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POVZETEK 

V diplomskem seminarju vzpostavimo merilni sistem za določanje optimalne višine sedeža na 

kolesu, ki temelji na video analizi. Testiranca na kolesu, vpetem v trenažer, posnamemo s kamero 

v sredinski orientacijski ravnini. Predpostavimo, da je optimalna višina sedeža določena z 

minimalnim opletom medenice ter z optimalnima kotoma upogiba kolena in gležnja. V programu 

Kinovea analiziramo kinematiko sklepov spodnjih okončin in na podlagi izmerjenih rezultatov 

določimo optimalno višino sedeža testiranca na njegovem kolesu. 

 

Ključne besede: biomehanika kolesarjenja, umerjanje kolesa, video analiza, kinematika spodnjih 

okončin.   

 

ABSTRACT 

In this diploma seminar we establish a measuring system with video analysis for determining the 

optimal saddle height of a bicycle. The testing subject on a bike trainer is recorded in the sagittal 

plane. We assume that the optimal saddle height can be defined by the minimal movement of the 

pelvis and the optimal angles of the knee and the ankle flexion. Using the software Kinovea, we 

analyze the kinematics of lower limbs. Based on the measured data we determine the optimal saddle 

height for the testing subject on his bike.  

 

Key words: biomechanics of cycling, bike fit, video analysis, lower limb kinematics. 
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1 Uvod 

 

Ogromno ljudi, ki vsakodnevno uporabljajo kolo kot prevozno sredstvo, ne vede sedi v napačnem 

položaju. Izmed vseh stvari, ki se lahko nastavijo na kolesu, na pravilen položaj telesa kolesarja 

najbolj vpliva višina sedeža [1, 2]. Z njo se spremenijo položaj hrbtenice, koti sklepov rok in nog 

ter posledično tudi obremenitve teh sklepov in delov telesa, ki se opirajo na kolo. Višina sedeža ne 

sme biti nastavljena tako, da bi omogočala največji izkoristek moči, ki jo proizvedejo mišice nog s 

potiskanjem pedal, temveč tako, da položaj na kolesu predstavlja najboljši kompromis med 

izkoristkom in udobnostjo ter omogoča kolesarju dolgotrajno obremenitev brez poškodb mišic in 

skeleta. Hkrati napačen položaj sedeža lahko vpliva tudi na varnost kolesarja. 

 

Z naraščanjem popularnosti kolesarstva kot profesionalnega športa in kot rekreativne dejavnosti so 

za 5 % narasle akutne poškodbe [3,4] in za 90% poškodbe zaradi prekomernih obremenitev [5,6], 

ki se pojavijo ob kolesarjenju. Bolečina v sprednjem delu kolena se pojavi pri 25% populacije [7]. 

Pri kolesarjih je kolenski sklep najbolj pogosto poškodovan zaradi obrabe sklepnega hrustanca [6]. 

Po drugi strani pa se kolesarjenje lahko uporablja tudi kot metoda rehabilitacije, saj so obremenitve 

sklepov nog v primerjavi s hojo in tekom manjše [8], a je pri tem potrebna zmernost in pravilna 

nastavitev položaja telesa na kolesu. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do dodatnih poškodb.  

 

Rekreativni kolesarji povprečno obračajo pedala s frekvenco 80 obratov na minuto, kar nanese 

4800 obratov na uro.  Pri 160 km dolgi vožnji število obratov naraste na 30 000, v roku enega tedna 

pa lahko kolesar doseže tudi do 81 000 obratov [2]. Če je kolo kolesarju pravilno prilagojeno in 

položaj na kolesu umerjen, se lahko izogne morebitnim poškodbam, ki bi nastale zaradi 

nepravilnega položaja telesa na kolesu. Večina kolesarjev sploh ne ve, da na kolesu ne sedi v 

optimalnem položaju, saj umerjanje kolesa (angl. bike fitting) med rekreativnimi kolesarji ni tako 

razširjeno. Za profesionalce pa je po drugi strani umerjanje neizbežno.   

 

Profesionalnim kolesarjem pripada ne samo umerjanje vseh nastavitev na kolesu glede na njihove 

telesne lastnosti, ampak tudi izdelava celotnega kolesa po meri, od okvirja do vseh ostalih 

komponent na kolesu. Rekreativnim kolesarjem, ki pa nemalokrat prevozijo letno celo primerljive 

razdalje kot profesionalni kolesarji, se zdi umerjanje zgolj in samo dodaten strošek. Ne zavedajo 

pa se, da bi jim lahko to v marsičem koristilo. Strokovnjaki dandanes opozarjajo, da je potrebno 

tudi strošek umerjanja kolesa všteti v ceno celotne opreme za kolesarjenje. 

 

Nepoznavanje optimalnega položaja telesa na kolesu lahko privede do pojava raznih poškodb, ki 

nastanejo ob dolgotrajnih nepravilnih obremenitvah kolesarja. Pravzaprav je potrebno govoriti o 

celotni ustrezni biomehaniki kolesarjenja, ki vključuje tako pravilno in ustrezno pozicijo kolesarja 

na kolesu kot tudi način poganjanja pedal. Pravilni položaj na kolesu je pri tem ključnega pomena 

za varnost, udobje, preprečitev poškodb ter največjo učinkovitost razvijanja sile mišic na kolesu.  
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Cilj diplomskega seminarja je vzpostaviti preprost biomehanski merilni sistem za analizo 

kinematike spodnjih okončin kolesarja s pomočjo prosto dostopnega programa Kinovea, cenovno 

dostopne DSLR kamere in s pasivnimi označevalniki pozicij rotacij sklepov. Na podlagi 

biomehanike spodnjih okončin želimo določiti optimalno višino sedeža na kolesu.  

 

V diplomskem seminarju najprej predstavimo metode za izračun nastavitev optimalne višine 

sedeža (poglavje 2), nato delovanje programa Kinovea, s katerim smo pridobili podatke in izvedbo 

eksperimenta (poglavje 3). Na koncu predstavimo in komentiramo vse rezultate ter izpostavimo 

možne izboljšave pri izvedbi eksperimenta (poglavje 4). 

 

2 Umerjanje kolesa 

 

Umerjanje kolesa (angl. »bike fitting«) je postopek, kjer se nastavitve kolesa spremenijo in umerijo 

v tak položaj, ki je optimalen za kolesarja, ki ga vozi. Razlogi za umerjanje kolesa so lahko različni: 

povečanje izkoristka pedaliranja, povečanje udobja, povečanje aerodinamike ali preprečitev 

poškodb. Vsako umerjanje kolesa je kompromis med temi štirimi kriteriji [9]. Pri profesionalnih 

kolesarjih, ki tekmujejo na dolge razdalje, je cilj umerjanja kolesa doseči položaj, ki prinese 

najboljše rezultate na tekmovanju. S takim položajem dosežemo čim manjši čelni presek kolesarja, 

da zmanjšamo silo upora in hkrati največji izkoristek mišic spodnjih okončin. Gorski kolesarji, ki 

vozijo večinoma v klanec, imajo zaradi naklona terena, čisto drugačne nastavitve. Pri rekreativnih 

kolesarjih pa je optimalni položaj kompromis med udobjem med vožnjo in učinkovitostjo 

kolesarjenja. Pri umerjanju kolesa se lahko opazujejo sile na gonilko ali sile upora, ustrezni navori 

ter lege sklepov in koti med njimi v mirovanju ali v odvisnosti od časa. 

 

Na kolesu je možno nastaviti mnogo karakterističnih dolžin, kotov in naklonov. Za rekreativne 

kolesarje sta pomembna naklona krmila in sedeža ter razdalji med sedežem in krmilom ter med 

osjo gonilke in sedežem (slika 1). Naklon krmila 𝛷1 in navpična razdalja od krmila do sedeža 𝐿1 

močno vplivata na položaj trupa. Pri tekmovalnih kolesarjih je običajno naklon trupa 45° glede na 

zgornjo cev okvirja, krmilo pa je spuščeno za približno 5-8 cm od vodoravne razdalje glede na 

sedež. Ti podatki so zgolj okvirne vrednosti in so odvisni od gibljivosti in razmerij med 

posameznimi deli telesa kolesarja. Pri rekreativnih kolesarjih je trup nekoliko višje zaradi udobja. 

Naklon sedeža (𝛷2) je skoraj vedno vodoraven, ali pa je sedež za kakšno stopinjo nagnjen navzdol. 

Na sedež bi naj bilo oprto približno 60% telesne mase kolesarja. Posledica nepravilnega naklona 

in višine sedeža so lahko odrevenelost in žulji na mestu stika sedeža in telesa. V sprednjem položaju 

gonilke (položaj ure 3), ko je le-ta vzporedna s tlemi, bi morala pasti projekcija roba pogačice ravno 

pred ali na os pedala. To lahko določimo s svinčnico na vrvici, ki jo v tem položaju pridržimo ob 

robu pogačice. Na tak način se določi vodoravna razdalja med sedežem in krmilom 𝐿2. Ta razdalja 

pa vpliva tudi na optimalno višino sedeža. Če je razdalja 𝐿2 zmanjšana, kot je to npr. vidno pri 

tekmovalnih kolesarjih v kronometru, se mora sedež dvigniti, saj se z zmanjšanjem razdalje 𝐿2 

koleno nekoliko bolj pokrči [2]. Za namene tega diplomskega seminarja se bomo osredotočili na 
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metode umerjanja višine sedeža. Višina sedeža na kolesu (ℎ) se meri od središča gonilke do 

zgornjega roba sedeža (slika 1). 

 
 

Slika 1. Nastavitve, ki se lahko spreminjajo pri kolesu: 𝛷1 naklon krmila glede na vodoravnico, 𝛷2  naklon sedeža glede 

na vodoravnico, 𝐿1 navpična razdalja med vodoravnico sedeža in krmilom, 𝐿2 vodoravna razdalja med konico sedeža 

in sredino krmilne osi ter ℎ razdalja med vrhnjim robom sedeža in središčem osi gonilke [2]. 

 

Umerjanje kolesa je lahko statično ali dinamično. Pri prvi metodi se meritve izvedejo bodisi s 

kolesarjem na kolesu, ki miruje v različnih položajih, ali pa se izmerijo tipične telesne mere 

posameznika, s katerimi se kasneje izračuna višina sedeža. Pri dinamičnem umerjanju se kolesarja 

posname med kolesarjenjem na posebnem trenažerju za umerjanje ali pa na svojem kolesu, ki je 

vpeto v trenažer, in se tako simulira položaj telesa med vožnjo na cesti. 

 

2.1 Statične metode določanja višine sedeža 

 

Prednost statičnih metod določanja višine sedeža je ta, da so hitre in povsod izvedljive. Ena izmed 

prvih in najbolj uporabljenih antropometričnih metod za določanje višine sedeža je Hamley-

Thomasova metoda, kjer se v navpični stoji izmeri dolžina noge po notranji strani, od sramne kosti 

do tal. Optimalna višina sedeža (ℎ) se giblje med vrednostmi 108% - 110% te izmerjene dolžine 

[10]. 

Pri metodi velikega trohantra se izmeri razdalja od velikega trohantra do tal, medtem ko merjenec 

stoji. Optimalna višina sedeža znaša med 96 in 100% te dolžine. 
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Za opis rotacijskega gibanja v sklepih, ki ga bomo v tem diplomskem seminarju uporabljali, se v 

anatomiji uporabljata izraza upogib in izteg. Upogib sklepa je rotacijsko gibanje, ki opiše 

zmanjševanje kota v sklepu. Nasprotno pa izteg sklepa opiše gibanje v sklepu, ko se kot povečuje. 

S Howardovo metodo se merjencu, ki sedi na kolesu, s stopalom na gonilki v najnižji legi (položaj 

ure 6), izmeri kot upogiba v kolenu 𝛽 (slika 2). Optimalna vrednost kota 𝛽 je med 25° in 35° [l]. 

Slabost Howardove metode je, da kot v gležnju ni jasno definiran, ker je odvisen od posameznika, 

saj izteg v gležnju povzroči zmanjšanje kota kolenskega sklepa [11].  

 

 
 

Slika 2. Karakteristični koti pri kolesarskih meritvah; 𝛼 je kot upogiba kolčnega sklepa, 𝛽 kot upogiba kolenskega 

sklepa in 𝛾 kot upogiba zgornjega skočnega sklepa. 

 

Metoda s peto je ena izmed najbolj razširjenih metod med rekreativnimi kolesarji za določanje 

višine sedeža zaradi preproste in hitre izvedbe. Sedež se prilagodi na takšno višino, na kateri lahko 

kolesar sedi na kolesu s peto na pedalu, ki se nahaja v najnižji legi tako, da je sklep v kolenu 

zaklenjen, to pomeni popolnoma iztegnjen. Meritev je potrebno izvesti v obuvalu, v katerem 

kolesarimo. 

 

S primerjavo statičnih metod opazimo, da ne vodijo do enake optimalne višine sedeža. Cilj 

Howardove metode je namreč izboljšanje gibalnega vzorca in učinkovitost kolesarja na 

tekmovanju, medtem ko je cilj Hamley-Thomasove metode in metode velikega trohantra doseči 

več udobja. Zaradi različnih razmerij dolžin kosti stegnenice, goleni in stopala pa ne dobimo 
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enakega optimalnega kota v kolenskem sklepu [11]. Tudi gibljivost sklepov, ki je ključnega 

pomena za določanje karakterističnih nastavitev na kolesu, se razlikuje od človeka do človeka. 

Veliko vlogo pri optimalni višini sedeža ima tudi kontrola telesa, ki je odvisna od višine sedeža. 

To pomeni, da stabilizacijske mišice medenice in hrbtenice ne morejo enako dolgo vzdrževati 

položaja, ki ga narekujejo nastavitve kolesa.  

 

2.2 Dinamične metode določanja višine sedeža 

 

Največja prednost dinamičnih metod umerjanja kolesa je, da je le-to individualizirano, medtem ko 

statične metode temeljijo na splošnih antropometričnih podatkih, ki so izmerjeni na populaciji. 

Statične metode se zato pri profesionalnih kolesarjih sploh ne uporabljajo več [12]. Pri umerjanju 

kolesa za profesionalce se snema kolesarja z ultra hitrimi kamerami na posebnem kolesarskem 

trenažerju za umerjanje, ki ima v osi gonilke vgrajene merilnike sil. Tako se lahko hkrati opazuje 

kinematika spodnjih okončin in trupa v sredinski ravnini ter se izvaja časovno odvisna meritev sil 

in navorov med pedaliranjem. Okvir in komponenete kolesa se nato izdelajo individualno za 

kolesarja glede na njegove optimalne pozicije telesa na tem posebnem trenažerju, na katerem se 

lahko enostavno spreminjajo popolnoma vse pozicije. Druga, cenovno bolj dostopna možnost pa 

je snemanje kolesarja na trenažerju, v katerega se vpne lastno cestno kolo, ki bi naj kolesarju že 

približno ustrezalo, izvedejo se zgolj še fine nastavitve pozicije telesa. Pri tem se zadnje kolo 

testnega kolesa vpne v nepremično stojalo (slika 3) z zavoro na trenje. Sprednje kolo je vpeto v 

podstavek vendar brez možnosti vrtenja. Tak sistem omogoča časovno odvisno spremljanje 

kinematike spodnjih okončin telesa. S kamero posnamemo gibanje kolesarja v sredinski (sagitalni) 

ravnini. Na karakteristična mesta sklepov (blizu vrtišč) se pritrdijo označevalniki, s katerimi je 

omogočeno spremljanje lege sklepa v odvisnosti od časa (slika 3). Posebni programi, ki so 

namenjeni video analizi gibanja, avtomatično sledijo legam označevalnikov in zapisujejo ter 

izrisujejo njihovo lego v odvisnosti od časa.  

 

Eden izmed takih programov je Kinovea [13], programsko orodje za analizo kinematike gibanja s 

pomočjo slike ali videa. Lahko se uporablja pri analizi različnih športov, kot so dvigovanje uteži, 

kolesarjenje, met krogle, tek itd. Je eden izmed najbolj razširjenih brezplačnih prosto dostopnih 

odprto kodnih programov za tovrstno analizo. Preučevanje človeškega gibanja s programom 

Kinovea je razdeljeno na štiri segmente: opazovanje, komentiranje, merjenje in zajem gibanja. 

 

V program izvozimo sliko ali video, ki ga želimo analizirati. Čas se lahko meri v sličicah, sekundah 

ali milisekundah. Pri hitrih kamerah, ki imajo možnosti zajema »počasnega posnetka« lahko 

posnetek poljubno pohitrimo, da je gibanje prikazano v realnem času. Videoposnetke z različno 

vrednostjo frekvence zajema sličic na sekundo lahko sinhroniziramo in medsebojno primerjamo. 

Komentiranje videoposnetka ali slike je omogočeno s puščicami, številkami, besedilom ali s 

prostoročnim risanjem raznih krivulj. Pri merjenju lahko izberemo točke, katerim program sledi 

ročno ali avtomatsko. Tako lahko izrisujemo lego, hitrost ali pospešek izbrane točke v odvisnosti 

od časa. Če je teh točk več, lahko merimo kote v sklepih in njihove kotne hitrosti. Kinovea omogoča 
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2D kalibracijo koordinatnih osi tudi v primeru ukrivljenega ali zarotiranega prostora. Tako lahko 

merimo gibanje v sagitalni ravnini, četudi opazovana ravnina gibanja ni poravnana s kamero. Prav 

tako ima Kinovea že vgrajene nekatere športne modele, kot so model kolesarja, lokostrelca ali 

splošen model človeškega telesa. Ti modeli omogočajo hitrejše in bolj specifične analize gibanja. 

Pri zajemu fotografije ali videoposnetka ima Kinovea snemalne module, ki omogočajo opazovanje, 

komentiranje ali merjenje v realnem času. 

 

3 Izvedba eksperimenta 

 

Pri eksperimentu smo opazovali kolesarja, vpetega v kolesarski trenažer (slika 3), v sredinski 

ravnini. Meritve in analiza so izvedene samo z ene strani stranske ravnine, saj smo privzeli, da je 

kinematika kolesarja leve in desne strani telesa simetrična. Merjenec je uporabljal svoje kolo in 

kolesarske čevlje, ki se pripnejo na pedala. S tem smo onemogočili vpliv položaja stopala na pedalu 

na kot v gležnju, ki lahko spremeni kot v kolenu. Položaj zgornjega dela telesa in rok je pri vseh 

meritvah ostal nespremenjen, to je z nadprijemom krmila in z zapestji v notranji rotaciji z rahlo 

pokrčenimi komolci. Za opazovanje premikov sklepov smo na osi vrtenja sklepov namestili 

kontrastne označevalnike [14]. Odvisno od podlage smo uporabili športni lepilni trak črne, bele ali 

modre barve. Namen je bil ustvariti čim večji kontrast označevalnika z okolico – kožo, dresom, 

obuvalom. Najprej se je testiranec na vnaprej izbrani višini sedeža 15 min ogreval, nato smo na 

devetih različnih višinah sedeža (tabela 1) posneli kolesarjenje ob konstantni frekvenci pedaliranja 

70 obratov na minuto.  

 

𝑀 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ℎ [cm] 59,9 ± 

0,1 

60,3 60,9 61,3 61,6 61,9 62,2 62,5 63,1 

 

Tabela 1. Višina sedeža ℎ pri posamezni meritvi (𝑀) 

 

Kamero smo s stativom postavili 1,5 m pred kolo na višino prečne zgornje cevi okvirja kolesa, da 

smo v kader zajeli vse označevalnike. S kamero smo posneli video kvalitete 1280 x 720 slikovnih 

točk, pri frekvenci zajemanja 60 sličic na sekundo. Iz posameznih posnetkov smo nato izbrali 

odsek, ko se je frekvenca pedaliranja ustalila. Posnetek, ki smo ga kasneje analizirali, se prične in 

konča s sličico, ko je gonilka v najvišjem položaju, med njima pa je opravljenih 10 polnih obratov 

gonilke. Videoposnetke smo nato izvozili v Kinoveo in pričeli z analizo.  
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Slika 3. Označevalniki na opazovanih točkah sklepov: akromion ramenskega obroča (1), veliki trohanter stegnenice 

na strani kolka (2), lateralni kondil na zunanji strani kolena (3), lateralni maleol na zunanji strani gležnja (4) in sklep 

med proksimalno falango in metatarzalno kostjo palca (5) [14] ; x predstavlja abscisno, y pa ordinatno os koordinatnega 

sistema. 

 

3.1 Analiza v Kinovei 

 

V Kinovei smo označili pozicije označevalnikov na začetni sličici, kjer je gonilka v najvišjem 

položaju in jih ustrezno po sklepih poimenovali. Pri posameznem označevalniku je najprej 

potrebno z manjšim kvadratkom označiti kontrastno površino, ki jo zavzema, z večjim kvadratkom 

pa okolico, v kateri naj program išče novo pozicijo označevalnika (slika 4). V vsaki naslednji sličici 

program v izbrani okolici samodejno pregleda vsako slikovno točko v okolici in jo primerja z barvo 

označevalnika v notranjem kvadratu in tako določi premik označevalnika. 
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Slika 4. Prikaz nastavitve označevalnika medenice v programu Kinovea 
 

Za analizo smo izbrali možnost avtomatskega sledenja, kar pomeni, da v vsaki naslednji sličici 

program v izbrani okolici poišče novo pozicijo označevalnika in jo zapiše. Za določitev ustreznih 

leg označevalnikov je potrebna izbira koordinatnega sistema in umeritev razdalj na sliki. To smo 

storili tako, da smo na prvi sličici določili referenčno razdaljo, ki smo jo predhodno izmerili na 

kolesu. Isti razdalji na sličici videa se nato pripiše izmerjena vrednost. Na ta način lahko program 

pretvori premike označevalnikov iz slikovnih točk v merske količine.  

 

Izhodišče koordinatnega sistema smo postavili v lego označevalnika medenice (slika 4), ko je 

gonilka na izbranem video posnetku v prvem zgornjem položaju. Med dvema sličicama 

videoposnetka prepotuje označevalnik medenice razdaljo Δ 𝑙𝑖, ki je podana z enačbo:  

 

 
Δ 𝑙𝑖 = √(Δ 𝑥𝑖

 )2 + (Δ 𝑦𝑖
 )2 , 

 (1) 

 

pri čemer sta Δ 𝑥𝑖
  in Δ 𝑦𝑖

  premika označevalnika na medenici v smeri koordinatnih osi x in 

 y med dvema zaporednima sličicama (slika 5). 
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Nato smo sešteli prepotovane razdalje med posameznimi sličicami in tako izračunali celotno 

razdaljo (𝐿), ki jo prepotuje označevalnik medenice: 

 

 
𝐿 = ∑ Δ 𝑙𝑖

𝑁

𝑖=1
  , 

 (2) 

 

kjer 𝑁 predstavlja število zajetih sličic.  

 

 
Slika 5. Razdalja označevalnika medenice (𝛥 𝑙𝑖), ki jo prepotuje med dvema zaporednima sličicama 𝑖 − 1 in 𝑖, 𝛥 𝑥𝑖

  in 

𝛥 𝑦𝑖
  pa sta premika označevalnika na medenici v smeri koordinatnih osi. 𝛥 𝑙𝑖+1 pa predstavlja razdaljo, ki jo 

označevalnik medenice prepotuje med naslednjima sličicama, 𝛥 𝑥𝑖+1 in 𝛥 𝑦𝑖+1 pa premika označevalnika na medenici 

v smeri koordinatnih osi med sličicama i in 𝑖 + 1. 

 

Razdaljo 𝐿 smo nato delili s številom obratov gonilke (𝑛) na posnetku in izračunali povprečno 

razdaljo 𝑙 oz. t.i. oplet medenice, ki jo medenica prepotuje med enim polnim obratom gonilke: 

  

 
𝑙 =

𝐿

𝑛
  . 

 (3) 

 

Ker je gibanje medenice odvisno tudi od kinematike kolenskega in zgornjega skočnega sklepa, smo 

nato analizirali še časovno odvisnost kota v kolenskem sklepu (𝛽) (slika 6). To je kot med daljico, 
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ki poteka od označevalnika na gležnju do tistega na kolenu, ter podaljškom daljice, ki poteka od 

označevalnika na kolenu do tistega na medenici (slika 7).  

 

  
Slika 6. Kot kolenskega sklepa (𝛽) v odvisnosti od časa (t) pri višini sedeža 61,3 cm. 

 

Povprečni kot kolenskega sklepa v spodnji legi gonilke (β𝑚𝑖𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) izračunamo po enačbi: 

 

 
β𝑚𝑖𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ β 𝑚𝑖𝑛
(𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 , 

 (4) 

 

kjer β 𝑚𝑖𝑛
(𝑖)

 predstavlja kot kolenskega sklepa, pri posameznem obratu gonilke v najnižji legi.  

 

Ker se kot v kolenskem sklepu prilagaja z dvigom ali spustom gležnja, smo opazovali še kot v 

zgornjem skočnem sklepu (𝛾) v odvisnosti od časa (slika 8). Vrh kota smo v Kinovei pripeli na 

lateralni maleol gležnja, kraka pa na označevalnika na lateralnem kondilu kolena in na sklepu med 

proksimalno falango in metatarzalno kostjo palca (slika 9). 
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Slika 7. Meritev kota v kolenskem sklepu (na sliki 39o) v spodnjem položaju gonilke.  

 

  
Slika 8. Kot zgornjega skočnega sklepa (𝛾) v odvisnosti od časa (t) na višini sedeža 61,3 cm 
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Slika 9. Meritev kota zgornjega skočnega sklepa (na sliki 112°) tik pred sprednjim položajem gonilke. 

Povprečje kotov, ko je gleženj v največjem iztegu (𝛾𝑚𝑎𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅  ), je podano z enačbo: 

 

 
𝛾𝑚𝑎𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ 𝛾𝑚𝑎𝑥
(𝑖)  𝑛

𝑖=1

𝑛
, 

 (5) 

 

pri čemer 𝛾𝑚𝑎𝑥
(𝑖)  predstavlja največji kot gležnja v iztegu, pri posameznem obratu gonilke.  

 

Na enak način je podano tudi povprečje vseh minimalnih kotov, ko je zgornji skočni sklep v 

upogibu (𝛾𝑚𝑖𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ):  

 

 
𝛾𝑚𝑖𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ =

∑ 𝛾
𝑚𝑖𝑛

(𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑛
 , 

 (6) 

 

pri čemer je 𝛾
𝑚𝑖𝑛

(𝑖)
 posamezni minimalni kot gležnja v enem obratu gonilke, ko je sklep v upogibu. 

 

Mobilnost gležnja (𝛾𝑀) definiramo kot gibalno območje kota v sklepu, ki je podano z enačbo:  

 

 𝛾𝑀 = 𝛾𝑚𝑎𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝛾𝑚𝑖𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅  .  (7) 
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4 Rezultati in razprava 

 

Pred začetkom izvedbe meritev smo predpostavili, da bo pri optimalni višini sedeža na kolesu 

opletanje medenice minimalno. Z meritvijo smo potrdili trend naraščanja opletanja medenice z 

večanjem višine sedeža (slika 10), vendar posamezne točke meritve nekoliko odstopajo od linearne 

odvisnosti, ki je prilagojena točkam meritve. Razloga za to sta najverjetneje dva. Prvi je povezan z 

različno usmerjenostjo in aktivacijo mišic, ki obdajajo medenico, pri različnih višinah sedeža, s 

čimer je povezana njihova različna učinkovitost v razvoju sil in posledična stabilizacija medenice. 

Drugi razlog tiči v dejstvu, da je gibanje medenice do neke mere pogojeno tudi z gibanjem 

kolenskega in skočnega sklepa [15]. Sploh pri slednjem lahko prihaja do velike kompenzacije, ko 

se pri višjih pozicijah sedeža z namenom ohranjanja kota v kolenskem sklepu poveča kot v 

skočnem sklepu.  

 

    
 

Slika 10. Oplet medenice (𝑙) v odvisnosti od višine sedeža (ℎ) 

 

Prav zaradi teh dveh razlogov smo analizirali še časovne odvisnosti kota v kolenskem in skočnem 

sklepu. Najpomembnejšo informacijo o ustreznosti položaja sedeža pove kot kolenskega sklepa v 

spodnjem položaju gonilke. Odvisnost povprečne vrednosti tega kota (β𝑚𝑖𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) od višine sedeža (h) 

prikazuje slika 11, s katere je razvidna dokaj linearna odvisnost.  Premica nakazuje trend odvisnosti 
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in predstavlja neko povprečno odvisnost, ki je določena na podlagi meritev pri več višinah in 

deloma eliminira napako posameznih meritev. Glede na Howardovo statično metodo določanja 

višine sedeža, je optimalni kot upogiba v kolenskem sklepu med 25° in 35°, kar je zelo širok 

interval. V našem primeru so te vrednosti dosežene v intervalu višin sedeža med 60,9 cm in 63,1 

cm, kar je prav tako dokaj širok razpon vrednosti. Ker želimo višino sedeža določiti še bolj 

optimalno, upoštevamo pri tem še druge izmerjene podatke. 

 

   
 

Slika 11. Povprečni kot kolenskega sklepa v spodnji legi gonilke (𝛽𝑚𝑖𝑛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ) v odvisnosti od višine sedeža (h)  

 

Howardova metoda je pomanjkljiva, saj ne upošteva mobilnosti gležnja (𝛾𝑀), ki pa smo ga mi 

analizirali v odvisnosti od višine sedeža (slika 12). Pričakovali smo, da se bo kot v gležnju z višino 

sedeža povečeval, vendar tega trenda meritve niso pokazale. S slike 12 je razvidno, da je pri višinah 

sedeža med 60,9 cm in 62,2 cm izrazit minimum, nakar pa vrednost z višino sedeža narašča. Razlog 

za to je lahko nekonsistentnost pri obračanju pedala, saj je s slike 8 razvidno, da je največja vrednost 

tega kota med obrati dokaj različna. Pri kolesarjih, ki gonijo na način, da se v spodnji legi gonilke 

dodatno potiskajo s stopalom (krčenje mečne mišice), vemo, da lahko sedijo višje na sedežu [2]. 

Zato dosežejo večje kote iztega gležnja v spodnjem položaju gonilke. Pri kolesarjih, ki imajo 

gleženj bolj pasiven, pa so ti koti manjši. V našem primeru je razvidno, da je kolesar med meritvijo 

spreminjal način poganjanja pedal. Nekaj vrtljajev je opravil z večjo, nekaj vrtljajev pa z manjšo 

mobilnostjo gležnja. Za natančnejšo analizo bi bilo potrebno opraviti daljšo meritev z več obrati. 
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Načeloma mobilnost gležnja, ki presega vrednost kota 20°, nakazuje na premajhen kot upogiba v 

kolenskem sklepu in posledično na preveliko višino sedeža. Koti mobilnosti gležnja, ki so manjši 

od 15° pa nakazujejo na prenizko višino sedeža, saj je kot upogiba kolena prevelik [15]. V našem 

primeru je zanimivo, da je tudi pri zelo nizki višini sedeža in s tem posledičnem velikem kotu v 

kolenskem sklepu kot v skočnem sklepu velik, kar je verjetno individualno pogojeno z gibčnostjo 

testiranca.  

 

   
Slika 12. Mobilnost gležnja (𝛾𝑀 ) v odvisnosti od višine sedeža 

 

Območje optimalne višine sedeža bomo določili na podlagi treh kriterijev: najmanjši oplet medenice 

in optimalna kota v kolenskem ter zgornjem skočnem sklepu. Tako lahko na podlagi izmerjenega 

opleta medenice (slika 10) iz optimalnih višin sedeža na kolesu izločimo višini 60,3 cm in 61,6 cm. 

Glede na kot kolenskega sklepa (slika 11), ko je gonilka v spodnjem položaju, lahko s Howardovo 

metodo upoštevamo vse kote v območju med 25° in 35°, to pomeni, da so primerne vse višine sedeža 

nad in vključno s 60,9 cm. Nato lahko na podlagi primerne mobilnosti gležnja (slika 12) izločimo 

vse višine sedeža razen 61,3 cm, saj vsa ostala območja višin presegajo predlagano mejo kota 

mobilnosti 20°. 

 

Območje optimalne višine sedeža merjenca je tako ocenjeno na (61,3 ± 0,2) cm. Hkrati je bila ta 

višina preferenčna izbira merjenca na tem kolesu, pred izvedenimi meritvami s tem sistemom in je 
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bila določena na podlagi sistematičnih majhnih sprememb višine sedeža in spremljanja občutkov po 

dolgotrajnem kolesarjenju (bolečine v mišicah in sklepih) in rezultatov na isti trasi. 

 

Določanje optimalne višine sedeža na kolesu s pomočjo biomehanike sklepov spodnjih okončin je 

samo ena plat medalje pri umerjanju kolesa. Pogosto se neprijetni občutki izrazijo šele po 

dolgotrajnem kolesarjenju. Je pa res, da pomeni vsaka majhna sprememba višine sedeža določeno 

mišično prilagoditev in je pričakovati, da takoj po spremembi višine sedeža počutje še ne bo 

optimalno in ugodno. Zaradi tega je potrebno pri določeni nastavitvi vztrajati nekaj časa, spremembe 

med nastavitvami pa morajo biti zelo majhne – včasih zgolj 1 ali 2 milimetra pomika. Nastavitve 

kolesa so zelo individualno pogojene, saj lahko posamezniki prenesejo brez posledic velike 

spremembe v nastavitvah, med tem ko se pri drugih kolesarjih že majhne spremembe hitro odrazijo 

na počutju ali na učinkovitosti na kolesu. Pri profesionalnih kolesarjih se npr. nastavitve na kolesu 

lahko tudi spreminjajo med sezono, ko je kolesar v različnih fazah priprav ali celo med več etapnimi 

dirkami, kjer so etape ravninske, gorske ali razgibane. Videlo analiza nam pri tem lahko pomaga 

določiti okvirne vrednosti nastavitev, saj to kolesarjem omogoča, da hitreje najdejo svojo optimalno 

pozicijo. Če pa se video analiza združi še z meritvami moči (ergometrijo) in spirometrijo za analizo 

izdihanega zraka, se lahko določi še pozicija na kolesu, ki vodi do razvoja največje moči in 

najboljšega izkoristka kolesarja. Naslednja možnost, ki se je poslužujejo profesionalni kolesarji pa 

je, da se poišče še kompromis pri nastavitvah, ki vodi do najmanjšega upora kolesarja. Naslednji 

korak v analizi kolesarja bi bil sistem, kjer bi vse te meritve lahko izvajali med realno vožnjo 

kolesarja na cesti, saj način poganjanja pedal na trenažerju in na cesti ni povsem enak. 

 

 V tokratni nalogi smo se osredotočili zgolj na iskanje optimalne pozicije sedeža ob predpostavki, 

da so ostale nastavitve ustrezne. Te zajemajo pomik in naklon sedeža, oddaljenost krmila od sedeža, 

višino in naklon krmila ter položaj blokerjev na kolesarskih čevljih. Veliko vlogo pri nastavitvah pa 

imajo celo oblike sedeža, vložki v čevljih, oblazinjenje kolesarskih hlač in podobno. Za uspešno 

izvedbo vseh nastavitev na kolesu je tako potrebno široko poznavanje funkcionalne anatomije in 

biomehanike človeškega telesa ter mehanike in kinematike. 

 

5 Zaključek 

 

V diplomskem seminarju smo s pomočjo kinematike sklepov spodnjih okončin izračunali 

optimalno višino sedeža na kolesu za rekreativne kolesarje. Najprej smo izračunali (enačba (3)) 

oplet medenice v odvisnosti od višine sedeža (slika 10). Nato smo izmerili kot kolenskega sklepa 

v odvisnosti od časa (slika 6) in izračunali (enačba (4)) povprečni kot kolenskega sklepa v spodnji 

legi gonilke v odvisnosti od višine sedeža. Na koncu smo izmerili še kot gležnja v odvisnosti od 

časa (slika 8) in izračunali (enačba (7)) mobilnost gležnja (slika 12). Ob upoštevanju minimalnega 

opleta medenice (slika 10), Howardove statične metode [1] in optimalne mobilnosti gležnja smo 

določili, da je za izbranega kolesarja območje optimalne višine sedeža (61,3 ± 0,1) cm.  
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Za bolj natančne rezultate bi bilo smiselno izvesti eksperiment s snemanjem kolesarja še s čelne 

ravnine od spredaj in od zadaj, da bi dobili natančnejše opletanje leve in desne strani medenice in 

preverili simetrijo kinematike sklepov leve in desne noge. Napako pri meritvah bi zmanjšali z 

boljšo osvetlitvijo prostora, več opazovanih obratov gonilke in z označevalniki z boljšim 

kontrastom. Namreč, označevalnik na kolenskem sklepu je bilo zaradi premajhnega kontrasta v 

Kinovei potrebno ročno iskati, saj mu program avtomatsko ni pravilno sledil. 
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