified. The basic dimensions were defined, neces-
sary for description of geometry of joint. Simplified flat model 
was accepted for mobility analysis. Using the transformation 
of arrangement co-ordinate Denavit-Hartenberg, vectors of sites 
characteristic of bones of femoral bone, according to tibial bone 
were defined. Loads of elements of the pond were set. Computa-
tional being example was put illustration of discussed algorithm. 


