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MODELOWANIE NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH PODCZAS 
PCHNIĘCIA KULĄ  

 
MODELING OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN LOWER 

EXTREMITIES WHILE SHOT PUTTING 
 
 

Słowa kluczowe: OpenSim pchnięcie kula 
 
1. WSTĘP 

Pchnięcie kulą jest dyscypliną olimpijską wymagającą od zawodnika wygenerowania dużej 
siły, w celu osiągnięcia dobrego rezultatu. Dąży się do maksymalizacji siły przyłożonej do kuli 
oraz czasu jej przyłożenia. Mimo znajdującej się w literaturze dokładnej analizy techniki 
pchnięcia kulą [1], symulacje układu mięśniowo-szkieletowego nie były dotychczas 
przeprowadzane. Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie modelowania przebieguzmiany 
siłypojedynczych zespołów mięśniowych u zawodnika wykonującego pchnięcie kulą.  
 
 
2. METODA BADAŃ WŁASNYCH  
 

Badania eksperymentalne przeprowadzone zostały w CLB AWF w Warszawie z 
wykorzystaniem systemu Motion Capture-ViconNexus oraz platform dynamometrycznych firmy 
Kistler. Do dalszej analizy wybrano najlepszy z trzech rzutów u jednego z badanych 
zawodników. Jako środowisko symulacyjne wybrano program OpenSim. Przeprowadzono 
operacje skalowania, kinematyki odwrotnej(IK), dynamiki odwrotnej(ID), algorytm redukcji sił 
resztkowych(RRA) oraz algorytm wyliczania pobudzeń mięśniowych(CMC). Analiza wyników 
została przeprowadzona z wykorzystaniem programu Matlab 
 
3. WYNIKI 

 
Dla obu kończyn dolnych wyniki narzędzia skalowania, IK oraz ID odpowiadały tym, 

otrzymanym w programie Vicon.W narzędziu CMC wyznaczono wartości pobudzeń dla 92 
jednostek mięśniowo-ścięgnistych w każdym kroku tworzenia symulacji. Wynikiem narzędzia 
CMC było także wyznaczenie sił generowanych przez mięśnie. Trzy mięśnie generujące 
największą siłę zestawiono w Tabeli 1.  
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Tabela 1. Wartości maksymalne sił w trzech mięśniach, które generują największą siłęw poszczególnych  
fazach wykonywanego ruchu (pomiędzy kolejno początkiem analizowanego ruchu, początkiem odrywania 

prawej nogi od platformy, oderwania prawej nogi od platformy, końcem analizowanego ruchu) 

 

 

 

 
Wartości generowanych sił normalizowano w stosunku do ich maksymalnych możliwości 

osiąganych w statyce (maksymalna siła izometryczna). Przykładowe wyniki normalizacji dla 
mięśni przywodzicieli uda dla lewej kończyny dolnej przedstawiono na Ryc. 1.  

 
Ryc. 1. Przebieg zmian wartości znormalizowanej siły rozwijanej przez mięsieńw funkcji czasu dla 

wybranych mięśni przywodzicieli uda lewej kończyny dolnej. 
 
3. PODSUMOWANIE 
 

Stworzony model ukazał, które mięśnie generują największą siłę w trakcie wykonywania 
pchnięcia kulą. Przedstawione zostało także, które mięśnie pracują w warunkach 
ekscentrycznych, mogących prowadzić do wystąpienia kontuzji. Istnieje możliwość 
wykorzystania stworzonego modelu do dalszych symulacji, mających na celu szczegółową 
analizę techniki wykonywania pchnięcia kulą. Dodatkowo rozwiązano wiele problemów 
pojawiających się przy modelowaniu bardziej skomplikowanego ruchu niż tradycyjnie 
analizowany chód. 
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 I (5.21s-5.30s) II (5.31s-5.40s) III (5.40s-5.49s) 
Lp. Mięsień Fmax [N] Mięsień Fmax [N] Mięsień Fmax [N] 

1 intobl_l 2927,286 soleus_l 2464,923 seminem_l 1360,681 
2 soleus_r 2503,108 intobl_l 1532,339 bifemlh_l 1160,4 
3 soleus_l 2350,098 soleus_r 1343,159 soleus_l 1127,778 


