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1. WSTĘP 

 
Jednym z głównych działów biomechaniki jest biomechanika sportu. Skupia się ona na 

wykorzystywaniu zasad biomechaniki ogólnej do doskonalenia techniki w sporcie, 
zwiększenia efektywności treningu oraz na poprawie bezpieczeństwa podczas uprawiania 
sportu. Biomechanika sportu zajmuje się głównie badaniami związanymi z oceną sprawności 
fizycznej, możliwości szybkościowych, wytrzymałościowych oraz siłowych. Metody 
pomiarowe wypracowane przez biomechaników pozwalają między innymi na wyznaczenie 
parametrów kinematycznych, obciążeń zewnętrznych, aktywności mięśni czy ocenę 
indywidualnych cech fizycznych [1]. 

Temat niniejszej pracy dotyczył analizy amortyzacji zeskoków wykonywanych z różnych 
wysokości. Zagadnienie analizy zeskoków podejmowane było wcześniej przez naukowców 
głównie w celu poprawy osiągnięć zawodników sportowych. Jako kryterium skuteczności 
amortyzacji zeskoku przyjęto maksymalną wartość pionowej siły reakcji podłoża (im 
mniejsza wartość, tym lepsza amortyzacja) uzyskaną podczas lądowania. Przeprowadzono 
badania składające się z zeskoków w przód z czterech wysokości (40 [cm], 60 [cm], 80 [cm]  
i 100 [cm]) z górnej na dolną platformę dynamometryczną. Równocześnie dokonano 
rejestracji filmowej o podwyższonej częstotliwości zeskoków z boku, rejestrując ruch 
badanych w płaszczyźnie strzałkowej. Uzyskanie najlepszego wyniku zależy, obok 
indywidualnych cech zawodnika, od stosowanej techniki. Problemy związane z obciążeniami 
układu ruchu skutkują licznymi kontuzjami. Określenie warunków jak najlepszej amortyzacji 
zeskoku ma na celu złagodzenie szkodliwego wpływu sił działających na układ ruchu, a tym 
samym  zmniejszenie ryzyka kontuzji. 
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2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ 
 

W celu określenia przebiegu sił reakcji podłoża podczas wykonywania zeskoku 
szczegółowej analizie poddano 8 kobiet i 8 mężczyzn. Każda badana osoba oznaczona była 
markerami w charakterystycznych punktach anatomicznych. Z każdej z czterech wysokości 
wykonywano dwie serie po 5 zeskoków – pierwsza z rękami przyciśniętymi do ud, w celu 
zminimalizowania wpływu ruchu kończyn górnych podczas zeskoku oraz druga z dowolnymi 
ruchami kończyn górnych. Siły reakcji podłoża rejestrowano za pomocą dwóch platform 
dynamometrycznych (AMTI, 1200 Hz). Podczas wykonywania zeskoków wykorzystano 
aparat rejestrujący ruch z częstotliwością 120 klatek na sekundę, z rozdzielczością klatek 640 
x 480 pikseli, przy migawce 1/640. 

 
 
3. PODSUMOWANIE 
 
Głównym kryterium oceny skuteczności amortyzacji dla przeprowadzonych prób 

zeskoków była maksymalna wartość pionowej siły reakcji podłoża. Ten parametr 
wielokrotnie rozpatrywany był  przez autorów prac związanych z analizą zeskoków [2, 3, 4]. 
Do opracowania wyników dla potrzeb niniejszej pracy wykorzystano dane pochodzące z 648 
pomiarów. 

Przeprowadzona analiza badań własnych wykazała, iż maksymalne wartości pionowej 
siły reakcji podłoża rosną wraz ze wzrostem wysokości zeskoku oraz są mniejsze dla 
zeskoków wykonywanych z ruchem kończyn górnych w porównaniu do zeskoków bez ich 
udziału. Ruch kończyn górnych może znacznie zmniejszyć maksymalną wartość pionowej 
względnej siły reakcji podłoża nawet o wartość ciężaru ciała dla zeskoków wykonywanych  
z większych wysokości, takich jak 100 [cm] i 80 [cm]. Zaobserwowano również, iż założona 
w badaniach wysokość zeskoku zawsze jest większa od wysokości rzeczywistej, z jakiej 
wykonywany jest zeskok. Badani w różnym stopniu zmniejszają założoną wysokość 
zeskoku. 

Przeprowadzone dla potrzeb niniejszej pracy pomiary stworzyły szerokie możliwości 
analizy zachowania się ciała człowieka podczas wykonywania zeskoków oraz identyfikacji 
parametrów pominiętych dotychczas w pracach innych autorów. 
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