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AKTYWNOŚĆ BIOELEKTRYCZNA MIĘŚNI OBRĘCZY BARKOWEJ
A KINEMATYKA WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC
Streszczenie. Aktywność mięśni obręczy barkowej podczas wyciskania sztangi
leżąc rejestrowano za pomocą elektrod powierzchniowych, umiejscowionych nad
jej punktami aktywacji motorycznej. Poziom aktywności elektrycznej mięśnia
piersiowego większego i przedniej części naramiennego, podczas fazy
ekscentrycznej, był w każdej próbie wyciskania większy od zarejestrowanego dla
trójgłowego ramienia i najszerszego grzbietu. W fazie koncentrycznej tego
ćwiczenia, dla każdego obciążenia, największą aktywność wykazywał mięsień
naramienny. Wzrost ciężaru sztangi powodował równoczesne zwiększanie
aktywności trójgłowego ramienia. Podczas całego wyciskania, przy wszystkich
obciążeniach, aktywność mięśnia najszerszego grzbietu była najmniejsza.

1. WSTĘP
Wyciskanie sztangi leżąc na poziomej ławeczce stanowi jeden z trzech bojów trójboju
siłowego, a jednocześnie jest samodzielną konkurencją w której rozgrywane są Mistrzostwa
Świata. Ponadto jest to środek pomocniczy w wielu dyscyplinach sportowych, ponieważ jest
jednym z podstawowych ćwiczeń w kształtowaniu zdolności motorycznych (siłowych,
siłowo-szybkościowych i wytrzymałościowo-siłowych) zawodników. Rezultaty uzyskiwane
przez zawodników tej konkurencji sportowej zależą, w głównej mierze, od poziomu zdolności
siłowych i stopnia ich wykorzystania podczas czynności ruchowej, oraz od odpowiedniego
przygotowania psychicznego, w mniejszym zaś stopniu od taktyki zaliczania kolejnych prób.
Zasadniczo istnieją dwa warianty wykonania tego ćwiczenia: pierwszy z wykorzystaniem
ruchu zamachowego oraz drugi, zgodny z obowiązującymi aktualnie przepisami dyscypliny, z
chwilowym zatrzymaniem sztangi na klatce piersiowej. W pierwszym wariancie wyróżnić
można fazę opuszczania (ekscentryczną) oraz podnoszenia (koncentryczną). Klasyfikacja ta
uwzględnia jedynie wizualnie dostrzegalną strukturę przestrzenno-czasową wyciskania
sztangi leżąc [1]. O wiele ciekawsze wydaje się jednak poznanie pełniejszej struktury
kinematycznej (charakterystyk czasowych prędkości i przyspieszenia) i wewnętrznej - to jest
aktywności bioelektrycznej mięśni biorących udział w tej czynności ruchowej. Do analizy
czynności ruchowych (sportowych) niezbędne są informacje o sposobie ich wykonania [2],
Doświadczony trener uzyskuje je drogą obserwacji wzrokowej. Wymaga to jednak pewnych
zdolności obserwowania przebiegu czynności ruchowych. Nie jest to jednak obiektywne,
dlatego w badaniach naukowych ocenia się je rejestrując lub mierząc różne parametry. W tym
celu wykorzystuje się szereg dostępnych metod biomechanicznych.
W tej pracy sprawdzono przydatność multimodularnego systemu pomiarowego (SMART E, firmy BTS) do zbadania struktury wyciskania leżąc na poziomej ławce. Celem pracy było
określenie aktywności mięśni obręczy barkowej, które powszechnie uznawane są za biorące
udział w wyciskaniu sztangi leżąc oraz poznanie struktury kinematycznej tego ruchu.
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2. MATERIAŁ I METODY
W przeprowadzonych badaniach brało udział kilku mężczyzn o zróżnicowanym poziomie
sportowym. Z uwagi na obszerność materiału pomiarowego oraz nie zakończonego jeszcze
opracowania statystycznego w pracy przedstawiono wyniki jedynie jednego z nich. Zawodnik
S.G. charakteryzował się wysokością ciała 171 cm, ważył 77 kg i systematycznie trenował od
6 lat. Po przeprowadzonej rozgrzewce ogólnej i specjalnej zawodnik wyciskał w kolejnych
podejściach (próbach) sztangę o wzrastającym ciężarze, aż określono jej największą wielkość,
co stanowiło jedno maksymalne powtórzenie (1 repetition maximum; 1-RM) w dniu
przeprowadzonych badań. Zarejestrowano cztery próby wyciskania sztangi tego zawodnika,
odpowiednio z masą: 95 kg (70% 1-RM), 110 kg (90% 1-RM), 125 kg (95% 1-RM) i 135 kg
(100% 1-RM). Wszystkie próby były zaliczone. Szerokość chwytu sztangi zgodnie z
przepisami dyscypliny wynosiła 8lem. W celu uzyskania informacji o ruchu zastosowano
system pomiarowy Smart-E (BTS, Włochy) do analizy wielowymiarowej, składający się z
sześciu kamer na podczerwień (120 Hz) oraz bezprzewodowego modułu do pomiaru
aktywności bioelektrycznej mięśnia Pocket EMG. Za pomocą elektrod powierzchniowych,
umiejscowionych nad punktami aktywacji motorycznej mięśni, wzdłuż ich włókien,
rejestrowano aktywność: piersiowego większego, przedniej części naramiennego, głowy
bocznej trójgłowego ramienia i najszerszego grzbietu, podczas ekscentrycznej i
koncentrycznej fazy wyciskania sztangi. Parametry rejestracji bioprądów, odczytane z Pocket
EMG, to częstotliwość próbkowania 1kHz oraz dla każdego kanału indywidualnie,
wzmocnienie amplitudy obejmujące cały sygnał pomiarowy. Surowy sygnał EMG
odfiltrowano (filtr pasmowo-przepustowy Butterworth'a 20-500 Hz) a następnie poddano
cyfrowemu integrowaniu (IEMG) w stałych przedziałach czasowych 0,1 s, oddzielnie dla
każdego mięśnia. Zintegrowany elektromiogram wyrażony w woltosekundach (Vs)
przedstawiono na rycinach.Do modelowania ruchu w 3D oraz obliczania zadanych
parametrów wykorzystano oprogramowanie Smart Capture, Smart Tracker i Smart Analyzer,.
Na podstawie charakterystyki przemieszczenia sztangi wyliczono jej prędkość oraz
przyśpieszenie. Aby oddzielić określone parametry ruchu sztangi i zawodnika w wybranych
punktach umocowano pasywne markery.
3. WYNIKI I DYSKUSJA
3.1 Kinematyka sztangi
W przyjętym podziale wyciskania sztangi leżąc na fazę opuszczania i podnoszenia
pominięto, jako mało istotne, fragmenty zdejmowania i odkładania jej na stojaki.
Czas poszczególnych faz wyciskania, podczas kolejnych prób ze wzrastającym
obciążeniem, przedstawiono w tabeli 1. Proporcje czasowe faz, inaczej rytm tego ruchu [1],
zmienia się wraz z ciężarem wyciskanej sztangi.
Tabela 1. Czas poszczególnych faz wyciskania sztangi leżąc na ławce płaskiej zawodnika S.G
sztangi
95 (70% 1-RM)

110(80% 1-RM)

125 (90% 1-RM)

135 (100% 1-RM)

1,633
0,975
2,608

1,075
1,033
2,108

1,067
1,492
2,559

1,008
2,420
3,408

Fazy [s]

Opuszczeniefs]
Wyciskaniefs]
Razem [s]
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Faza opuszczania sztangi
Wraz ze wzrostem obciążenia czas fazy opuszczania sztangi zmniejsza się, w badaniach
Nawrata [3] było jednak odwrotnie. Jeszcze inaczej było w przypadku mistrza świata Michała
Wilka [4], Do obciążenia 90% 1-RM czas opuszczania stopniowo rósł, jednak w próbie z
ciężarem 100% 1-RM nieco się zmniejszył, co może świadczyć o większej kontroli ruchu
opuszczania sztangi w próbie z maksymalnym ciężarem.

Rys. 1. Przyśpieszenie i prędkość sztangi podczas fazy ekscentrycznej (I - opuszczanie) i
koncentrycznej (II - podnoszenie) z obciążeniem 70%, 80%, 90%, 100% 1-RM (1
maksymalne powtórzenie)
Maksymalna wartość pionowego przemieszczania sztangi (rys. 1) przypada na początek
fazy opuszczania i wynosi w kolejnych próbach odpowiednio: z masą 95 kg prawie 0,84 m/s2,
z 110 kg - 1,76 m/s 2 , z 125 kg - 1,91 m/s2 a przy 135 kg już tylko 1,35 m/s2.
Jeżeli spojrzeć na charakterystykę pionowej prędkości sztangi, w tej fazie (ryc.l), zauważa
się, biorąc pod uwagę wszystkie próby, że jest ona znacznie bardziej regularna niż krzywa
przyspieszenia. Zanotowane, największe wartości chwilowe prędkości sztangi przypadają na
początek fazy i wynoszą w poszczególnych próbach odpowiednio: z masą 95 kg ok. 0,26 m/s,
z 110 kg - 0,37 m/s, z 125 kg około 0,40 m/s a z masą 135 kg - 0,37 m/s. Ogólnie można
stwierdzić, że za wyjątkiem próby z 1-RM, maksymalna prędkość opuszczania sztangi rośnie
wraz ze wzrostem jej ciężaru. W badaniach gdzie obiektem był mistrz świata sytuacja była
nieco inna, ze wzrostem obciążenia sztangi moment osiągania maksymalnej prędkości
przesuwał się bardziej w stronę końca analizowanej fazy [4], Zgodnie z danymi Nawrata [3],
średnia wartość prędkości opuszczania sztangi, u studentów wychowania fizycznego, z
obciążeniem stanowiącym 90-100% ciężaru maksymalnego zaliczonego w dniu badań, była
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zbliżona i wynosiła 0,39±0,104 m/s. W przypadku zawodników, podnoszących trzykrotnie
większe ciężary, prędkość ta wynosiła średnio 0,17+0,061 m/s [3].
Faza podnoszenia sztangi
Czas fazy podnoszenia wyraźnie rośnie wraz ze wzrostem ciężaru sztangi, tak, że przy
obciążeniu 135 kg (maksymalnym) jest on prawie trzykrotnie dłuższy niż w próbie ze sztangą
o masie 95 kg (tab. 1; rye. 1).
Największe przyśpieszenie rozwijane było na początku analizowanej fazy. W próbach
wyciskania z obciążeniem 95 kg wynosiło 1,67 m/s 2 , a z 110 kg już tylko 1,22 m/s 2 .
Zastanawiające jest jednak, że w próbach z większym obciążeniem - 125 i 135 kg (90 i 100%
ł-RM) początkowe przyspieszenie było większe i wynosiło odpowiednio 1,83 m/s' oraz 2,41
m/s2. Wydaje się, że próby z maksymalnym ciężarem są właściwą weryfikacją możliwości
siłowych zawodnika. Zawodnicy podnoszący sztangę, o mniejszym niż maksymalny ciężar,
mogą bowiem wykonać próbę na dwa sposoby, wolniej lub szybciej. W przypadku
maksymalnych prób już takiej dowolności nie mają. Duże przyspieszenie na początku fazy
podnoszenia jest charakterystyczne dla wszystkich ćwiczących [3]. Najpierw trzeba pokonać
bezwładność sztangi a następnie nadać jej jak największą prędkość, którą należy utrzymać
przez jak najdłuższy czas.
Po gwałtownym przyspieszeniu sztangi na początku fazy podnoszenia, następuje
łagodniejszy spadek krzywej a(t), co jest charakterystyczne dla prób z mniejszym ciężarem
(70 i 80% 1-RM). W próbach z ciężarem 90 i 100% (1-RM) pojawiają się coraz dłuższe
chwile ruchu zbliżonego do jednostajnego (przyspieszenie w granicach zera). Wynika to
prawdopodobnie z niekorzystnego ułożenia ogniw (części ciała) łańcucha kinematycznego w
poszczególnych stawach kończyn górnych. W literaturze w języku angielskim wspomina się o
tzw. sticking point (period) [7], który zdaniem Van Den Tillara i Ettena nie pojawia się przy
obciążeniach 75% 1-RM a bywa wyraźnie widocznych w próbach z 90% 1-RM. Nasze
badania to potwierdzają co widoczne jest w charakterystykach prędkości sztangi (rye. 1).
Podczas gdy w próbach z ciężarem 70 i 80% 1-RM zarejestrowano jedną maksymalną
wartość prędkości, w przypadku wyciskania z obciążeniem 90 i 100% 1-RM (125 i 135 kg)
po osiągnięciu największej chwilowej prędkości na początku fazy podnoszenia nastąpił jej
spadek, a dalej ponowny wzrost, wynikający ze wzrostu przyspieszenia uzyskanego pod
koniec tej fazy.
Podobnie jak w fazie opuszczania sztangi maksymalna wartość jej prędkości maleje wraz
ze wzrostem ciężaru. W kolejnych próbach analizowanej fazy pionowa prędkość sztangi
wynosiła odpowiednio: z masą 95 kg - 0,44 m/s, z 110 kg - 0,40 m/s, z 125 kg - 0,33 m/s
natomiast z obciążeniem maksymalnym (135 kg) ok. 0,20 m/s. Nawrat [6] podaje, że dla
zawodników z I. klasą sportową średnia wartość sztangi o obciążeniu 90-100% ł-RM
wynosiła 0,15±0,055 m/s, a Malisz [7] uzyskał, w odniesieniu do zawodników o wyraźnie
niższym poziomie sportowym, wartości prędkości w przedziale 0,31-0,36 m/s.
3.2 Aktywność bioelektryczna mięśni
Patrząc na zapis IEMG w poszczególnych próbach wyciskania sztangi leżąc (ryc. 2) można
zauważyć, iż rozpatrując łącznie fazę opuszczania i podnoszenia tego ruchu, dominującą
grupą mięśni obręczy barkowej zawodnika S.G. jest część przednia naramiennego.
Podczas opuszczania sztangi największą aktywność wykazuje mięsień piersiowy i
naramienny, natomiast niewielkie jest napięcie mięśnia trójgłowego ramienia. Jest to
charakterystyczne w każdej z czterech prób tej fazy. Podczas fazy podnoszenia sztangi
największą aktywność wykazuje mięsień naramienny przedni. Nieco mniejsza aktywność
cechuje mięsień piersiowy a wyraźnie mniejsza trójgłowy ramienia.

Aktywność bioelektryczna mięśni.
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Rys. 2. Aktywność bioelektryczna mięśni: piersiowego większego (kolor niebieski),
naramiennego części przedniej (kolor czerwony), głowy bocznej trójgłowego ramienia (kolor
zielony) i najszerszego grzbietu (kolor czarny) podczas fazy ekscentrycznej (I) i
koncentrycznej (II) wyciskania sztangi leżąc z obciążeniem 70%, 80%, 90% i 100% 1-RM (1
maksymalne powtórzenie)
Zdaniem Van den Tillara i Ettena [5] w chwili wyciskania sztangi właściwy pick
aktywności pochodzi od mięśni trójgłowych ramienia. Mięsień najszerszy grzbietu wykazuje
bardzo małą aktywność zarówno przy opuszczaniu jak i podnoszeniu sztangi. Badania
Lehmanna i wsp., [10] potwierdzają to w odniesieniu do różnych form ćwiczenia o nazwie
uginanie ramion w podporze leżąc przodem.
Dokładne przeanalizowanie uzyskanych
charakterystyk aktywności mięśni wykazuje, w niektórych chwilach, nieznaczne odstępstwo
od wyżej opisanej prawidłowości.
Rozpatrując oddzielnie każdy z mięśni zauważa się w przypadku m. naramiennego średnio
większą aktywność w fazie podnoszenia sztangi niż opuszczania. W przypadku m. triceps
brachii jest dokładnie odwrotnie. Mięsień pectoralis major przy małym obciążeniu (70 i 80%
1-RM) wykazuje większą aktywność w fazie podnoszenia, a przy obciążeniu 90% i
szczególnie 100% 1-RM jego aktywność na początku fazy podnoszenia jest mała, a pod jej
koniec wyraźnie większa. Ogólnie przebieg aktywności bioelektrycznej zawodnika S.G.
przypomina charakterystykę mistrza świata [4], który wyciskając sztangę wyraźnie
zatrzymując j ą w momencie dotknięcia klatki piersiowej. Nie jest to jednak regułą.
W niepublikowanych jeszcze wynikach innych badanych większą aktywność wykazują
mięśnie w fazie opuszczania, tj. podczas pracy ekscentrycznej, niż w fazie podnoszenia
(koncentrycznej). Jest to dowód na dużą zmienność wielkości elektrycznych rejestrowanych
podczas czynności ruchowych, o czym niejednokrotnie można było się przekonać w
przeszłości [9, 10]
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4. WNIOSKI

Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz po przeprowadzeniu ich analizy można
przedstawić następujące wnioski dotyczące sposoby wykonania wyciskania leżąc przez
zawodnika S.G.
1. Zwiększenie ciężaru wyciskanej sztangi spowodowało zmiany w kinematyce jej ruchu.
Nastąpił spadek prędkości sztangi oraz zmiana jej charakterystyk. Wiąże się to z różnym
sposobem przyspieszania podnoszonego przyboru.
2. Przedstawiona kinematyka ruchu sztangi wynikała z dużej aktywności, przede wszystkim,
przedniej części mięśnia naramiennego oraz piersiowego większego, zarówno podczas
opuszczania jak i podnoszenia sztangi. Inny z mięśni obręczy barkowej triceps brachii
wykazywał zwiększoną aktywność jedynie w fazie podnoszenia. Bardzo małą aktywnością w
całym przebiegu analizowanego ruchu, cechował się mięsień najszerszy grzbietu
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THE UPPER-BODY MYOELECTRIC ACTIVITY AND THE
KINEMATICS DURING THE FLAT BENCH PRESS
Summary. Level of activity of the pectoralis major, the anterior deltoid, the
lateral head triceps brachii, and the latissimus dorsi during flat bench press, EMG
activity was monitored by surface electrodes placed over the motor activation
points of these muscles during the eccentric and concentric phase of each chest
exercise. The level of activity the pectoralis major and the anterior deltoid during
the eccentric phase was in every test the greatest. In the concentric phase the
anterior deltoid for every weight shows the largest activity. During the whole
bench press with all weights the activity of the latissimus dorsi was the smallest.

