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Streszczenie. Celem niniejszej pracy była ilo ciowa ocena nieregularno ci występujących w 
przebiegach czasowych momentu siły prostowników stawu kolanowego siatkarzy. W 

badaniach uczestniczyło 13 drugoligowych zawodników. Pomiary przeprowadzono za 

pomocą dynamometru izokinetycznego Biodex System 4 Pro. Pierwszy pomiar miał miejsce 

przed okresem przygotowawczym, za  drugi po zakończeniu trwającego 34 tygodnie sezonu 

rozgrywek. W analizie sygnału z dynamometru wykorzystano dyskretną falkę biortogonalną 

Bior 3.1 [1]. Sygnał został zdekomponowany na czterech poziomach. Wyniki analizy 

falkowej wykazały istotną statystycznie różnicę (p  0.05) pomiędzy warto ciami 

wysokoczęstotliwo ciowej energii zawartej w detalach sygnałów dla obu pomiarów. Wyższe 

warto ci energii po zakończeniu rozgrywek stwierdzono u 10 spo ród 13 badanych siatkarzy. 

Zastosowanie dyskretnej falki Bior 3.1 umożliwiło wykrycie subtelnych różnic (poniżej 1%) 
w dystrybucji wysokoczęstotliwo ciowej energii sygnału z dynamometru i potwierdziło jej 
przydatno ć w badaniach takich sygnałów [1]. Zidentyfikowanie istotnych statystycznie 

różnic w dystrybucji wzmiankowanej energii sygnału z dynamometru pomiędzy dwoma 

skrajnymi okresami makrocyklu rocznego może w po redni sposób wiadczyć o zmienionym 
wzorcu aktywacji prostowników stawu kolanowego [2]. Wyniki badań mogą mieć również 
praktyczne znaczenie dla trenerów siatkówki w kontek cie indywidualizacji treningu 
siłowego zawodników, u których stwierdzono pod koniec sezonu rozgrywek ligowych wysoki 

poziom energii zawartej w detalach sygnału. 
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