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1. CEL ĆWICZENIA 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wybranymi narzędziami programu OpenSim. Ćwiczenie 

da Studentowi postawy do samodzielnego przeprowadzania symulacji układu mięśniowo – 

szkieletowego.  

2. WPROWADZENIE 

Większość współczesnych systemów do analizy ruchu opiera się na wykorzystaniu 

zarejestrowanego cyfrowo obrazu wideo (np. Simi Motion, eMotion, czy Ariel Apas) lub informacji 

stereofotogrametrycznej (określanie wymiarów obiektów na podstawie zdjęć fotograficznych)  

pochodzącej od umieszczonych w ważnych punktach anatomicznych czynnych lub biernych markerów 

(CODA, Selspot, VICON, MacReflex) [1] Dla obydwu technologii w celu rekonstrukcji położenia  w 

przestrzeni trójwymiarowej wymagane jest wykorzystanie co najmniej dwóch kamer, w praktyce od 6 

do 8. Po odpowiedniej dla danego systemu kalibracji oraz analizie informacji pochodzącej z kamer 

(obraz lub położenie punktu względem kamery) wyznaczane są trajektorie znaczników w globalnym 

układzie współrzędnych laboratorium.  

Traktując segmenty ciała jako bryły sztywne oraz wyznaczając na podstawie znaczników lokalne 

układy współrzędnych (szkieletowe lub segmentowe) dla każdego segmentu ciała możemy wyznaczyć 

trajektorie przebiegów kątów w stawach. 

Uzyskane podczas wideorejestracji dane kinematyczne są często synchronizowane z siłami 

reakcji podłoża pochodzącymi najczęściej z platform dynamometrycznych, pozwalając na wyliczenie 

sił oraz momentów obecnych w stawach związanych z reakcją z podłożem. Dołączenie do systemu 

urządzenia elektromiograficznego daje możliwość odniesienia wyznaczonych pobudzeń mięśniowych 

do danej fazy ruchu. Opisana wyżej metodyka badań eksperymentalnych jest wykorzystywana w wielu 

laboratoriach biomechanicznych na całym świecie. Badania pozwalają m.in. i na wykrycie zaburzeń w 

kinematyce ruchu u pacjentów ze schorzeniami układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego[2], analizę 

techniki ruchu w wielu dyscyplinach sportowych[3], lub porównanie wpływu zaopatrzenia 

ortopedycznego na ruch człowieka[4].  

Opieranie się tylko na badaniach eksperymentalnych w celu zrozumienia niektórych patologii 

układu ruchu czy optymalizacji wyniku w sporcie stanowi jednak duże wyzwanie. Delp et. al  2007 [5] 

wyróżnia następujące ograniczenia: 



- Siły i momenty wyliczone w stawach przez dynamikę odwrotną nie uwzględniają sił 

wygenerowanych przez mięśnie, które są bardzo trudno mierzalne.  

- Zależność przyczynowo- skutkowa jest trudna do określenia w skomplikowanych systemach 

dynamicznych. 

- Badanie EMG daje informację kiedy mięsień jest aktywny, lecz nie stwierdza dokładnie który ruch 

jest wynikiem napięcia którego mięśnia, zwłaszcza, że mięsień może przyspieszać stawy, do których 

nie jest przyczepiony [6]. 

Oprogramowanie wspomagające modelowanie biomechaniki układu mięśniowo szkieletowego 

może stanowić rozwiązanie dla opisanych powyżej problemów. 

Wraz z zwiększeniem możliwości obliczeniowych komputerów w ostatnich latach skrócił się 

znacznie czas wymagany do przeprowadzenia biomechanicznej symulacji ruchu. Nunes [7] 

przeglądając oprogramowanie przeznaczone do analizy i symulacji ruchu zaobserwował, że ponad 

połowa z programów dostępnych w 2013 roku została stworzona w ciągu wcześniejszych dwóch lat, co 

wskazuje na znaczny rozwój tej dziedziny biomechaniki. 

W poniższej tabeli , opierającej się na zestawieniu Nunesa 2013 [7] przedstawione zostały programy 

umożliwiające symulacje ruchu wraz z ich krótką charakterystyką. Rubryka „Dostępność” określa czy 

program jest komercyjny czy darmowy oraz czy posiada wersję próbną. „Architektura” definiuje czy 

użytkownik ma możliwość wglądu i edycji w kod programu w celu dopasowania go do własnych 

potrzeb. Kolejne dwa wiersze sprawdzają, czy program ma możliwość tworzenia oraz edytowania 

modeli oraz czy posiada wbudowaną bibliotekę gotowych modelu z których użytkownik może łatwo 

korzystać. W ostatniej rubryce mieści się informacja o wymiarowości jaką dany program obsługuje. 

Tabela 1 Zestawienie środowisk symulacyjnych Na podstawie Nunos 2013 [7] 

 

AnyBody 

Modeling 

System 

Hu-M-An MSMS OpenSim SIMM Visual3D 

Dostępność 

Komercyjny 

(wersja 

próbna) 

Komercyjny 

(wersja 

próbna) 

Darmowy Darmowy Komercyjny Komercyjny 

Architektura Zamknięta Zamknięta Zamknięta Otwarta Zamknięta Otwarta 

Tworzenie 

i edytowanie 

modeli 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Biblioteka 

modeli 
Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Wymiarowość 3D 2D/3D 3D 3D 3D 2D/3D 

 

Można zaobserwować, że wszystkie z zestawionych oprogramowań zezwalają na tworzenie modeli 

i ich edycję oraz że posiadają własną bibliotekę modeli do wykorzystania. Niektóre z nich, takie jak 

MSMS SIMM czy Anybody, posiadają specjalne narzędzia, które pozwalają na tworzenie modelu z 

wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika, tworząc także modele oparte na obrazach 

medycznych pacjenta (AnyBody). Opensim z kolei umożliwia edycję modelu w plikach .xml lub z 

wykorzystaniem oprogramowania Matlab i tylko niektóre właściwości modelu mogą być zmienione w 

oknie programu.   



Korzystanie z możliwości jakie daje otwarta architektura oprogramowania wymaga większych 

znajomości programistycznych, może jednak otworzyć przed użytkownikiem znacznie większe 

możliwości w pracach badawczych. Program OpenSim oparty jest w dużym stopniu na komercyjnym 

programie SIMM [5] i mimo że nie posiada jego wszystkich funkcji jest programem ciągle się 

rozwijającym Jest on rozszerzany przez wiele laboratoriów na całym świecie tworząc potężne 

środowisko symulacyjne, także z szeroką biblioteką modeli. 

Proces tworzenia symulacji może być różny w zależności od oprogramowania. Przedstawiony 

poniżej opis został oparty na programie OpenSim.  

 

Skalowanie 

Korzystając z gotowego modelu, pochodzącego z biblioteki używanego programu, często istotne jest 

odpowiedne dopasowanie go do osoby, która jest obiektem badań. Taką operację wykonuje narzędzie 

skalowania, które bazując na eksperymentalnych danych pochodzących z próby statycznej dopasowuje 

antropometrię modelu, rozkład mas, jak i parametry mięśni. Stosunek z jakim zachodzi skalowanie dla 

poszczególnych segmentów ciała podawany jest w sposób manualny lub jest wyliczany na podstawie 

odpowiednich pomiarów odległości pomiędzy znacznikami eksperymentalnymi oraz tymi 

umieszczonymi wcześniej na modelu (Rys 1). 

 

Rys. 1 Wyznaczanie stusunku skalowania Źródło Opensim User Guide [8] 

Dla każdego znacznika przypisana jest odpowiednia waga, odpowiadająca pewności poprawnego 

umiejscowienia znacznika na ciele badanego. Dodatkowo możliwe jest porównanie nowo powstałych 

zależności kątowych z innymi, wybranymi manualnie, lub pochodzącymi ze środowiska w którym 

przeprowadzane było pobranie danych. W celu przeskalowania całościowo modelu przeprowadzana jest 

minimalizacja funkcji opisana równaniem (1).  
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Gdzie: 

wm, wc – odpowiednio wagi dla danych położeń znaczników lub kątów wybranym stawie 



𝑥𝑚
𝑒𝑥𝑝

, 𝑥𝑚(𝑞) - współrzędne znacznika eksperymentalnego oraz modelu 

𝑞𝑐
𝑒𝑥𝑝

, 𝑞𝑐 - wartości kątowe dla danych eksperymentalnych oraz wyznaczone dla modelu 

Kinematyka odwrotna (IK) 

Narzędzie kinematyki odwrotnej, jak w przypadku skalowania, dopasowuje wirtualne markery 

modelu do danych eksperymentalnych, bazując na równaniu (3), robiąc to jednak dla każdej kolejnej 

klatki zarejestrowanego ruchu.  Zadaniem jest jak najwierniejsze oddanie ruchu odtworzonego z 

trajektorii markerów oraz utworzonego wcześniej modelu.  

 

Dynamika odwrotna (ID) 

Narzędzie dynamiki odwrotnej wylicza siły reakcji i momenty w stawach na podstawie kinetyki, 

kinematyki oraz antropometrii modelu (Rys. 2). Wykorzystywane jest w tym celu klasyczne równanie 

ruchu (2), które pozwala wyznaczyć nieznany wektor sił uogólnionych. 

 

Rys. 2 Parametry wykorzystane do wyznaczania momentów w stawach Źródło: OpenSim Workshop [9] 

𝑀(𝑞)�̈� + 𝐶(𝑞, �̇�) + 𝐺(𝑞) =  𝜏  (2) 

Gdzie: 

𝑞, �̇�, �̈� – odpowiednio wektory położenia prędkości i przyspieszenia 

M – macierz mas 

C –wektor sił odśrodkowych i Coriolisa  

G – wektor sił grawitacyjnych 

 𝜏 – wektor sił uogólnionych 

 

Optymalizacja Statyczna (SO) 

Optymalizacja statyczna jest metodą estymacji aktywacji mięśni oraz sił mięśniowych, które będą 

prowadziły do odwzorowania położenia, prędkości, przyspieszeń oraz sił zewnętrznych ruchu. Technika 

nazywana jest statyczną, ponieważ obliczenia przeprowadzane są oddzielnie dla każdej klatki ruchu, 

bez całkowania równań ruchu między krokami. Z jednej strony jest to narzędzie dosyć szybkie i 

efektywne, z drugiej strony ignoruje jednak dynamikę aktywacji mięśnia i niektóre parametry ścięgien. 

 



Jakość narzędzia SO zależy w dużej mierze od danych wejściowych. Optymalizacja statyczna korzysta 

z równań (3) i (4) do wyznaczenia sił uogólnionych, minimalizując funkcję celu J w równaniu (5).  

 

∑ (𝑎𝑚𝐹𝑚
0)𝑟𝑚,𝑗 = 𝜏𝑗

𝑛
𝑚=1  (3) 

∑ (𝑎𝑚𝑓(𝐹𝑚
0 , 𝑙𝑚, 𝑎𝑚, 𝑣𝑚))𝑟𝑚,𝑗 = 𝜏𝑗

𝑛
𝑚=1  (4) 

𝐽 = ∑ (𝑎𝑚)𝑝𝑛
𝑚=1  (5) 

Gdzie: 

n – liczba mięśni w modelu, 

am – jest stopień aktywacji mięśnia 

Fm
0 – maksymalna siła izometryczna mięśnia, 

lm – długość mięśnia, 

vm – prędkość skracania mięśnia, 

rm,j – ramienię siły wokół j-tej osi stawu 

j – siła uogólniona działającą wokół j-tej osi 

stawu,  

p – stała zdefiniowaną przez użytkownika.  

Algorytm Redukcji Sił Resztkowych (RRA) 

Algorytm redukcji sił resztkowych ma za zadanie skorygować odpowiednio model by doprowadzić 

do zmniejszenia efektów niedoskonałości modelowania oraz błędów spowodowanych przetwarzaniem 

danych trajektorii znaczników [8]. Opisane błędy prowadzą do niespełnienia przez układ model-podłoże 

II zasady dynamiki Newtona. Prowadzi to do sytuacji, w której wartość siły reakcji podłoża działającej 

na model nie równa się iloczynowi masy modelu i przyspieszenia działającym na wszystkie segmenty. 

Do spełnienia II zasady Newtona do równania (6) należy wprowadzić dodatkową siłę R, zwaną właśnie 

siłą resztkową.  

𝐹 = 𝑚𝑎 + 𝑅  (6) 

Redukcja sił resztkowych odbywa się poprzez zmianę położenia środka ciężkości tułowia, jako 

największego i najcięższego segmentu ciała modelu, zmienienie mas pojedynczych segmentów oraz 

także wyliczenia nowej, czasami znacznie zmienionej kinematyki modelu.  

Algorytm wyliczenia pobudzeń mięśniowych (CMC) 

W narzędziu CMC wyliczane są pobudzenia mięśniowe, które prowadzą model do śledzenia 

wyliczonych wcześniej zależności kątowych [10]. 

Schemat działania narzędzia przedstawiony został na Rys 3: 

  

Rys. 3 Schemat działania narzędzia CMC Źródłó: Thelen et al. 2006 [10] Desired Accelerations oznacza docelowe 

przyspieszenia poszczególnych segmentów ciała, Static Optimization oznacza algorytm statycznej optymizacji oraz Forward 

Dynamics oznacza zagadnienie dynamiki prostej.  

 



Początkowo wyliczane są docelowe przyspieszenia (�̈⃗�∗(t+T)), które mają za zadanie prowadzić 

położenie modelu (�⃗�) do położeń eksperymentalnych ( �⃗�𝑒𝑥𝑝). W algorytmie optymalizacji statycznej, 

pobudzenia �⃗� pochodzą z minimalizacji funkcji celu zwanej „fast target” lub „slow target” (7). 

Przykładowo dla funkcji „Slow target” minimalizowana jest funkcja J po pobudzeniach mięśniowych 

oraz ważonym (z wagą 𝑤𝑗 dla każdego stopnia swobody) błędzie wyznaczonych przyspieszeń.  

𝐽 = ∑ 𝑥𝑖
2 +𝑛𝑥

𝑖=1 ∑ 𝑤𝑗(𝑞𝑗
∗̈ − 𝑞�̈�)2𝑛𝑞

𝑗=1   (7) 

Końcowym krokiem jest wykorzystanie wyznaczonych w równaniu (7) pobudzeń do wykonania 

symulacji metodą dynamiki prostej.  

 

 

Model mięśnia 

W większości środowisk symulacyjnych wykorzystywany jest model mięśnia Hilla (Rys. 4). W tym 

modelu jednostka mięśniowo-ścięgnista składa się z elementu kurczliwego (CE) oraz elastycznych 

elementów: równoległego (PE) oraz szeregowego (SE). Parametrami opisującymi każdy mięsień sąt 

maksymalna siła izometryczna, długość włókien mięśniowych, długość ścięgna w stanie spoczynku, 

maksymalna prędkość skurczu oraz kąt pierzastości mięśnia. 

 

Rys. 4 Model jednostki mięśniowo-ścięgnistej Źródło: Thelen 2003[11] Pierwszy element składający się z elementu 

kurczliwego (CE) oraz równoległego (PE) odpowiada mięśniowi o kącie upierzenia αM oraz długości LMcos αM. Element 

szeregowy (SE) odpowiada ścięgnu o długości LT. Wykres a) przedstawia zależność znormalizowanej siły od 

znormalizowanej długości dla działających na mięsień sił aktywnych(active) oraz pasywnych (pasive). Wykres b) 

przedstawia zależność znormalizowanej siły generowanej przez mięsień od znormalizowanej prędkości rozciągania włókien 

przy określonym stopniu aktywacji (a). Wykres c) przedstawia zależność znormalizowanej siły działającej na ścięgno od jego 

naprężenia 

Zależność znormalizowanej siły aktywnej mięśnia od znormalizowanej długości mięśnia 

przedstawiona jest jako krzywa Gaussowska osiągająca wartość maksymalną (maksymalna siła 

izometryczna) dla neutralnej długości. Siła pasywna działająca na mięsień może prowadzić do jej 

PE 
SE 



znacznego wydłużenia (Rys 4a) . W zależności od stopnia aktywacji możliwe jest osiągnięcie różnego 

poziomu siły dla mięśnia w funkcji prędkości skurczu. Dla maksymalnego pobudzenia oraz podczas 

wydłużania mięśnia możliwe jest generowanie przez mięsień większej siły niż maksymalna siła 

izometryczna. Dla ścięgna, pod wpływem małych sił, wykazuje obserwuje się wykładniczy przyrost 

odkształcenia, który później przechodzi w zależność liniową. 

3. WYMAGANE WIADOMOŚCI 

 Metody rejestracji ruchu 

 Ograniczenia opierające się na analizie wyłącznie danych eksperymentalnych ruchu 

 Narzędzie skalowania, IK, ID, SO, RRA i CMC w programie OpenSim 

 Model mięśnia Hilla 

 

4. PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Ćwiczenie opiera się na instrukcji OpenSimDataProcessingDropLanding.pdf. Do ćwiczenia 

wykorzystany zostanie model gait2392_Simbody.  

1. Należy uruchomić program OpenSim i załadować model wybierając opcje File  Open Model 

(gait2392_simbody_MIFscaled.osim). W oknie Navigator zbadaj właściwości modelu 

(skorzystaj z opcji Display  Opacity… i Display  Hide). W oknie Coordinates zbadaj 

stopnie swobody dla każdego ze stawów.  

2. Dodaj znaczniki do modelu klikając prawym przyciskiem myszy na zakładkę Markers w oknie 

Navigator. Załaduj plik gait2392_Scale_MarkerSet_OSworkshop.xml. Zbadaj jakie są 

właściwości markera. Klikając prawym przyciskiem myszy na zakładce Markers i następnie 

wybierając Add New dodaj nowy znacznik nazwany RHJC (środek prawego stawu 

biodrowego) oraz RKJC (środek prawego stawu kolanowego). Zbadaj właściwości innych 

markerów tak, aby poprawnie umieścić obydwa znaczniki. Otrzymane wartości zanotuj. Zapisz 

model (File Save  Model As…) 

3. Przeskaluj model. W tym celu wybierz narzędzie Scale Model, kliknij Load i załaduj plik 

ScaleSetup.xml. Plik zawiera konfigurację narzędzia skalowania. Zbadaj we wszystkich 

zakładkach jakie ustawienia zostały wybrane. Aby wykonać skalowanie kliknij przycisk Run. 

Następnie zapisz nowo powstały model.  

4. Następnym krokiem będzie wykonanie operacji Kinematyki Odwrotnej. Jako pierwszy krok 

należy zablokować stawy śródstopno-paliczkowe (mtp) klikając symbol kłódki. Zapisz model. 

Następnie wybierz narzędzie Inverse Kinematics z zakładki Tools i załaduj plik IKsetup.xml. 

Przyjrzyj się wybranym parametrom w poszczególnych zakładkach. Następnie kliknij przycisk 

run. 

5. Aby porównać dane eksperymentalne z wynikami narzędzia IK w oknie Navigator przejdź do 

zakładki Motions i kliknij prawym przyciskiem myszy na Results i wybierz Associate Motion 

Data… Wybierz Workshop_Tr10_cro.trc i kliknij Open. Markery na modelu mają kolor 

różowy, markery eksperymentalne niebieski. Kliknij play i zbadaj, czy lokalizacja markerów 

jest zbliżona. Zbadaj okno Messages aby skontrolować błędy narzędzia IK.  Następnie 

uruchom narzędzie IK jeszcze raz, tym razem jednak dołącz markery w obrębie stawu 

kolanowego do obliczeń. Pamiętaj o zmianie nazwy pliku wyjściowego. Porównaj RMS i 

maksymalny błąd z poprzednim wynikiem narzędzia IK. Uruchom IK jeszcze raz, blokując 

wcześniej kąt „subtalar angle”. Ponownie porównaj błędy RME oraz maksymalny błąd 

markera.  



6. Kliknij ponownie na zakładkę Tools i wybierz Inverse Dynamics. Następnie załaduj plik 

IDsetup.xml i kliknij przycisk run. Po wykonaniu operacji zbadaj wyniki narzędzia ID 

wyświetlając momenty dla prawego oraz lewego stawu skokowego (narzędzie plot). Następnie 

wykonaj operacje ponownie z zablokowanym dolnym stawem skokowym (subtalar joint). 

Wyniki porównaj z poprzednimi. 

7. Kliknij ponownie zakładkę Tools i wybierz Static Optimization. Następnie załaduj plik 

SOsetup.xml i kliknij run. Zobacz jaka siła została wyliczona dla mięśnia piszczelowego 

przedniego lewej kończyny dolnej (tib_post_l) tworząc wykres w narzędziu plot. Następnie 

stwórz dla tego samego mięśnia wykres dla jego aktywacji. Operację powtórz dla modelu z 

zablokowanym dolnym stawem skokowym. 

5. SPRAWOZDANIE 

Ad. 1  Z ilu segmentów składa się model? Ile stopni swobody ma staw biodrowy, kolanowy oraz 

skokowy? 

Ad. 2  Podaj współrzędne markerów RHJC i RKJC i wytłumacz skąd się one wzięły.  

Ad. 3  Odpowiedz na pytania: 

 Jaka jest masa modelu, jaka osoby badanej? 

 Który segment jest skalowany manualnie? 

 Z jaką częstotliwością zbierane były dane eksperymentalne ruchu? 

 Udo jest często skalowane korzystając z odległości między znacznikiem ASIS (umieszczonym 

na miednicy) oraz znacznikiem umieszczonym po pobocznej stronie stawu kolanowego. 

Skalowanie może także jednak wykorzystywać odległość między środkiem stawu biodrowego 

a środkiem stawu kolanowego. Jaka jest korzystania z położenia środków stawów przy 

skalowaniu i dla jakiej populacji może być to przydatne? 

Ad. 4  Odpowiedz na pytania: 

 Które markery zostały przeskalowane z wagą poniżej 10? Jakie może być uzasadnienie? 

Ad. 5  Odpowiedz na pytania: 

 Jaki jest błąd RMS wszystkich markerów w ostatniej klatce ruchu? Jaki może być powód błędu? 

 Jaka jest wartość największego błędu markera w ostatniej klatce ruchu. Dla którego to markera? 

Dlaczego akurat ten marker? 

 Dlaczego uwzględnienie markerów na wysokości stawu kolanowego oraz zablokowanie stawu 

„subtalar” wpłynęło na analizowane błędy.  

 Traktując staw skokowy jako staw o jednym stopniu swobody (dla zablokowanego stawu 

skokowego dolnego) ile markerów jest potrzebnych, aby estymować ruch dla tego stopnia 

swobody? 

Ad. 6  Umieść otrzymane wykres wy sprawozdaniu. Zaznacz na nim chwilę, w której badany opada 

(nie ma kontaktu z podłogą ani pudełkiem) a także chwilę, kiedy badany ląduje na podłogę. 

Porównaj wyniki dla wykonanych prób i wyjaśnij przyczynę różnic.  

Ad. 7  Zamieść powstałe wykresy w sprawozdaniu. Jaka jest maksymalna siła oraz aktywacja 

otrzymana dla mięśnia piszczelowego tylnego i w jakiej chwili występuje? Czy odpowiada to 

wynikom narzędzia Dynamiki Odwrotnej? Jak zablokowanie stawu skokowego dolnego wpływa na 

parametry otrzymane dla mięśnia piszczelowego tylnego? 
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