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  Streszczenie, Wstęp: Nowoczesne optoelektroniczne rozwiązania technologiczne pozwalają 
na rejestrację coraz bardziej złożonych ruchów. Otwiera to szerokie możliwości dla pomiarów 
kinematyki ruchów utylitarnych, sportowych, produkcyjnych czy ekspresyjnych. Wiele 

spośród nich możliwe jest do wykonania w warunkach laboratoryjnych. Jednak niektórych 

czynności motorycznych nie można wykonać w wystandaryzowanych warunkach. W takiej 

sytuacji zaawansowane systemy pomiarowe ukazują swoje ograniczenia. Wysoka czułość 
kamer IR będąca w laboratorium cechą pozytywną w warunkach niestandardowych jest wadą. 
Błędy pomiarowe mogą wynikać także ze stosowanych klasycznych modeli ułożenia 
markerów.  

Cel: Celem badań było zebranie danych do wstępnej analizy kinematycznej salt 

u snowboardzistów i narciarzy w testach pilotażowych z wykorzystaniem systemu 

optoelektronicznego. 

Materiał i metody: Dzięki współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym Polsko-

Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Bytomiu eksperyment przeprowadzono 

w warunkach terenowych, tj. w obiekcie „Freestyle Park” w Chorzowie. Wykorzystano 

10 kamer NIR Vicon Bonita. Grupę badawczą stanowiło 8 studentów specjalizacji 
instruktorskiej narciarstwa i snowboardu AWF Katowice. Rejestrowano pojedyncze salta 

wykonywane do gąbek z najazdu z trzech różnych wysokości. W tym celu użyto 
oprogramowania Vicon Nexus ze standardowym omarkerowaniem badanego. 

Wyniki: Możliwość uzyskania wyników została uzależniona od wielu czynników. 

Specyficzne miejsce badań wywołało wzmożoną czasochłonność w przygotowaniu sprzętu do 
rejestracji. Ograniczona wielkość obszaru rejestracji przy zastosowanej ilości kamer 
spowodowała możliwość nagrania salt tylko z najazdu z jednej wysokości. Ponadto niezbędne 
dla uczestników pomiaru oświetlenie skutkowało koniecznością maskowania kamer, którym 
w tym wypadku zmniejszono zakres widoczności markerów. Dodatkowo problem 

z rozpoznaniem wszystkich markerów wynikający z ukształtowania terenu, uniemożliwił 
stworzenie typowego nagrania kalibracyjnego, na podstawie którego lokalizuje się położenie 
markerów. Standardowy schemat omarkerowania Vicon’a nie sprawdził się w przypadku 

snowboardzistów, którzy zasłaniając kolce biodrowe przednie górne podczas przygotowania 
do odbicia zburzyli schemat do stworzenia modelu dolnej części ciała. 
Wnioski: Wbrew pozorom powyższa praca nie ma na celu krytyki badań terenowych, lecz 
uświadomienie ważności prowadzenia testów pilotażowych. Niejednokrotnie laboratorium nie 
daje żadnej możliwości wykonania specjalistycznych ruchów i uzyskania interesujących 
nagrań. Jednakże nieoceniona staje się znajomość wszelakich ograniczeń systemów 
pomiarowych, które należy w jak największym stopniu wyeliminować przed właściwą 
rejestracją grupy eksperymentalnej, by zachować wszystkie wytyczne metodologii badań 
naukowych. 
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