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1. WSTĘP 

 
Golf to niezwykle trudna dyscyplina sportu, wymagająca od gracza bardzo dużej precyzji 

oraz odpowiedniego doboru siły podczas wykonania złożonych ściśle określonych ruchów. 
Z tych względów staje się częstym tematem badań biomechanicznych [2,3,4]. Celem 
niniejszej pracy była analiza kinematyki kończyny górnej podczas swingu golfowego 
w warunkach rzeczywistych oraz z wykorzystaniem urządzenia Kinect. Badania 
przeprowadzone w pracy mają charakter pilotażowy. 

 
2. METODYKA BADAŃ  
 

Badania doświadczalne obejmowały dwa etapy, pierwszy dotyczył rejestracji swingu 
golfowego z wykorzystaniem urządzenia Kinect oraz gry “Kinect Sports: Season 2” (etap K), 
drugi z kolei obejmował wykonanie swingu golfowego w warunkach rzeczywistych 
z użyciem kija golfowego oraz maty do gry w golfa (etap R).  Celem każdego z etapów 
badania była rejestracja kinematyki podczas wykonywanego swingu golfowego. Wielkości 
kinematyczne wyznaczono za pomocą systemu MVN Biomech firmy Xsense, składającego 
się z inercyjnych czujników umieszczonych na badanej osobie na kończynach górnych 
(ramię, przedramię, dłoń), klatce piersiowej oraz głowie oraz kończynach dolnych (udo, 
podudzie, stopa). Do wykonania swingu golfowego konieczny był prawidłowy setup, czyli 
przyjęcie pozycji, w której stopy powinny być rozstawione na szerokość ramion, palce stóp 
skierowane na zewnątrz, kończyny dolne lekko ugięte w stawach kolanowych, a plecy 
wyprostowane [2]. Pilotażowe badania doświadczalne przeprowadzone zostały na jednej 
osobie. Badana osoba wykonywała swing golfowy 10 razy w każdym etapie badań. Na 
potrzeby niniejszej pracy została opracowana autorska aplikacja komputerowa w środowisku 
Matlab,  umożliwiająca filtrowanie danych w celu pozyskania wielkości charakterystycznych 
niezbędnych określenia zakresu ruchu w stawach kończyny górnej. 
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3. WYNIKI 
 

Przeprowadzone pomiary kinematyki podczas wykonywania swingu golfowego, 
pozwoliły na wyznaczenie zakresów ruchu w stawach kończyny górnej: barkowym, 
łokciowym i nadgarstkowym. Analizie poddano dwie fazy ruchu swingu golfowego, faza 1 
polegała na ruchu kończyny górnej od pozycji wyjściowej (faza setup) do osiągnięcia 
maksymalnego jej uniesienia w płaszczyźnie czołowej (faza backswing). Faza 2 z kolei 
dotyczyła zakresu ruchu od fazy backswing do kończącej swing golfowy fazy follow through, 
w której kij powinien w swobodny sposób być prowadzony po torze łukowym, aż do jego 
zarzucenia na plecy [1]. 
 

  
Rys. 1. Średni zakres ruchu w stawie łokciowym  

w fazie 1 dla badanej osoby (etap R i K) 
Rys. 2. Średni zakres ruchu w stawie łokciowym  

w fazie 2 dla badanej osoby (etap R i K) 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
 Celem pracy było dokonanie analizy zakresu ruchów w stawach kończyny górnej 
podczas swingu golfowego z wykorzystaniem urządzenia Kinect oraz w warunkach 
rzeczywistych. Po przeprowadzeniu analizy kinematycznej zaobserwowano porównywalne 
wyniki dla obydwu etapów (R i K) przeprowadzonych badań. 
Największą ruchomość podczas wykonywania swingu golfowego zaobserwowano w stawie 
łokciowym. 
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