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WYZNACZANIE SIŁ RÓWNOWA ŻĄCYCH OBCIĄŻENIE  
STAWU KOLANOWEGO 

 

Streszczenie 
 

Wstęp i cele: W pracy pokazano modelowanie analityczno-numeryczne równowagi sił działają-
cych w stawie kolanowym człowieka. W modelu numerycznym wykorzystano do obliczeń pro-
gram numeryczny MS-Excel.  
Materiał i metody: W pracy wykorzystano podstawy teoretyczne z literatury biomedycznej. Za-
stosowano metodę modelowania analitycznego, analizę numeryczną oraz interpretację graficzną 
w programie MS-Excel otrzymanych wyników. 
Wyniki:  W modelu teoretycznym wyprowadzono wzory analityczne opisujące wartości sił rów-
noważących staw kolanowy. Model numeryczny przedstawia symulację wartości sił i obciążeń     
w stawie kolanowym dla przyjętych realnych danych liczbowych. 
Wnioski: Wartości sił równoważących staw kolanowy są kilkukrotne większe niż wartości dzia-
łających obciążeń. Znajomość wartości obciążeń i sił równoważących staw kolanowy ma istotne 
znaczenie w praktyce ortopedycznej, rehabilitacyjnej, rekreacyjnej i sportowej. 

Słowa kluczowe: Staw kolanowy, równowaga sił, symulacja numeryczna, MS-Excel. 
(Otrzymano: 10.02.2015; Zrecenzowano: 15.02.2015; Zaakceptowano: 20.02.2015) 
 
 

DETERMINATION OF LOAD-BALANCING FORCES 
OF THE KNEE JOINT 

 

Abstract 
 

Introduction and aims: Some analytical and numerical modelling of load-balancing forces which 
act in the human knee joint has been described in this paper. In the numerical calculations have 
been used MS-Excel program. 
Material and methods: In this paper has been presented some theoretical basis which refer to 
biomedical literature. The method of analytical modeling, numerical analysis and interpretation 
of graphics results in MS-Excel program have been used in the considerations. 
Results: The theoretical model shows the determined analytical formulas describing the values of 
balancing forces in the knee joint. Numerical model simulates the values of forces and loads in 
the knee joint for the assumed real data. 
Conclusions: The values of load-balancing forces are a few times greater then the values of 
acting loads. Knowledge of some values for the load-balancing forces of the knee joint has 
essential meaning in the orthopedic, rehabilitation, recreation and sport practice. 

Keywords: Knee joint, load-balancing forces, numerical simulation, MS-Excel. 
(Received: 10.02.2015; Revised: 15.02.2015; Accepted: 20.02.2015)  
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1. Podstawy anatomiczne 
 

Przedstawmy najpierw krótki zarys anatomii układu mięśniowego kończyny dolnej czło-
wieka (Rys. 1). 

  
Rys. 1. Układ mięśni kończyny dolnej (a) – widok z przodu, (b) – widok z tyłu [18] 

Fig. 1. System of the lower limb muscles (a) – the front view, (b) – the back view [18] 
 

Mięśnie dwugłowe uda znajdują się w górnych częściach nóg. U góry przyczepione są do 
tylnej części biodra i do uda, a u dołu, do jednej z kości podudzia, tzw. strzałki. Każdy mię-
sień dwugłowy uda powoduje prostowanie nogi w biodrze i zginanie jej w kolanie. 

Mięśnie płaszczkowate należą do mięśni łydki leżących w tylnej części podudzia. Obydwa 
mięśnie płaszczkowate prostują stopy w kostce. Każdy z nich jest jednym końcem przycze-
piony do kości podudzia, a drugim – do kości piętowej. 

Mięsień pośladkowy wielki tworzy główną masę pośladkową. Jest przyczepiony do tylnej 
części miednicy i do kości udowej. Mięsień pośladkowy wielki to silny mięsień, który prostu-
je nogę w biodrze i ciągnie ją do tyłu podczas chodzenia i wspinania się. 

Mięśnie półścięgniste znajdują się w tylnych częściach obydwu ud. Podobnie jak mięsień 
dwugłowy uda i mięsień półbłoniasty, prostują one biodro i zginają kolano. Przyczepione są 
do tylnej części miednicy (biodra) i do jednej z kości podudzia. 

Mięśnie przywodzicielskie wielkie znajdują się w górnych częściach nóg, przyciągają nogi 
do wewnątrz. Każdy przywodziciel wielki jest przyczepiony górnym końcem do miednicy,      
a dolnym końcem do kości udowej [1]-[4], [6], [8], [10].  

 
2. Model biomechaniczny 

 
Sprawdzanie sprawności mięśni kończyny dolnej, a w szczególności stawu kolanowego 

przeprowadza się na specjalistycznych przyrządach do ćwiczeń wysiłkowych (Rys. 2). 
Prostowanie nóg na maszynie sprawnościowej odbywa się w ten sposób, iż blokowane są 

stopy na uchwycie, tak by były jak najbliżej kostek. Powoli wykonuje się pełny wyprost nóg, 
ale bez blokowania nóg w kolanach. Następnie wstrzymuje się ruch na moment i równie wol-
no powraca do pozycji wyjściowej.  

W celu wykonania ćwiczenia sportowego na wyprostowanie nóg na maszynie, siedzi się na 
krzesełku maszyny do ćwiczenia mięśni czworogłowych ud, z nogami ugiętymi w kolanach,   

(a) (b) 
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i stopami pod wałkami ruchomego ramienia maszyny, i z dłońmi na uchwytach. Ćwiczenie to 
jest stosowane zarówno w okresie zwiększania masy mięśniowej, jak i „tworzenia” rzeźby.  

W zależności od celu, stosujemy odpowiedni sposób prostowania nóg. Ruchy wolne                    
i znaczny ciężar dobre są na masę, ruchy szybkie i mniejszy ciężar lepsze są na rzeźbę. Waż-
ne jest też ustawienie stóp. Równoległe angażuje wszystkie głowy mięśni czworogłowych. 
Palcami do wewnątrz, bardziej głowy obszerne boczne i przyśrodkowe, zaś palcami na ze-
wnątrz, wyraźnie zmniejsza pracę głów prostych. Wadą ćwiczenia są znaczne przeciążenia 
kolan w momentach pełnego prostowania nóg. Choćby z tego powodu, w miejsce zwiększe-
nia obciążenia, korzystniejsze jest napinanie ćwiczonych mięśni podczas całego ćwiczenia 
[12], [14]-[17].  

Celem pracy jest opis analityczny sił równoważących staw kolanowy, obliczenia nume-
rycznych i porównanie wartości obciążenia z wartościami sił równoważących staw. 

  

  

  

Rys. 2. Prostowanie nóg na maszynie:  
(a) początek ćwiczenia, (b)-(e) fazy pośrednie ćwiczenia, (f) koniec ćwiczenia 

Źródło: Opracowanie i zdjęcia własne Autorów 

Fig. 2. Straightening the legs on the machine: 

(a) beginning of the exercise, (b)-(e) middle parts of the exercise, (f) the end of the exercise 
Source: Elaboration and photo of the Authors 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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3. Modelowanie analityczne równowagi sił w stawie kolanowym 

Mięsień podnosi podudzie siłą Fm nachyloną pod kątem α do linii podudzia i ramieniu r,    
[cm], a siła Fj [N] powoduje zrównoważenie kolana i podudzia. Przedłużenie zaczepienia 
mięśnia jest w odległości r1 = L/k [cm] od stawu kolanowego, gdzie podudzie ma około          
L [cm] długości, a punkt zaczepienia siły P obciążającej staw kolanowy znajduje się w L/k 
długości podudzia. Rozważmy układ sił (Fm, Fj, P) działających na staw klanowy (Rys. 3). 

Należy wyznaczyć siły Fm, Fj umożliwiające równowagę kolana i kąt θ, jaki tworzy linia 
działania siły Fj do linii podudzia (podłoża). W tym celu definiuje się składowe w odpowied-
nich trójkątach dla każdej z sił Fm i Fj (Rys. 4).  

  

Rys. 3. Siły  Fm - siła mięśnia, P - obciążenie,            
r - ramię siły mięśnia, r1 - ramię obciążenia 

Źródło: Opracowanie własne Autorów 

Fig. 3. Forces  Fm - muscle force, P - loading,            
r - arm of muscle force, r1 - arm of loading 

Source: Elaboration of the Authors 

Rys. 4. Układ sił Fm , Fj  oraz P 
Źródło: Opracowanie własne Autorów 

Fig. 4. Forces system Fm , Fj  and P 
Source: Elaboration of the Authors 

 
Wartości sił Fm, Fj powodujących równowagę w stawie kolanowym określone są wzorami: 

Fm = Fmcos(α) + Fmsin(α),   (1) 

Fj = Fjsin(θ)  + Fjcos(θ).   (2) 

� Określenie warunków równowagi sił Fm, Fj 

Suma sił o zwrocie ujemnym musi być równa sumie sił o zwrocie dodatnim zarówno 
względem osi OX jak i osi OY 

OX: ),) cos(θFcos(F jm =α  (3) 

OY: ),sin(F)sin(FP mj α=θ+  (4) 

dla 
 g.mP ⋅=  (5) 

gdzie P – obciążenie w [N], m – masa w [kg], g – przyspieszenie ziemskie w [m/s2]. 

� Określenie równania równowagi momentów 

Suma momentów o zwrocie ujemnym musi być równa sumie momentów o zwrocie dodatnim:  

P.r)sin(Fr 1m ⋅=α⋅  (6) 

gdzie r1  

.
k

L
r1 =  (7) 

dla 0 < k ≤ 1. Uwzględniając fakt, że 1KG = 9,80665 N otrzymujemy: 

             n [KG] = n ⋅ 9,80665 [N] . (8) 
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� Wyznaczanie wartości siły Fm 

Biorąc pod uwagę formułę (6) wartość siły Fm wyraża się następującym wzorem: 

.
)sin(r

Pr
F 1
m α⋅

⋅=  (9) 

Uwzględniając wzór (7) w zależności (9) otrzymujemy ostateczną postać siły Fm: 

.
)sin(rk

PL
Fm α⋅⋅

⋅=  (10) 

� Wyznaczanie kąta θ: Z równań (3) i (4) mamy: 

,
F

)cos(F
)cos(

j

m α
=θ  (11) 

.
F

P)sin(F
)sin(

j

m −α
=θ  (12) 

Dzieląc stronami równanie (12) przez równanie (11) mamy: 

.
)cos(F

P)sin(F
)tg(

m

m

α
−α

=θ  (13) 

Zatem kąt θ wyznaczamy ze wzoru: 

.
)cos(F

P)sin(F
arctg

m

m









α
−α=θ  (14) 

Biorąc pod uwagę wzór (10) zależność (14) otrzymujemy następującą postać kąta θ: 

.
)ctg(r

rr
arctgθ

1

1









α⋅
−=  (15) 

Stosując wzór (7) zależność (15) otrzymujemy ostateczną następującą postać kąta θ: 

.
)ctg(L

krL
arctgθ 









α⋅
−=  (16) 

� Wyznaczanie wartości siły Fj: Znając kąt θ, wyznaczamy siłę Fj z równania (2.3): 

.
)cos(

)cos(F
F m

j θ
α=  (17) 

Biorąc pod uwagę wzór (10) zależności (17) otrzymujemy jej następującą postać: 

.
)cos(kr

)ctg(LP
Fj θ⋅

α⋅=  (18) 

Stosując wzór (16) w zależności (18) otrzymujemy ostateczną postać wartości siły Fj: 

.

)ctg(L

krL
arctgcoskr

)ctg(LP
Fj


















α⋅
−⋅

α⋅=  
(19) 
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4. Analiza numeryczna wartości sił stabilizujących staw kolanowy 
 

� Układ sił (Fm, Fj, P) działających na staw klanowy 
 

Mięsień podnosi podudzie siłą Fm nachyloną pod kątem α = 30° do linii podudzia, a siła Fj 
powoduje zrównoważenie kolana i podudzia. Ramię siły Fm wynosi około r = 5 cm. Ramię 
obciążenia P mięśnia jest w odległości r1 = 25 cm od stawu kolanowego, a podudzie ma około 
L = 50 cm długości. Siła obciążająca P od 5 kg do 50 kg ze skokiem co 5 kg i działa w ¼, ½, 
¾, 1 długości podudzia. Szukane są siły Fm, Fj umożliwiające równowagę kolana i kąt θ, jaki 
tworzy linia działania siły Fj do linii podudzia (podłoża). Dane do obliczeń numerycznych           
pokazano w tabeli 1, a algorytmy programów MS-Excel – w tabeli 2 [5], [7], [9], [11], [13]. 

Tab. 1. Przyjęte wartości do obliczeń numerycznych 
Tab. 1. Taken values for numerical computations 

Opis: Oznaczenie: Wartości: Wartości: 
Długość podudzia: L 50 [cm] 0,5 [m] 

Ramię siły Fm r 5 [cm] 0,05 [m] 
Ramię obciążenia P r1 25 [cm] 0,25 [m] 

Nachylenie linii siły Fm α 30 [º] 0,52(3) [radiany] 

Źródło: Opracowanie własne Autorów / Source: Elaboration of the Authors 
 

Tab. 2. Algorytmy w programie MS-Excel [5], [7], [9] ,[11], [13] 
Tab. 2. Algorithms in the MS-Excel program [5], [7], [9] ,[11], [13] 

Program 1 (wartość siły Fm ): Komentarz: 

A1 50 Długość podudzia L [cm] 

A2 5 Wartość obciążenia P [kg] 

A3 =A2*9,80665 Wartość obciążenia P [N],   P=49,0 

A4 2 Wartość bezwymiarowa parametru k 

A5 5 Wartość ramienia r siły Fj [cm] 

A6 5 Wartość ramienia r1 siły P [cm] 

A7 30 Miara kąta α [°] 
A8 =A7*PI()/180 Miara kąta α [rad],  α = 0,524 

A9 =(A1*A2)/(A4*A5*SIN(A8)) Wartość siły Fm [kg],  Fm = 10 

A10 =A9*9,80665 Wartość siły Fm [N] ,  Fm = 98,1 

Program 2 (wartość siły Fj ): Komentarz: 

A1 50 Długość podudzia L [cm] 

A2 5 Wartość obciążenia P [kg] 

A3 =A2*9,80665 Wartość obciążenia P [N],   P=49,0 

A4 2 Wartość bezwymiarowa parametru k 

A5 5 Wartość ramienia r siły Fj [cm] 

A6 5 Wartość ramienia r1 siły P [cm] 

A7 30 Miara kąta α [°] 
A8 =A7*PI()/180 Miara kąta α [rad],  α = 0,524 

A9 =ATAN((A1-A4*A5)/(A1/TAN(A8))) Miara kąta θ [°] 
A10 = A9*PI()/180 Miara kąta θ [rad],  θ = 0,000 

A11 =(A1*A2*TAN(A8))/(A4*A5*COS(A10)) Wartość siły Fj [kg],  Fj = 9 

A12 =A11*9,80665 Wartość siły Fj [N] ,  Fj = 84,9 

Źródło: Opracowanie własne Autorów / Source: Elaboration of the Authors 
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� Wyniki numeryczne dla siły Fm 
 

Wartości siły Fm i wartości obciążenia P przy danym kącie 30º między linią działania siły  
Fm a poziomem oraz dla ramienia r1 = 25 cm (k = 2) siły P pokazuje rysunek 5. 
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Rys. 5. Interpretacja wartości siły Fm [kg] i obciążenia P [kg] dla ramienia r1=25cm (k=2) siły P  

Źródło: Opracowanie własne Autorów 

Fig. 5. Interpretation of force values Fm [kg] and loading P [kg] for arm r1=25cm (k=2) of force P 
Source: Elaboration of the Authors 

 
� Wyniki numeryczne dla siły Fj 
 

Wartości siły Fj i wartości obciążenia P przy danym kącie 30º między linią działania siły 
Fm  a poziomem oraz dla ramienia r1 = 25 cm (k = 2) siły P pokazuje rysunek 6. 
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Rys. 6. Interpretacja wartości siły Fj [kg] i obciążenia P [kg] dla ramienia r1=25cm (k=2) siły P  

Źródło: Opracowanie własne Autorów 

Fig. 6. Interpretation of force values Fj [kg] and loading P [kg] for arm r1=25cm (k=2) of force P  
Source: Elaboration of the Authors 
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5. Wnioski 
 
• Wartość siły Fm jest około dziesięciokrotnie większa od wartości obciążenia P przy danym 

kącie 30º między linią działania siły Fm a poziomem oraz ramieniu siły P r1=25 cm (para-
metr k=2). Im dłuższe ramię siły P, tym krotność wartości siły Fm znacznie wzrasta. 

• Wartość siły Fj jest około ośmiokrotnie większa od wartości obciążenia P przy danym ką-
cie 30º między linią działania siły Fm a poziomem dla ramienia siły P r1=25 cm (parametr 
k=2). Im dłuższe ramię siły P, tym krotność wartości siły Fj wzrasta. 

• Znajomość wartości obciążeń i sił równoważących staw kolanowy ma istotne znaczenie w 
praktyce ortopedycznej, rehabilitacyjnej, rekreacyjnej i sportowej. 

 

Literatura 
 

[1] Będziński R.: Biomechanika inżynierska - Zagadnienia wybrane, Oficyna Wyd. Politechni-
ki Wrocławskiej, Wrocław 1977. 

[2] Błaszczyk J.W.: Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. 
Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004 

[3] Bober T., Zawadzki J.: Biomechanika układu ruchu człowieka, Akad. Wychowania Fizycz-
nego we Wrocławiu, Katedra Biomechaniki, Wyd. BJ, Wrocław 2006, wyd. 3, pop. 

[4] Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Tom I. Wyd. Lekarskie PZWL, Warsza-
wa 2002 wyd. 11. 

[5] Bourg D.M.: Excel w nauce i technice. Receptury, Helion, Gliwice 2006. 

[6] Dowson D., Wright V.: An introduction to the bio-mechanics of joint and joint replacement. 
MEP Mechanical Engineering Publications Ltd. London 1981. 

[7] Gonet M.: Excel w obliczeniach naukowych i inżynieryjnych. Helion, Gliwice 2010. 

[8] Grimshaw P., Lees A., Fowler N., Burden A.: Krótkie wykłady. Biomechanika sportu. Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

[9] Jelen B.: Microsoft Excel 2007 PL. Wykresy jako wizualna prezentacja informacji. Wyd. 
Helion, Gliwice 2008. 

[10] Jurkojć J., Michnik R., Skubacz H., Źiółkowska E.: Pomiary momentów sił mięśniowych w 
warunkach izokinetycznych u gimnastyków sportowych. Modelowanie Inżynierskie 2012, 
Tom 12, Nr 45, s. 156-160. 

[11] McFedries P.: Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Wyd. Helion, Gliwice 2008. 

[12] Özkaya N., Nordin M.: Fundamentals of biomechanics - Equilibrium, motion and deforma-
tion, Second Edition, Springer-Verlag, New York Berlin Heidelberg 1999. 

[13] Smogur Zb.: Excel w zastosowaniach inżynieryjnych. Helion, Gliwice 2008. 

[14] Stępniewski A.A.: Analiza strukturalna, geometryczna i statyczna mechanizmu stawu kola-
nowego. Acta Mechanica et Automatica, 2010, Vol. 4, No. 1, pp. 80-85. 

[15] Tejszerska D., Świtoński E. (red.): Biomechanika inżynierska, Zagadnienia wybrane - labo-
ratorium, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2004. 

[16] Wit A., Mirowski M.: Biomechaniczna ocean własności dynamicznych mięśni stawu kola-
nowego, Acta Clinica 2002, Tom 2, Nr 1, s. 77-85. 

[17] Zagrobelny Z., Woźniewski M.: Biomechanika kliniczna. Część Ogólna. Wyd. Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 2008. 

[18] http://www.masaz-kregoslupa-poznan.pl/masaz-manualny-masaz-gleboki-terapie-powieziowe 
(9.06.2014) 

 


