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1. WSTĘP 
 
 Skuteczność procesu szkoleniowego zależy w dużej mierze od optymalizacji obciążeń 
treningowych. Można przypuszczać, że najbardziej skuteczny trening będzie realizowany na 
urządzeniu, w którym wartość obciążenia jest najlepiej dostosowany do ludzkich możliwości 
siłowych. Wykorzystanie zmiennej krzywki w urządzeniach treningowych powoduje, że 
obciążenie zewnętrzne jest dostosowane do możliwości mięśni w funkcji kąta w stawie [1]. 
W niniejszych badaniach, zbliżoną aktywność mięśniową w całym zakresie ruchu 
odpowiadającą charakterystyce pracy mięśniowej, udało się uzyskać dzięki użyciu krzywki 
skonstruowanej na podstawie pomiarów momentów mięśniowych w funkcji kąta stawowego 
oraz przy wykorzystaniu zapisu bioelektrycznego sygnału EMG pracujących mięśni. Dlatego 
podjęto próbę oceny skuteczności treningu siły mięśniowej na urządzeniu zaopatrzonym w 
okrągłą tarczę o stałym promieniu, a także w takim, którym zastosowano specjalnie 
skonstruowaną krzywkę. 
 
2. MATERIAŁ I METODY BADAŃ 
 

W eksperymencie wzięły udział studentki AWF w Warszawie, podzielone na 3 grupy 
badane. Dwie grupy trenowały na dostosowanej krzywce (Grupa A) bądź kole o stałym 
promieniu (Grupa B). Grupa kontrolna nie trenowała, ale uczestniczyła w pomiarach 
kontrolnych (Grupa C). Do treningu masy i siły mięśniowej wykorzystano urządzenia 
pomiarowe zaopatrzone w specjalnie skonstruowaną krzywkę oraz tradycyjną tarczę w 
kształcie koła. Badane osoby miały za zadanie wykonać z indywidualnie dobranym 
obciążeniem serie prostowania i zginania kończyn dolnych w stawie kolanowym. Każda seria 
oddzielona została przerwą odpoczynkową. Eksperyment składał się z treningu trwającego 4 
tygodnie oraz 3 tygodni obserwacji. W każdym z przeprowadzonych treningów wartość 
zastosowanego obciążenia zewnętrznego dopasowano indywidualnie dla każdego badanego 
tak, aby możliwe było wykonanie zadanej liczby powtórzeń ćwiczenia w serii. W czasie 
trwania każdego z treningów, obciążenie zewnętrzne było na bieżąco monitorowane, a jego 
wartość systematycznie zwiększana już pod koniec pierwszego tygodnia. Zwiększanie 
obciążenia w treningu jest niezbędne, aby wystąpił proces hipertrofii oraz wzrost siły 
mięśniowej. Czas trwania przerw odpoczynkowych pomiędzy seriami w obu treningach został 
określony na podstawie badań pilotażowych, aby badany zdołał wykonać wszystkie serie z 
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jednakową liczbą powtórzeń. Treningi realizowano trzy dni w tygodniu, w poniedziałek, 
środę i piątek. Wysiłek odbywał się na urządzeniu mechanicznym przeznaczonym do treningu 
mięśni prostujących w stawie kolanowym. Zginanie i prostowanie w stawie kolanowym 
kończyny prawej na stanowisku pomiarowym Biodex System 3 Pro odbywał się przy trzech 
prędkościach kątowych (30°/s, 60°/s, 180°/s). Pomiary kontrolne. realizowane były w każdy 
poniedziałek. Wymienione pomiary wykonywano także w okresie potreningowym. 

 
3. WYNIKI BADAŃ 
 

Oceniano wpływ dwóch czynników: GRUPY oraz CZASU na wartości momentów sił 
uzyskanych w ramach pomiarów kontrolnych. Największy przyrost momentu siły 
zaobserwowano w grupie A w ostatnim pomiarze. Wpływ czynnika GRUPA zaobserwowano 
dla pomiaru wykonywanego z prędkością 30 deg/s (F(2, 174)=4,1003, p=,01819), 60 deg/s 
(F(2, 174)=4,1003, p=,01819) oraz 180 deg/s (F(2, 174)=3,1336, p=,04603). Czynnik CZAS 
wpływał jedynie na wyniki uzyskane z prędkością 60 deg/s (F(2, 174)=6,8237, p=,00140). 
Istotność statystyczną uzyskanych wyników potwierdzono jedynie w grupie A (trenującej z 
krzywką) w pomiarach wykonanych z prędkością 30 i 60 deg/s. Wyniki eksperymentu 

wskazują na korzystny wpływ 
zastosowanej struktury treningu w 
zwiększaniu siły mięśni 
prostujących w stawie kolanowym 
z zastosowaniem krzywki, o czym 
świadczy wartość 
zaobserwowanych zmian, które 
dodatkowo potwierdzają wyniki 
zamieszczone na rycinie 1. 

 
Ryc. 1. Procentowe względne różnice 

wartości momentów sił w stawie kolanowym dla prędkości: 30, 60 i 180 deg/s w kolejnych pomiarach 
kontrolnych: 1, 2, 3. 
 
4. PODSUMOWANIE 

Wykorzystanie w treningu urządzenia z krzywką, która warunkuje dopasowanie 
obciążenia zewnętrznego do możliwości pracy mięśni w pełnym zakresie wykonywanego 
ruchu, pozytywnie wpływa na skuteczność stosowanego treningu, gdyż mięśnie pracują 
zgodnie ze swoimi maksymalnymi możliwościami siłowymi. Przede wszystkim jednak 
zastosowanie takiej krzywki zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo wykonywanych 
ćwiczeń, ponieważ zmniejsza ryzyko negatywnego oddziaływania na strukturę mięśniową 
powodującego urazy. 
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