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1. WSTĘP 
 
 Skrzypek, podczas gry, opiera skrzypce na lewym ramieniu przyciskając struny lewą 
ręką a w prawej ręce trzyma smyczek, który opierając o strunę przesuwa po niej. Gra na 
skrzypcach jest grą wymagającą od muzyka podzielności uwagi i wielu zdolności 
motorycznych.Aby wykazać rolę i znaczenie trójwymiarowej analizy ruchu trzech głównych 
stawów kończyny górnej smyczkującej i konsekwencji tych ruchów w ewentualnie 
występujących urazach układu mięśniowo - szkieletowego Baader i wsp. [1] przeprowadzili 
pierwsze badania koordynacji ręki smyczkującej oraz palców ręki lewej podczas gry. 
Schoonderwaldt [2] w 2009 roku opracował i przedstawił metodę pomiaru i analizy ruchów 
smyczka za pomocą sensorów umieszczonych na smyczku, których ruchy były rejestrowane 
przez system motion capture. Turner - Stokes i Reid [3] w 1999 roku przeprowadzili 
trójwymiarowe analizy ruchu kończyny górnej smyczkującej. Przeprowadzone badania 
pokazują, że tego typu analizy mogą mieć w przyszłości duże znaczenie dla wykrycia wielu 
wad postawy. Celem niniejszej pracy było określenie zakresów ruchów stawów kończyny 
górnej podczas gry na skrzypcach. 
 
2. METODYKA BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH 
 

Do rejestracji i pomiaru wielkości kinematycznych kończyny górnej użyto systemu 
MVN Biomech firmy XSENS. Czujniki systemu będące czujnikami ruchu MTX umieszczono 
na ciele osoby badanej na kończynach górnych (ramię, przedramię, ręka), klatce piersiowej 
oraz głowie. Na plecach osoby badanej umieszczono dwa Xbus-y tj. nadajniki, które poprzez 
połączenie okablowaniem z czujnikami ruchu wysyłają zmiany ich położeń do odbiornika 
systemu. 

Podczas badań rejestrowano stałą sekwencję pociągnięć smyczkiem po kolejnych 
strunach skrzypiec dla całej grupy badanych osób. Do dalszej analizy, zgodnie  
z badaniami przeprowadzonymi przez Turner – Stokes i Reid [3] rejestrowano umiarkowanie 
wolne legato (gra ciągła), 4 uderzenia metronomu na jedno pociągniecie smyczka przy 
metronomie ustawionym na 100 uderzeń na minutę. Rejestracja była wykonywana dla każdej 
struny osobno i obejmowała 12 powtórzeń pociągnięć smyczka dół-góra. Podczas gry 
w czasie rejestracji trzeci palec lewej ręki wykonywał naturalną wibrację na aktualnie 
rejestrowanej strunie. Grupę badanych osób stanowiło 4 nauczycieli gry na skrzypcach  
w szkole muzycznej – 2 kobiety i 2 mężczyzn. 
 
3. ANALIZA WYNIKÓW 
 



XI Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej s. 32 
 

  W ramach pracy dokonano analizy zakresu ruchu kończyny górnej smyczkującej oraz 
wyznaczono minimalny i maksymalny kąt oraz zakres ruchomości kątowej w trzech stawach 
kończyny górnej (staw barkowy, staw łokciowy i staw nadgarstkowy).Przeprowadzenie badań 
ruchomości kończyny górnej smyczkującej podczas gry na skrzypcach pozwoliło na 
wyznaczenie zakresu ruchu w poszczególnych stawach kończyny górnej smyczkującej. W tym 
celu wyznaczono dla wszystkich badanych osób wartości minimalnych i maksymalnych kątów 
w poszczególnych stawach kończyny górnej dla ruchów w nich występujących. Analiza 
danych polegała na uśrednieniu wartości otrzymanych w 12 powtórzeniach rejestrowanych 
podczas badań oraz obliczeniu zakresu ruchomości kątowej dla każdego stawu. Z 
przeprowadzonej analizy wynika, że podczas gry legato wartości zakresów kątowych 
wykonywanych ruchów w każdym ze stawów wprostpropocjonalnie rosną wraz ze zmianą 
struny od G do A. Na rys. 1 i rys.2 przedstawiono przykładowe przebiegi kątowe ruchomości 
w badanym stawie podczas gry na strunie G dla jednej z badanych osób. 

 
4. PODSUMOWANIE PRACY 
 
 Przeprowadzona analiza wielkości kinematycznych kończyny górnej smyczkującej 
wykazała, że występuje powtarzalność schematu ruchu stawów podczas gry tej samej 
sekwencji ruchów artykulację legato na kolejnych strunach skrzypiec od G do A. Wraz  
z powtarzalnością schematu ruchu zauważono również wprostopropocjonalną zależność 
wzrostu wartości zakresu ruchu wraz ze zmianą struny. Wartości zakresów ruchu badanych 
stawów uzyskane podczas przeprowadzonych badań są porównywalne z wartościami 
podawanymi w literaturze [3]. 
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Rys.1  Przykładowe przebiegi kątowe uzyskane w stawie barkowym  
z wyodrębnieniem poszczególnych ruchów dla jednej z badanych osób 

Tabela 1 Wartości średnie zakresu ruchów stawu 
barkowego dla wszystkich badanych osób 
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zginanie/prostowanie 41,80 2,99 
odwodzenie 

przywodzenie 24,02 2,26 

rotacja wewnętrzna/  
zewnętrzna 20,44 3,95 

  
Rys.2 Przykładowe przebiegi kątowe ruchu prostowania i zginania stawu 

barkowego na wszystkich czterech badanych strunach dla jednej  
z badanych osób 


