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   Streszczenie. Wstęp. Jednym z najbardziej popularnych ruchów we wszystkich formach 

tańca jest piruet, czyli obrót wykonywany wokół własnej osi. Tancerki trenuj  przez wiele lat, 
aby móc wykonywać piruety szybko i wielokrotnie, a brak zawrotów głowy jest niezbędny 

dla utrzymania równowagi i orientacji przestrzennej. Osi ga się to za pomoc  techniki zwanej 
spotting, która minimalizuje ruchy głowy. W jednych z pierwszych badań [1], w których 

wykorzystano analizę kinematograficzn  do porównania wykonania piruetu w trzech grupach 
o ró nym stopniu zaawansowania wykazano, e faza przygotowania była we wszystkich 
grupach bardzo podobna, ró nice wykazano w fazie obrotu i fazie zakończenia. Okazuje się, 
e kluczowymi elementami określaj cymi trudność piruetów jest prędkość, pozycja w czasie 

obrotów oraz ich ilość. Celem niniejszej pracy było porównanie stabilności oraz zło oności 
wykonania dwóch rodzajów piruetów jazzowego i klasycznego. Materiał i Metody. 
Badaniami objęto grupę szesnastu tancerek współczesnych, w wieku 22.13±2.73 lat i średnim 

sta u treningowym 12.19±3.04 lata. Dane kinematyczne i kinetyczne dwóch rodzajów 

piruetów: jazzowego na demi-pliè i klasycznego zostały zebrane przy pomocy 9 kamer 

(100Hz) systemu Vicon zsynchronizowanego z dwoma platformami firmy Kistler (1000Hz). 

Dane z platformy, na której był wykonywany obrót, zostały eksportowane do programu 
MatLab (MathWorks, USA), w celu wyliczenia długości środka parcia stóp na podło e oraz 
współczynnika entropii próbkowej dla sygnału CoP w płaszczy nie strzałkowej (AP) i 
czołowej (ML). Uzyskane dane były porównywane w programie Statistica (StatSoft, PL) przy 
u yciu testu t-studenta dla grup zale nych. Wyniki. Wszystkie analizowane parametry miały 
rozkład normalny. Długości środka parcia stóp na podło e dla dwóch rodzajów piruetów nie 

ró niły się istotnie statystycznie, podobnie jak czasy ich trwania. Analiza współczynnika 
entropii wykazała istotne statystycznie ró nice między płaszczyznami (AP i ML) dla ka dego 
z piruetów: klasyczny (p=0.0017) i jazzowy (p=0.0045), wskazuj c na wy sze wartości 
entropii w płaszczy nie strzałkowej. Natomiast nie znaleziono ró nic istotnych statystycznie 
dla entropii między dwoma piruetami w tych samych płaszczyznach. Podsumowanie. 

Uzyskane wyniki dla współczynnika entropii sygnału CoP mog  świadczyć o podobnym 

poziomie działania systemu kontroli postawy dla analizowanych typów piruetów. Zatem 

współczynnik entropii mo e stanowić właściw  miarę do oceny kontroli postawy i być 
dobrym uzupełnieniem tradycyjnych miar liniowych.  
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