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АПСТРАКТ 
 
Современата технологија директно придонесува 
за развој на инструменти кои сѐ повеќе се 
користат за биомеханичка дијагностиката на 
физичките перформанси на човекот.  
Електрогониометарот е инструмент за 
одредување на промената на аглите при 
движење. Најголема примена има во 
лабораториски и клинички услови, а многу 
поретко во теренски услови. 
Денес најзастапени се електрогониометарот кој 
користи потенциометар и електрогониометарот 
кој користи тензиметар. 
Доколку инструментот се употребува според 
пропишаните препораки, добиените резултати ќе 
се одликуваат со посакуваната валидност и 
веродостојност. 

 
Клучни зборови: аголна кинематика, 
потенциометар, тензиметар, зглоб, движење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICATION OF ELECTROGONIOMETRY IN 
BIOMECHANICAL DIAGNOSTICS  
 
Aleksandar Aceski, Borche Daskalovski, 
Katerina Spasovska, Vladimir Vuksanovikj 
Faculty of physical education, sport and health,  
University – Ss. Cyril and Methodius” – Skopje, 
Macedonia 
 
ABSTRACT 
 
Modern technology directly contributes to the 
development of instruments that are increasingly 
used for biomechanical diagnostics of human 
physical performance. 
An electrogoniometer is an instrument used to 
determine the change in angles in human 
movements. It is most used in laboratory and clinical 
conditions and very rarely in field conditions. 
Today, the most common are the electrogoniometer 
that uses a potentiometer and the electrogoniometer 
that uses a strain gauge. 
If the instrument is used according to the prescribed 
recommendations, the obtained results will be 
characterized by the desired validity and reliability. 
 
Key words: angular kinematics, potentiometer, 
strain gauge, joint, motion. 
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ВОВЕД 

 
 нализата на човечките движења од биомеханички аспект вклучува широка палета 
методи и инструменти, кои имаат своја примена, како во лабораториски така и во 
теренски услови. Доколку целта е да се анализира образецот на движење преку 
мониторирање на промената на аглите во зглобовите, тогаш адекватен инструмент за 

тоа може да биде електрогониометарот. 
Во генерална смисла, гониометријата претставува дел од тригонометријата и 

математичката анализа која се занимава со одредување и мерење на аглите и нивните 
функции. Во биомеханиката и медицината, гониометријата е метод за мерење на аглите во 
зглобовите. Терминот гониометрија произлегува од грчките зборови „гониа“ што значи агол, 
и „метрон“ што значи мерка. Инструментот со кој се мери аголот во зглобот односно 
неговата позиција и амплитудата на движење се нарекува гониометар.  

Универзалниот гониометар (слика 1) се користи за мерење статички агли кога 
деловите од телото се во одредена фиксна положба. Направен е од пластика или метал и е 
достапен во различна големина и облик, во зависност од неговата намена односно зглобот 
што е предмет на мерење. Тој се состои од еден подвижен и еден не подвижен крак кои се 
поврзани во една точка. Гониометарот се позиционира така што точката на поврзување на 
краците треба да биде израмнета со центарот на актуелниот зглоб, а краците се поставуваат 
по должина на телесните сегменти, притоа завршетокот од едниот крак е во насока на 
центарот на проксималниот, а завршетокот од другиот кракот е во насока на центарот на 
дисталниот зглоб (слика 2).  
 
 

  
Слика 1. Модел на пластичен гониометар Слика 2. Правилно позиционирање на 

гониометарот 
 
 

ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОГОНИОМЕТАРОТ 
 

Електронската верзија на гониометарот е многу пософистицирана од универзалната и 
се нарекува електрогониометар (слика 3 и 4). Главно се користи за мерење динамички агли 
односно промената на аглите во текот на движењето. Првпат е претставен далечната 1959 г. 
(Karpovich & Karpovich, 1959) и оттогаш до денес континуирано се развива и се усовршува. 
На самиот почеток електрогониометарот бил со многу поголеми димензии од денешните и 
бил гломазeн за користење, особено доколку се анализирало движење во повеќе зглобови 
(Richards, 2018). Благодарение на развојот на современата технологијата денес се присутни 
електрогониометри кои се со многу помали димензии и едноставни за користење.  
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Идентично како и универзалните гониометри така и електрогониометарот (слика 3 и 
4) е составен од два краци, меѓутоа на нив е поврзан сензорен елемент кој може да биде 
потенциометар, дигитален енкодер, фотографија со поларизирано светло, тензиметар 
(отпорна мерна лента) и фибер-оптички кабел (Robertson et al., 2014). Најчесто 
употребувани се потенциометарот и тензиметарот преку кој се регистрира напонот односно 
напрегнатоста која е пропорционална на промената во аголната позиција. Оваа 
регистрирана промена во аголната позиција преку соодветен трансдуктор потоа се 
трансформира во нумеричка вредност (агол). На ваков начин добиените резултати можат да 
се прикажат во реално време на екран од компјутер, таблет, мобилен телефон и сличен 
уред. 
 

  
Слика 3. Електрогониометар кој користи потенциометар 

 

  
Слика 4. Електрогониометар кој користи тензиметар 

 
На сликите 4 и 5 е претставен електрогониометар кој користи тензиметар од 

производителот „Biometrics Ltd“. Тој се состои од два пластични завршетоци од кои едниот е 
фиксен, а другиот подвижен, поврзани со флексибилна пружина која претставува 
тензиметар (слика 4). Најзастапени се три варијанти: еднооскен, двооскен и еднооскен 
торзиометар. Еднооскениот овозможува мерење на аглите во една рамнина а двооскениот 
едновремено мерење на аглите во две рамнини (на пр. флексија-екстензија и абдукција-
аддукција во зглобот на дланката). Еднооскениот торзиметарот (слика 5в) овозможува 
мерење на ротацијата во една рамнина (на пр. супинација-пронација во радиоулнарниот 
зглоб). 

Голем број истражувања ја потврдуваат валидноста и веродостојноста на овој метод 
(Christensen, 1999; Rowe et al., 2001; Ouckama, 2007; Bronner et al., 2010; Piriyaprasarth et al., 
2008; Singh et al., 2012; Urwin, 2013, Tajali et al., 2016; Ruiz-Olaya et al., 2017; Craig, 2018, 
Svensson et al., 2019), која се смета како златен стандард за процена на амплитудата на 
движење од страна на клиничките биомеханичари и истражувачи.  
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ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ОД ПРИМЕНАТА НА ЕЛЕКТРОГОНИОМЕТАРОТ 
 

Правилното позиционирање и прицврстување на електрогониометарот е клучен 
фактор за точни и прецизни резултати (слика 5). За таа цел, инструментот најпрво треба да 
се постави над зглобот така што краевите ќе бидат фиксирани со самолеплива лента. Кога 
зглобот е во максимална флексија, инструментот треба да биде целосно испружен. Во 
случаи кога зглобот е во целосна екстензија, инструментот најчесто го има обликот на 
буквата „U“ (BIOPAC Systems, 2021). 
 

   
а) Зглоб на дланка (флексија-

екстензија, абдукција-аддукција) 
б) Зглоб на лакт 

(флексија-екстензија) 
в) Радиоулнарен зглоб (супинација-

пронација) 
   

   
г) Зглоб на колк (флексија-

екстензија, абдукција-аддукција) 
д) Зглоб на колено 

(флексија-екстензија) 
ѓ) Горен скочен зглоб (плантарна 

флексија-дорзална флексија), долен 
скочен зглоб (инверзија-еверзија) 

 

 

Слика 5. Позиционирање на електрогониометар кој користи тензиметар 
 
 

Електрогониометарот има најголема примена во клиничката биомеханика, 
физијатријата, трауматологијата и ортопедијата. Следењето на амплитудата на движење во 
зглобовите е важен индикатор за заздравувањето на пациентот (Leckrone, 2021).  

На слика 6 е претставена аголната кинематика во зглобот на коленото во сагитална 
рамнина кај пациент кој имал скршеница на бутната коска (Paterno et al., 2006). Со цел да се 
утврди ефектот од рехабилитацијата, извршена е анализа на чекорот со електрогониометар 
по 2 и 8 месеци од операцијата. Квалитативната анализа на графиконот покажува дека 
според обликот на полната црвена крива добиена два месеци после операцијата, таа не е 
тополошки еквивалентна (различна е) со кривата на нормалниот чекор (засенчена 
површина). Ова е особено очигледно во иницијална фаза на чекорот (фаза на предно 
потпирање) која започнува од моментот на контакт на стапалото со подлогата, до моментот 
кога центарот на зглобот на колкот ќе се најде над центарот на потпирање, односно кога 
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центарот на зглобот на колкот ќе го престигне центарот на скочниот зглоб. Анализата на 
чекорот по изминати осум месеци од операцијата покажува дека испрекинатата сина крива е 
многу поблиску до нормалната, односно аголната кинематика на пациентот е многу слична 
на аголната кинематика на луѓето со нормален циклус на чекорење. 

 

 
Слика 6. Промени во аголот на коленото во сагитална рамнина кај нормален 

чекор (засенчена површина ± 1SD), по 2 месеци (полна црвена крива) и 8 месеци 
(испрекината сина крива) по операција 

 
 
Во некои случаи биомеханичарите сакаат да добијат одговор на прашања кои се 

поврзани со техничката изведба на елементите кај спортисти од различни квалитативен 
ранг и различен здравствен статус, со цел да извршат нивна меѓусебна компарација. Во тој 
случај, повторно електрогониометарот може да биде вистинскиот избор за тоа.  

На слика 7 е претставена аголната кинематика на дланката кај еднорачен бекхенд 
меѓу професионален тенисер и средно напреден тенисер кој имал историја на тениски лакт 
(болка во лактот која се јавува од преоптоварување на тетивите поради зголемен број 
повторувачки движења во зглобот). 

Она што е значајно да се истакне од анализата на двете криви е тоа дека 
професионалниот тенисер (испрекината крива) по контактот на рекетот со топчето успеал 
да го задржи концентричното мускулно дејство на екстензорите во зглобот на дланката, 
додека кај тенисерот со историја на тениски лакт (полна крива) истата група мускули 
дејствувала ексцентрично по судирот. Токму ваквото повторливо ексцентрично мускулно 
дејствување на екстензорите во зглобот на дланката во литературата се смета како една од 
можните причини за појава на тениски лакт (Knudson & Blaskwell, 1996).  

Сепак, иако тенискиот лакт е една од највообичаените повреди во тенисот, сѐ уште 
нема прецизен одговор за нејзините причини (Abrams et al., 2012). 
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Слика 7. Промени во аголот на дланката кај еднорачен бекхенд на професионален тенисер 

(испрекината крива) и средно напреден тенисер со историја на тениски лакт (полна крива) 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
 

Биомеханиката и технологијата се во тесна врска, а доказ за тоа е примената на 
софистицирани инструменти без кои не би можело да се замисли биомеханичка дијагностика, 
но и нејзиниот напредок како наука. 

Еден од тие инструменти е и електрогониометарот кој најголема примена има во 
лабораториски и клинички услови за утврдување на промената на аглите во зглобовите. 
Негови главни предности се валидноста и веродостојноста на добиените резултати, ниската 
цена во однос на другите биомеханички инструменти, но и едноставноста за користење. Од 
друга страна пак, ограничената примена во теренски услови и неговата гломазност (особено 
електрогониометарот кој користи потенциометар), која може да го наруши природното 
изведување на движењата, се недостатоци што исто така треба да се имаат предвид при 
планирањето на тестирањето. 
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