Γξ. Βαζίιεηνο Παλνπηζαθφπνπινο
Γηδάθησξ Αζιεηηθψλ Δπηζηεκψλ ΔΦΑΑ-ΑΠΘ
Πξφεδξνο Διιεληθήο Δηαηξείαο Δκβηνκεραληθήο

Βηνκεραληθή
(Βηνθηλεηηθή)
εκεηψζεηο γηα ηελ
Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ
Γπκλαζηηθήο
Γ΄ Καηεγνξίαο

ΖΚΧΛ ΑΘΙΖΣΗΚΟΤ
Θεζζαινλίθε, επηέκβξηνο 2018

Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο-Θεζζαινλίθε 2018

Βηνθηλεηηθή

© 2018: Βαζίιεηνο Γ. Παλνπηζαθφπνπινο
[bpanouts@sch.gr]

Βηνκεραληθή
(Βηνθηλεηηθή)

εκεηψζεηο γηα ηελ Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο ζηα αζιήκαηα ξπζκηθήο
γπκλαζηηθήο, ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο, ηξακπνιίλν, αθξνβαηηθήο γπκλαζηηθήο, αεξνβηθήο
γπκλαζηηθήο θαη γπκλαζηηθήο γηα φινπο Γ΄ θαηεγνξίαο (Αξηζκφο ΤΠΠΟΑ / ΓΓΤΑ / ΓΔΑΔΑ /
ΣΔΑΠ / 309986/21757/2972/2226, Φ.Δ.Θ. 3178/04-10-2016) – Θεζζαινλίθε 2018.

Απαγνξεχεηαη ε αλαδεκνζίεπζε θαη γεληθά ε αλαπαξαγσγή ελ φισ ή ελ κέξεη ή θαη
πεξηιεπηηθά, θαηά παξάθξαζε ή δηαζθεπή, ηνπ παξφληνο έξγνπ κε νπνηνδήπνηε κέζν ή ηξφπν,
κεραληθφ, ειεθηξνληθφ, θσηνηππηθφ θαη ερνγξαθήζεσλ ή άιισο πσο ζχκθσλα κε ηνπο Λ.
2387/1920, 4301/1229, ηα Π.Γ. 3565/56, 4254/62, 4264/75, Λ. 100/74 θαη ινηπνχο ελ γέλεη
θαλφλεο Γηεζλνχο Γηθαίνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηνπ ζπγγξαθέα.

2

Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο-Θεζζαινλίθε 2018

Βηνθηλεηηθή

Πεξηερφκελα
Δηζαγσγή …………………………………………………………………………………………………………..

ζει. 4

Ζ Βηνθηλεηηθή σο επηζηήκε ηνπ αζιεηηζκνχ …………………………………………………………..

8

Βηνθηλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο ……………………………………………………

10

Βηνθηλεηηθή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο …………………………………………………………………..

11

Θηλεκαηηθή …………………………………………………………………………………………………………

24

Γπλακηθή …………………………………………………………………………………………………………..

27

Κέζνδνη Βηνθηλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο ……………………………………

45

Βηβιηνγξαθία …………………..…………………………………………………………………………………

54

Παξάξηεκα ………………………………………..………………………………………………………………

55

3

Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο-Θεζζαινλίθε 2018

Βηνθηλεηηθή

Δηζαγσγή
Γεληθά ζηνηρεία

Οη παξνχζεο ζεκεηψζεηο ζπληάρζεθαλ γηα λα ζπλνδεχζνπλ ηε δηδαζθαιία δηάξθεηαο δέθα
(10) σξψλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ «Βηνκεραληθή» ζηελ Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ
Γπκλαζηηθήο ζηα αζιήκαηα ξπζκηθήο γπκλαζηηθήο, ελφξγαλεο γπκλαζηηθήο, ηξακπνιίλν,
αθξνβαηηθήο γπκλαζηηθήο, αεξνβηθήο γπκλαζηηθήο θαη γπκλαζηηθήο γηα φινπο Γ΄ θαηεγνξίαο Θεζζαινλίθε 2018 (Αξηζκφο ΤΠΠΟΑ / ΓΓΤΑ / ΓΔΑΔΑ / ΣΔΑΠ / 309986/21757/2972/2226,
Φ.Δ.Θ. 3178/04-10-2016). ηφρνο γηα ηε ρνιή Γ’ θαηεγνξίαο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ
γλψζεσλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ε πξνεηνηκαζία γηα ην Β’ επίπεδν, φπνπ πξνζδνθάηαη ε
θαηαλφεζε πιεξνθνξηψλ απφ βαζηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο.

Οξνινγία

ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ νλνκαζία
ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ (Σ.Δ.Φ.Α.Α.) θαη
ρνιψλ Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (.Δ.Φ.Α.Α.) ηεο ρψξαο ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο νλνκαζίεο, φπσο «Αζιεηηθή Βηνκεραληθή» (.Δ.Φ.Α.Α. Αζελψλ), «Βηνθηλεηηθή»
(Σ.Δ.Φ.Α.Α. Θεζζαινλίθεο) θαη «Δκβηνκεραληθή» (Σ.Δ.Φ.Α.Α. εξξψλ, .Δ.Φ.Α.Α. Θνκνηελήο,
.Δ.Φ.Α.Α. Σξηθάισλ). Δπίζεο, απφ ην 2005 δξαζηεξηνπνηείηαη ν κε θεξδνζθνπηθφο
επηζηεκνληθφο ζχιινγνο «Διιεληθή Δηαηξεία Δκβηνκεραληθήο (ΔΙΔΚΒΗΟ)», ν νπνίνο είλαη
αδειθνπνηεκέλνο κε ηηο δηεζλείο ελψζεηο International Society of Biomechanics (I.S.B.) θαη
European Society of Biomechanics (E.S.B.). Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν «Biomechanics» αθνξά
ηε κειέηε θαη ηελ θαηαλφεζε, ππφ ην πξίζκα ηεο κεραληθήο, θαηλνκέλσλ θαη δηεξγαζηψλ πνπ
απνηεινχλ θαίξηα δεηήκαηα ζε ζεκαηηθέο πεξηνρέο φπσο ηε κεραληθή ηνπ Θαξδηναγγεηαθνχ
ζπζηήκαηνο (Cardiovascular Biomechanics), ηνπ Λεπξνκπτθνχ θαη Κπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο
(Neuromuscular

and

Musculoskeletal

Biomechanics),
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Biomechanics), ηεο Οξζνπαηδηθήο (Orthopaedic Biomechanics), ηεο Αζιεηηθήο Δπηζηήκεο
(Sports Biomechanics), φπσο επίζεο ηελ Oδνληηαηξηθή (Dental Biomechanics), ηελ κεραληθή
ηνπ Δξγαζηαθνχ Υψξνπ (Occupational Biomechanics), ηελ Θιηληθή Αλάιπζε ηεο Θίλεζεο
(Clinical Biomechanics), ηελ κεραληθή ησλ Θπηηάξσλ θαη ησλ Ηζηψλ (Cell and Tissue
Biomechanics) θαη ηηο εμνκνηψζεηο κε ρξήζε Τπνινγηζηηθήο κεραληθή (Computational
Biomechanics).
Όκσο, ε πηζηή απφδνζε ηνπ δηεζλή φξνπ «Biomechanics» ζηελ ειιεληθή γιψζζα είλαη
«βηνκεραληθή», ε νπνία φκσο έρεη παξαπέκπεη ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. Δλζηάζεηο έρνπλ
δηαηππσζεί θαη γηα ηνλ φξν «Δκβηνκεραληθή», θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη ην ζπλζεηηθφ "Δκ" δε
ζπλεζίδεηαη ζηελ νλνκαηνινγία επηζηεκψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα (Θφιιηαο, 2016). Δμαηηίαο
ηεο δηεμαγσγήο ηεο Δληαίαο ρνιήο Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο ζηε Θεζζαινλίθε, ζα πηνζεηεζεί
ν φξνο «Βηνθηλεηηθή» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Σ.Δ.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε.

χληνκα ηζηνξηθά ζηνηρεία

Χο πξσηνπφξνο ηεο Βηνθηλεηηθήο ζεσξείηαη ν Αξηζηνηέιεο (384-322 π.Υ.), ν νπνίνο
αληηιήθζεθε ηε ζρέζε κεηαμχ κεραληθήο ηεο θίλεζεο θαη ηεο θίλεζεο απηήο θαζ’απηήο, ε νπνία
κπνξεί λα κειεηεζεί κφλν κε εθηεηακέλε παξαηήξεζε. Έκκεζε, αιιά ζεκαληηθή ζπκβνιή ήηαλ
θαη ηνπ Αξρηκήδε (287-212 π.Υ.), θαζψο δηαηχπσζε βαζηθέο αξρέο πδξνδπλακηθήο αιιά θαη κε
ηελ θαηαλφεζε ησλ ξνπψλ κέζσ ηεο κεραληθήο ησλ κνριψλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε
θαηαζθεπέο πνιεκηθνχ εμνπιηζκνχ. Ο Γαιελφο (129-199 κ.Υ.) θαηέγξαςε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
γηα ηελ αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, γλψζε πνπ θαζφξηζε ηελ επηζηεκνληθή γλψζε σο
ηελ Αλαγέλλεζε. Σελ πεξίνδν ηεο αλαγέλλεζεο, ν Leonardo da Vinci (1452-1519) κειέηεζε
ηελ αλαηνκία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ζεσξψληαο ηα δηάθνξα κέιε ηνπ σο κέξε κεραληθήο
θαηαζθεπήο θαη βειηίσζε ηνλ Θαλφλα ησλ Αλαινγηψλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ Marco Vitruvio
Pollione (80-15 π.Υ.). Ζ απεηθφληζε ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ Βηηξνχβηνπ απνηειεί θνηλφ ζέκα ζε
επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη ινγφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ Βηνθηλεηηθή (ρήκα 1).
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ρήκα 1. Αξηζηεξά: Ο Άλζξσπνο ηνπ Βηηξνχβηνπ ζχκθσλα κε ηνλ Leonardo da Vinci (εηθφλα απφ Luc
Viatour / https://Lucnix.be). Γεμηά: Σν ινγφηππν ηεο International Society of Biomechanics (I.S.B.).

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο κπτθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπλεπαθφινπζεο θίλεζεο
ηνπ ζψκαηνο απφ κεραληθή άπνςε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Giovanni Borelli (1608-1679). Ο
επηζηήκνλαο φκσο πνπ ηππνπνίεζε, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο
παξακεηξνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, ηελ θιαζηθή κεραληθή ήηαλ ν Isaac Newton
(1642-1727). Οη λφκνη ηνπ Λεχησλα απνηεινχλ ηε βάζε ηεο Βηνθηλεηηθήο.
Οινθιεξψλνληαο, ε Βηνθηλεηηθή ζήκεξα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηα ηερλνινγηθά
επηηεχγκαηα θαη θαηλνηνκίεο. Ήδε ε εκθάληζε ησλ νπηηθψλ θαηαγξαθηθψλ κέζσλ ζηα κέζα
ηνπ 19νπ αηψλα έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο «πξψηκνπο βηνθηλεηηθνχο» φπσο ν Jules Marey
(1830-1904) θαη Eadweard Muybridge (1830-1904) λα κειεηήζνπλ ιεπηνκεξέζηεξα ηελ
θίλεζε. Ο αληαγσληζκφο ησλ ππεξδπλάκεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «Φπρξνχ Πνιέκνπ» θπξίσο
γηα εθαξκνγή ζηα πνιεκηθά αεξνζθάθε θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ δηαζηήκαηνο θαη
δεπηεξεπφλησο ζηελ αζιεηηθή επηζηήκε, έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ θαη κεζφδσλ
γηα ρξήζε ζηε Βηνθηλεηηθή. ήκεξα, ε δηαζέζηκε θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή ηερλνινγία, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζηζηά ηε
Βηνθηλεηηθή έλα επηζηεκνληθφ πεδίν κε ηεξάζηηα δπλαηφηεηα παξεκβάζεσλ θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ηελ αλζξψπηλε θίλεζε.
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Γνκή ζεκεηψζεσλ

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηφρνο γηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Βηνθηλεηηθήο ζηε
ρνιή Πξνπνλεηψλ Γ’ θαηεγνξίαο είλαη ε θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ βαζηθψλ
ελλνηψλ θαη κεζφδσλ αλάιπζεο Σα πεξηερφκελα ησλ ζεκεηψζεσλ είλαη δνκεκέλα ζηνπο
παξαθάησ ζεκαηηθνχο άμνλεο:
1. Δηζαγσγή ζηε Βηνθηλεηηθή
2. Βηνθηλεηηθή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο
3. Θηλεκαηηθή
4. Γπλακηθή
5. Κέζνδνη Βηνθηλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο
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Η Βηνθηλεηηθή σο επηζηήκε ηνπ αζιεηηζκνχ
Οξηζκφο
Βηνθηλεηηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ εμεηάδεη θαη κειεηά ηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ζηνλ
ρψξν φπνπ απηή εμειίζζεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο κεραληθήο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ θπζηθψλ
λφκσλ ζηελ θίλεζε. Αληίζηνηρα, Βηνθηλεηηθή ηεο Αζιεηηθήο Κίλεζεο είλαη θιάδνο ηεο
Βηνθηλεηηθήο, ε νπνία κειεηά ηελ θίλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαηά ηελ αζιεηηθή
πξνζπάζεηα (βι. Ιεμηθφ Δπηζηεκψλ ηνπ Αζιεηηζκνχ).

Σα αληηθείκελα κειέηεο ηεο Βηνθηλεηηθήο ηεο Αζιεηηθήο Θίλεζεο είλαη (Θφιιηαο, 2016):
 ε δηεξεχλεζε ηεο νξζφηεηαο κηαο θίλεζεο
 ε εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θπζηθψλ λφκσλ ζην κεραληζκφ θίλεζεο θαη ε επηινγή ηεο
θαηάιιειεο ηερληθήο ζχκθσλα κε ηελ βέιηηζηε εθαξκνγή ησλ λφκσλ ηεο κεραληθήο
 ε εμαθξίβσζε ησλ κεραληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζπζηήκαηνο ζηηο δηάθνξεο
αγσληζηηθέο ζπλζήθεο

ηφρνη

Οη ζηφρνη ηεο Βηνθηλεηηθήο ηεο Αζιεηηθήο Θίλεζεο είλαη (Θφιιηαο, 2016):
 ε αμηνιφγεζε ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θίλεζεο, νχησο ψζηε λα δηαπηζησζεί
θαηά πφζν ζπκθσλεί κε ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο
 ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθνξψλ ζηελ θίλεζε κεηαμχ αζιεηψλ δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ,
νχησο ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ
 ν θαζνξηζκφο ησλ κεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θίλεζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ
αζιεηψλ πςεινχ επηπέδνπ, έηζη ψζηε ε επηζεκαλζνχλ ηα ζεκεία πνπ θαζνξίδνπλ ή/θαη
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βειηηζηνπνηνχλ ηελ επίδνζε θαη λα δνζνχλ έκθαζε ζε απηά θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο
θίλεζεο ζε αξράξηνπο
 ε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θίλεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεραληθψλ
πξνηεξαηνηήησλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη επαλαπξνζδηνξηζκφο εκπεηξηθψλ
ή/θαη καζεκαηηθψλ κνληέισλ κε ηα νπνία δηαηππψλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
επηκέξνπο παξακέηξσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αζιεηηθή ηερληθή

9

Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο-Θεζζαινλίθε 2018

Βηνθηλεηηθή

Βηνθηλεηηθή αμηνιφγεζε αζιεηηθήο απφδνζεο
Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο Βηνθηλεηηθήο ηεο Αζιεηηθήο Θίλεζεο, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα, είλαη ε θαηαλφεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ζηελ αζιεηηθή
ηερληθή. Χο αζιεηηθή ηερληθή νξίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε αθνινπζία
εμέιημεο ηεο θίλεζεο ησλ κειψλ θαη ηνπ ζψκαηνο, ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε κηαο θαζνξηζκέλεο αζιεηηθήο πξνζπάζεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν
εθαξκνγήο ησλ δπλάκεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο.
Ζ Βηνθηλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο απφδνζεο ζπκβάιεη ζηα αθφινπζα:
 θαζνξηζκφο ηεο ζρέζεο «αίηην ↔ απνηέιεζκα»
 εληνπηζκφο πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηεο εθηέιεζεο κηαο αζιεηηθήο θίλεζεο
 παξέκβαζε γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ αζιεηψλ
 αλάπηπμε ηεο κεζνδηθήο δηδαζθαιίαο ηεο αζιεηηθήο θίλεζεο

Πέξα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο θίλεζεο, ε Βηνθηλεηηθή ηεο Αζιεηηθήο Θίλεζεο
ζπλεηζθέξεη θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνπφλεζεο:
 Κε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνπνλεηηθνχ θχθινπ
κε δνθηκαζίεο δχλακεο, ηζρχνο θιπ ζε εμεηδηθεπκέλα φξγαλα
 Κε ζχγθξηζε ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηψληαο θηλεηηθή ή θηλεκαηηθή αλάιπζε
 Κε έιεγρν δηαρξνληθήο εμέιημεο ησλ παξακέηξσλ γηα δηεξεχλεζε ηεο κεηαθνξάο ζηελ
αζιεηηθή ηερληθή ησλ κεηαβνιψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο
 Κε θηλεζηνινγηθφ έιεγρν ησλ ζπκκεηερφλησλ κπψλ
 πκβνιή ζηνλ πξνπνλεηηθφ ζρεδηαζκφ (ζε ζπλεξγαζία πάληα κε ηνλ πξνπνλεηή)
 Κε ζρεδηαζκφ εμεηδηθεπκέλσλ αζθήζεσλ γηα ηε βειηίσζε παξακέηξσλ ηεο θίλεζεο
 Κε ζρεδηαζκφ εμεηδηθεπκέλσλ νξγάλσλ γηα ηελ πξνπφλεζε
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Βηνθηλεηηθή ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο
Σν αλζξψπηλν ζψκα απνηειείηαη απφ 206 νζηά θαη πάλσ απφ 700 ζθειεηηθνχο κχεο πνπ
θηλνχλ ηα νζηά θαη πξνθαινχλ θίλεζε. Γηα ηε κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ θηλεηηθνχ κεραληζκνχ
(ην ζψκα) νξίδεηαη φηη:
 ε θίλεζε δηεμάγεηαη ζην ρψξν θαη ζηνλ ρξφλν
 ε θίλεζε είλαη ζχλζεηε θαη δηέπεηαη απφ θαλφλεο
 ε θίλεζε θαζνξίδεηαη απφ ηε δνκή ησλ ηζηψλ
θαζψο θαη φηη ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ ηα επίπεδα ζψκαηνο, νη άμνλεο ηνπ ζψκαηνο θαη ε
νλνκαηνινγία ησλ θηλήζεσλ αξζξψζεσλ

Δπίπεδα ζψκαηνο
Σα επίπεδα ηνπ ζψκαηνο είλαη ην κεησπηαίν, ην εγθάξζην θαη ην πξνζζηνπίζζην (ρήκα
2).

ρήκα 2. Σα επίπεδα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο
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Άμνλεο ζψκαηνο
Οη άμνλεο ηνπ ζψκαηνο είλαη ν επηκήθεο ή νβειηαίνο, ν εγθάξζηνο θαη ν πξνζζηνπίζζηνο
(ρήκα 3).

ρήκα 3. Οη άμνλεο πεξηζηξνθήο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο (αλαθηεκέλν απφ
http://www.bbc.co.uk/bitesize/standard/pe/skills/mechanical_principles/revision/2).

Κηλήζεηο κειψλ ηνπ ζψκαηνο/αξζξψζεσλ
Οη θηλήζεηο ησλ αξζξψζεσλ θαη ε
νλνκαηνινγία ηνπο παξνπζηάδνληαη
ζην ρήκα 4.

ρήκα 4. Ολνκαηνινγία ησλ θηλήζεσλ
ησλ αξζξψζεσλ
(αλαθηεκέλν θαη ηξνπνπνηεκέλν απφ
https://zh.wikipedia.org/wiki/File:Body_
Movements_I.jpg).
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Ζ νλνκαηνινγία ηεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο ηε κέζε γξακκή
ηνπ ζψκαηνο θαη ην ζηέξλν. Θνληηλφ ζεκείν ελφο κέινπο είλαη ην εγγχηεξν πξνο ην ζηέξλν,
ελψ καθξηλφ ην ζεκείν ηνπ κέινπο πνπ είλαη πην καθξηά απφ ην ζηέξλν. Γεληθά, κε ην ζψκα
ζηελ αλαηνκηθή ηνπ ζέζε, ζην πξνζζηνπίζζην επίπεδν ηνπ ζψκαηνο επηηειείηαη θάκςε (ην
καθξηλφ ζεκείν ηνπ κέινπο πξνζεγγίδεη ην θνληηλφ) θαη έθηαζε (ην καθξηλφ ζεκείν ηνπ κέινπο
απνκαθξχλεηαη απφ ην θνληηλφ), ζην κεησπηαίν επίπεδν απαγσγή (απνκάθξπλζε ηνπ κέινπο
απφ ηε κέζε γξακκή ηνπ ζψκαηνο) θαη πξνζαγσγή (πξνζέγγηζε ηνπ κέινπο ζηε κέζε
γξακκή ηνπ ζψκαηνο), ελψ ζην εγθάξζην επίπεδν πεξηζηξνθή θαη πεξηθνξά. Άιιεο θηλήζεηο
είλαη ν πξεληζκφο (ε παιάκε ζηξέθεηαη πξνο ηα θάησ) θαη ν ππηηαζκφο (ε παιάκε
ζηξέθεηαη πξνο ηα άλσ) ηεο άθξαο ρείξαο θαη ε αλάζπαζε έζσ ή έμσ ρείινπο ηνπ άθξνπ
πφδα (ν άθξνο πφδαο ηείλεη πξνο ηελ θλήκε ή ηελ πεξφλε αληίζηνηρα). Χο πξνο ηνπο άμνλεο
δηεμάγνληαη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ηξνρφο γχξσ απφ ηνλ
πξνζζηνπίζζην άμνλα, ην ζάιην εκπξφο γχξσ απφ ηνλ εγθάξζην άμνλα θαη ε πηξνπέηα γχξσ
απφ ηνλ επηκήθε άμνλα.

Οζηά
Σα νζηά ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ζηήξημε θαη θίλεζε ηνπ ζψκαηνο, ηελ πξνζηαζία ησλ
εζσηεξηθψλ νξγάλσλ, γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ θαη ηελ απνζήθεπζε
κεηαιιηθψλ ελψζεσλ ρξήζηκσλ γηα ηνλ νξγαληζκφ.

Σαμηλφκεζε ησλ νζηψλ
Σα νζηά δηαθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζή ηνπο ζε ζπνγγψδε θαη ζηαζεξφ νζηίηε
ηζηφ, ζε ζπκπαγή (π.ρ. ζπφλδπινο) θαη ζπνγγψδε (π.ρ. νζηά ησλ άθξσλ). Έλα ζπνγγψδεο
είλαη πνιχ πνξψδεο νζηφ θαη απνξξνθά πνιχ ελέξγεηα, ελψ έλα ζπκπαγέο νζηφ είλαη ζηαζεξφ
θαη έρεη απμεκέλε αληνρή θαη ζθιεξφηεηα. Αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο, ηαμηλνκνχληαη σο
επηκήθε (π.ρ. κεξηαίν), βξαρέα (π.ρ. κεηαηάξζηα), πιαηηά (π.ρ. σκνπιάηε), αλψκαια (π.ρ.
νζηά ππέινπ) θαη ζεζακνεηδή (π.ρ. επηγνλαηίδα) νζηά.
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Αλαθνξηθά κε ηε κεραληθή θφξηηζε ηνπ νζηνχ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ, έρεη
δηαηππσζεί φηη ε κεραληθή θφξηηζε ιφγσ ζπκκεηνρήο ζε θπζηθή/αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα
ζηελ παηδηθή ειηθία απνηειεί εξέζηζκα γηα ηελ νζηενγέλεζε (Vicente-Rodriguez, 2006) θαη δελ
ππάξρεη νξηζηηθή επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε γηα ην αλ ε έληνλε πξνπφλεζε ζηελ πξνεθεβεία
πξνθαιεί κεηαβνιή ηεο αλάπηπμεο

Αξζξψζεηο
Οη αξζξψζεηο είλαη ν κεραληζκφο ζχλδεζεο ησλ νζηψλ κεηαμχ ηνπο θαη επηηξέπνπλ ηελ
θίλεζε ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο γχξσ απφ ηνπο άμνλέο ηνπο.

Σαμηλφκεζε αξζξψζεσλ
Χο πξνο ην είδνο ηεο άξζξσζεο, νη αξζξψζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε δηαξζξψζεηο
(αξζξψζεηο πνπ ππάξρεη θίλεζε, π.ρ. άξζξσζε ηνπ ψκνπ), ζπλαξζξψζεηο (αξζξψζεηο πνπ
δελ ππάξρεη θίλεζε, π.ρ. θξαλίν) θαη ακθηαξζξψζεηο (αξζξψζεηο κε πεξηνξηζκέλε θίλεζε,
π.ρ. ζπνλδπιηθή ζηήιε). Γηαθξίλνληαη ζε απιέο (άξζξσζε δχν νζηψλ, π.ρ. ηζρίν), ζχλζεηεο
(άξζξσζε πνιιψλ νζηψλ, π.ρ. θαξπφο) θαη πνιχπινθεο (άξζξσζε κε επηθνπξηθά ζηνηρεία,
π.ρ. γφλαην). Σέινο, κε βάζε ηελ θίλεζε πνπ επηηξέπνπλ γχξσ απφ ηνπο άμνλεο ηε άξζξσζεο,
ππάξρνπλ κνλναμνληθέο, δηαμνληθέο θαη πνιπαμνληθέο αξζξψζεηο.

Σχπνη αξζξψζεσλ
Οη ηχπνη ησλ αξζξψζεσλ είλαη:
 Οιηζζαίλνπζεο ή αλψκαιεο: ε αξζξηθή επηθάλεηα είλαη αλψκαιε θαη επηηξέπεη
επίπεδε θίλεζε θαη πεξηνξηζκέλε πεξηζηξνθή (π.ρ. κεζνθαξπηθέο αξζξψζεηο)
 Γίγγιπλεο: ε κία αξζξηθή επηθάλεηα είλαη θπιηλδξηθή θαη ε άιιε είλαη θνίιε,
επηηξέπνληαο θίλεζε γχξσ απφ έλαλ άμνλα (π.ρ. αγθψλαο)
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 Κνλδπινεηδείο ή Διιεηςνεηδείο: ε κία αξζξηθή επηθάλεηα είλαη κηθξφ ζθαηξηθφ
θνίισκα θαη ε άιιε είλαη κηθξφ ζθαηξηθφ θχξησκα, επηηξέπνληαο θίλεζε γχξσ απφ δχν
άμνλεο (π.ρ. κεζνθαιαγγηθέο)
 θαηξνεηδείο: ε κία αξζξηθή επηθάλεηα είλαη κεγάιν ζθαηξηθφ θνίισκα θαη ε άιιε είλαη
κεγάιν ζθαηξηθφ θχξησκα, επηηξέπνληαο θίλεζε γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο (π.ρ. ηζρίν)
 Σξνρνεηδείο: ε κία αξζξηθή επηθάλεηα είλαη ηξνρφο θαη ε άιιε είλαη επίπεδε,
επηηξέπνληαο θίλεζε κε θχιηζκα ηνπ ηξνρνχ (π.ρ. θεξθηδσιεληθή)
 Δθηππνεηδείο νη αξζξηθέο επηθάλεηα είλαη έρνπλ ζρήκα ζέιαο αιφγνπ, επηηξέπνληαο
θίλεζε γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο (π.ρ. θαξπνκεηαθάξπηα άξζξσζε αληίρεηξα)

Γνκή άξζξσζεο
Χο πξνο ηε δνκή ηνπο, νη αξζξψζεηο έρνπλ ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή δνκή. Ζ θχξηα
δνκή απνηειείηαη απφ ηηο αξζξηθέο επηθάλεηεο (ηνλ παινεηδή ρφλδξν), ηνλ ηλψδε θαη
πκελψδε αξζξηθφ ζχιαθν, θαζψο θαη ηελ αξζξηθή θνηιφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ην
αξζξηθφ πγξφ. Ζ επηθνπξηθή δνκή είλαη ε ζχλδεζκνη, νη δηάξζξηνη δίζθνη ζηελ ζπνλδπιηθή
ζηήιε θαη νη δηάξζξηνη κελίζθνη ζην γφλαην.

Κηλεηηθφηεηα άξζξσζεο
Θάζε άξζξσζε έρεη ηα φξηα ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο πνπ είλαη ε κέγηζηε γσληαθή
κεηαηφπηζε αλάκεζα ζηηο αθξαίεο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο πνπ ηελ
απνηεινχλ (θπζηνινγηθφ θηλεηηθφ εχξνο), ην νπνίν θαζνξίδεηαη αλαηνκηθά απφ ηηο αξζξηθέο
επηθάλεηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο άξζξσζεο ζηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, απφ ηνλ ηχπν ηεο
θίλεζεο (παζεηηθή, ελεξγεηηθή), ηελ ειαζηηθφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ην κήθνο θαη ηε
δχλακε ησλ κπτθψλ νκάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηή (Εάθαο, 2003).
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θειεηηθνί Μχεο
Θαζνξηζηηθνί γηα ηελ θίλεζε είλαη νη ζθειεηηθνί ή γξακκσηνί κχεο, ηα καιαθά θαη
ζπζηαιηά φξγαλα κε πξσηετληθή ζχλζεζε πνπ ζπλζέηνπλ ην κεγαιχηεξν ζε κάδα ηζηφ ζην
αλζξψπηλν ζψκα.

Γνκή κπφο
Έλαο ζθειεηηθφο κχο απνηειείηαη απφ γξακκσηέο κπτθέο ίλεο, εξεηζηηθφ ππφζηξσκα,
ηέλνληεο, αγγεία θαη λεχξα. Ζ βαζηθή δνκή ελφο ζθειεηηθνχ κχ είλαη ε έθθπζε (ην άθξν ηνπ
κπφο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζρεηηθά αθίλεην κέινο ηεο άξζξσζεο), ε θαηάθπζε (ην άθξν ηνπ
κπφο πνπ ζπλδέεηαη κε ην ζρεηηθά θηλεηφ κέινο ηεο άξζξσζεο) θαη αλάκεζά ηνπο ν γαζηέξαο
(ην ζπζηαιηφ ηκήκα ηνπ κπ).
Ο γαζηέξαο ησλ κπψλ είλαη θαιπκκέλνο κε πξνζηαηεπηηθφ ζπλδεηηθφ ηζηφ πνπ νλνκάδεηαη
επηκχην ή έμσ πεξηκχην, ην νπνίν εηζρσξεί ζην γαζηέξα θαη ην δηαρσξίδεη ζε δέζκεο κπηθψλ
ηλψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πεξηβάιινληαη απφ ην έζσ πεξηκχην. Βαζηθή κνλάδα ηνπ κχ είλαη ε
κπτθή ίλα, ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην ζαξθείιεκα πνπ πεξηβάιεη ην ζαξθψπιαζκα. ην
ζαξθφπιαζκα είλαη δηαηεηαγκέλα θαη παξάιιεια κεηαμχ ηνπο ιεπηά ηλίδηα, ηα κπτθά ηλίδηα. Σα
κπηθά ηλίδηα θαηαιακβάλνπλ θαηά κήθνο φιε ηε κπτθή ίλα θαη παξνπζηάδνπλ κηα εγθάξζηα
γξάκκσζε εμαηηίαο δηαδνρηθψλ δεπγψλ ζθνπξφρξσκσλ (αληζηφηξνπνο νπζία ή Εψλε Α) θαη
αλνηρηφρξσκσλ (ηζφηξνπνο νπζία ή Εψλε Η) πεξηνρψλ. Ζ αιιεινπρία δχν κηζψλ δσλψλ Η θαη
ηεο ελδηάκεζήο ηνπο δψλεο Α νλνκάδεηαη ζαξθσκέξην, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηε
γξακκή Ε. ηε δψλε Α βξίζθνληαη ηα λεκάηηα κπνζίλεο, ελψ ζηε γξακκή Ε ζηεξίδνληαη ηα
λεκάηηα αθηίλεο. Κε ηνλ εξεζηζκφ ηνπ κχ, ηα λεκάηηα ηεο αθηίλεο έιθνπλ ηα λεκάηηα ηεο
κπνζίλεο, ππνρξεψλνληαο ηηο γξακκέο Ε λα πιεζηάζνπλ θαη έηζη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε
ζπζηνιή ηνπ κπφο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηαιηψλ θαη ειαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κπφο
απεηθνλίδεηαη ζην βαζηθφ κεραληθφ κνληέιν ηνπ κχ (ζρήκα 5).
Οη ηέλνληεο είλαη ζηελ άθξε ηνπ κπ, απνηεινχλ έλα ζχλνιν ηζρπξψλ θαη εχθακπησλ ηλψλ
ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη θαιχπηνληαη απφ ην πεξηηελφληην. Οη ηέλνληεο ζπλδένπλ ην κχ κε ην
νζηφ θαη κεηαθέξνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε κπτθή ζπζηνιή ζηα νζηά, αθνχ
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νη ηέλνληεο δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζχζπαζεο αιιά ιεηηνπξγνχλ σο ηκάληεο. Σέινο, ππάξρνπλ
ηζηνί πνπ κνηάδνπλ κε ηέλνληεο θαη νλνκάδνληαη απνλεπξψζεηο, αιιά είλαη ππθλνί ηλψδεηο
ηαηλίεο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ.

ρήκα 5. Βαζηθφ κεραληθφ κνληέιν ηνπ κχ.

Σαμηλφκεζε θειεηηθψλ Μπψλ
Κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ γαζηέξσλ, έλαο κπο κπνξεί λα είλαη αηξαθηνεηδήο, δηθέθαινο,
ηξηθέθαινο ή ηεηξαθέθαινο. Χο πξνο ηε δηάηαμε ησλ κπτθψλ ηλψλ, έλαο κχο είλαη
αηξαθηνεηδήο (παξάιιειε δηάηαμε κπτθψλ ηλψλ κε ηνλ επηκήθε άμνλα ηνπ γαζηέξα),
εκηπηεξνεηδήο (παξάιιειε δηάηαμε κπτθψλ ηλψλ πνπ φκσο εθθχνληαη/θαηαθχνληαη ζε
πεπιαηπζκέλνπο ηέλνληεο ή πεξηηνλίεο), θαη πηεξνεηδήο (νη κπτθέο ίλεο ζρεκαηίδνπλ θηεξφ κε
έλαλ ηέλνληα επηκήθε αλάκεζα ζε έθθπζε θαη θαηάθπζε). Θαηά θαλφλα, νη αηξαθηνεηδήο κχεο
είλαη ζπλήζσο ππεχζπλνη γηα θηλήζεηο κεγάινπ εχξνπο θαη γηα γξήγνξεο ζπζπάζεηο κε κηθξή
δχλακε, ελψ νη εκηπηεξνεηδείο θαη πηεξνεηδείο κχεο γηα θηλήζεηο κηθξνχ εχξνπο θαη κεγάιεο
δχλακεο (Θφιιηαο, 2016).
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Αλαθνξηθά κε ηελ ελέξγεηά ηνπο ζε κία θίλεζε, νλνκάδνληαη πξσηαγσληζηέο (είλαη
ππεχζπλνη ηελ θίλεζε), δεπηεξναγσληζηέο ή ζπλαγσληζηέο (ππνβνεζνχλ ηελ θίλεζε),
αληαγσληζηέο (ελεξγνχλ γηα λα ζηακαηήζεη ε θίλεζε φηαλ θηάλεη ε άξζξσζε ζην κέγηζην
θηλεηηθφ ηεο πιάηνο) θαη ζηαζεξνπνηνί (ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άξζξσζεο
ζπλδπαζηηθά κε ηνπο ζπλδέζκνπο). Σέινο, σο πξνο ηηο αξζξψζεηο ζηηο νπνίεο επηδξνχλ,
ππάξρνπλ κνλναξζξηθνί (πξνθαινχλ θίλεζε γχξσ απφ κία άξζξσζε) θαη δηαξζξηθνί
(πξνθαινχλ θίλεζε γχξσ απφ δχν αξζξψζεηο) κχεο.

Μχεο: Βαζηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο
Οη βαζηθέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ελφο κχ είλαη:
 Διαζηηθφηεηα: ε αχμεζε ην κήθνο ηνπ φηαλ δηεγεξζεί θαη ε επαλαθνξά ζην αξρηθφ
ηνπ κήθνο φηαλ ηεξκαηηζζεί ε δηέγεξζε.
 Σνληθφηεηα: ε παξακνλή ζε θαηάζηαζε κεξηθήο ζχζπαζεο θαηά ηελ θάζε ηεο εξεκίαο
(κπτθφο ηφλνο).
 Γηεγεξζηκφηεηα: ε αληίδξαζε πνπ εθδειψλεηαη κε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπ ζε θάζε
λεπξηθφ εξέζηζκα θαη εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ην βαζκφ
ηνληθφηεηαο ηνπ κπφο.
 πζηαιηφηεηα: ε πξαγκαηνπνίεζε κπτθήο ζπζηνιήο κεηά απφ λεπξηθφ εξέζηζκα.

Λεηηνπξγία ησλ ηζηψλ ζηελ επηβάξπλζε
Οη ηζηνί θαη νη δνκέο πνπ ππάξρνπλ ζην αλζξψπηλν ζψκα γηα ηελ ππνδνρή ησλ
θνξηίζεσλ θαη ηελ απνξξφθεζή ηνπο είλαη:
 ην δέξκα
 ην ππνπηέξλην ιηπψδεο ππφζηξσκα
 νη κχεο
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 νη ηέλνληεο
 ηα νζηά
 νη ζχλδεζκνη
 νη αξζξψζεηο

Οη κεραληζκνί πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ θνξηίζεσλ είλαη ε έθπηπμε ηνπ
δέξκαηνο, ε έθθεληξε ιεηηνπξγία ησλ κπψλ, ε θάκςε ή ε ζπκπίεζε ησλ νζηψλ, ε ηάζε ησλ
ζπλδέζκσλ θαη ε ζπκπίεζε ησλ αξζξψζεσλ. Απμεκέλε είλαη ε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ησλ
θξνπζηηθψλ θνξηίσλ απφ ηνπο κχεο, ηα νζηά θαη ηνπο ηέλνληεο. Χζηφζν, νη αξζξψζεηο δελ
έρνπλ ηζρπξνχο κεραληζκνχο απνξξφθεζεο ησλ θξαδαζκψλ κε απνηέιεζκα λα ππφθεηληαη ζε
ηξαπκαηηζκνχο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαζψο ε θηλεηηθφηεηα
ηεο θάζε κνίξαο ηεο εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ γεηηνληθέο κνίξεο. Δπίζεο,
ηδηαηηεξφηεηα απνηειεί ε δνκή ηνπ πέικαηνο γηα ηελ ππνδνρή ησλ θνξηίζεσλ, αθνχ
απνηειείηαη απφ 26 νζηά πνπ «ζπλδένληαη» κεηαμχ ηνπο κε 33 αξζξψζεηο θαη ζρεκαηίδνπλ ηελ
πνδηθήο θακάξαο καδί κε κχεο, ζπλδέζκνπο θαη πεξηηνλίεο, πνπ απνηεινχλ ειαζηηθνχο ηζηνχο
κε απμεκέλε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο θνξηίσλ.
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ΔΙΓΗ ΜΤΪΚΗ ΤΣΟΛΗ
πζηνιή είλαη ε κεραληθή απάληεζε ηνπ κπ ζε εξέζηζκα. Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ
ζπζπάηαη έλαο κχο δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο ζπζπάζεηο:
 ηζνκεηξηθή: ελψ ν κπο ζπζπάηαη, εθαξκφδεηαη δχλακε, δελ κεηαβάιιεηαη ην θηλεηηθφ
πιάηνο ηεο άξζξσζεο θαη δελ παξάγεηαη έξγν αθνχ δελ ππάξρεη κεηαηφπηζε.
 ηζνηνληθή: ν κπο ζπζπάηαη, εθαξκφδεηαη δχλακε ελάληηα ζε κηα ζηαζεξή αληίζηαζε,
κεηαβάιιεηαη ην θηλεηηθφ πιάηνο ηεο άξζξσζεο θαη παξάγεηαη έξγν αθνχ ππάξρεη
κεηαηφπηζε. Όηαλ ε ηάζε ηνπ κχ θαηά ηε κεηαβνιή ηνπ κήθνπο ηνπ αιιάδεη, ηφηε
νλνκάδεηαη θαη απμνηνληθή (Απνζηνιάθεο, 1993).
 ηζνθηλεηηθή: ν κπο ζπζπάηαη, εθαξκφδεηαη δχλακε ελάληηα ζε κηα ζηαζεξή αληίζηαζε,
κεηαβάιιεηαη ην θηλεηηθφ πιάηνο ηεο άξζξσζεο θαη παξάγεηαη έξγν αθνχ ππάξρεη
κεηαηφπηζε αιιά ζε ζηαζεξή γσληαθή ηαρχηεηα. Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ηζνηνληθή
ιεηηνπξγία αιιά ζπλαληάηαη κφλν ζε δνθηκαζίεο ηζνθηλεηηθήο δπλακνκέηξεζεο.

Άιιε δηάθξηζε ηεο ηζνηνληθήο κπτθήο ζπζηνιήο είλαη ε κεηνκεηξηθή θαη ε πιεηνκεηξηθή.
Μεηνκεηξηθή ή νκφθεληξε ιεηηνπξγία είλαη απηή φπνπ κε ηελ κπτθή ηνπ ελέξγεηα ν κπο
κεηψλεη ην κήθνο ηνπ θαη μεπεξλά ηελ εμσηεξηθή αληίζηαζε. Πιεηνκεηξηθή ή έθθεληξε
ιεηηνπξγία είλαη απηή φπνπ κε κπτθή ηνπ ελέξγεηα ν κπο πξνζπαζεί λα ππεξληθήζεη ηελ
εμσηεξηθή αληίζηαζε, δελ ηελ μεπεξλά θαη ζπζπψκελνο απμάλεηαη ην κήθνο ηνπ.
Δπίζεο, παξαηεξείηαη ν θχθινο δηάηαζεο-βξάρπλζεο, φπνπ νη πξνελεξγνπνηεκέλνη
κχεο εθαξκφδνπλ δχλακε ελψ επηκεθχλνληαη (πιεηνκεηξηθή ιεηηνπξγία - δηάηαζε) θαη ακέζσο
κεηά λα ζπζπψληαη (κεηνκεηξηθή ιεηηνπξγία - βξάρπλζε) φπσο π.ρ. ζηα θαηαθφξπθα άικαηα
κεηά απφ πηψζε απφ θάπνην χςνο ή ζηε θάζε ζηήξημεο ζηνπο δξφκνπο ηαρχηεηαο. Ζ δχλακε
πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πιεηνκεηξηθή ιεηηνπξγία είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηε κεηνκεηξηθή,
ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Hill, πνπ ππνζηεξίδεη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηαρχηεηα
ζχζπαζεο, ηφζν κηθξφηεξε δχλακε κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ ην κχ θαη αληίζηξνθα. Οη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή δχλακεο είλαη ν ηχπνο ησλ κπτθψλ ηλψλ, ην είδνο
ηεο κπτθήο ζπζηνιήο, ε ηαρχηεηα ηεο κπτθήο ζπζηνιήο, ην αξρηθφ κήθνο ηνπ κπφο, ε
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πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ξνπήο (κνρινβξαρίνλεο), ε πξνδηάηαζε ηνπ κπφο, ε κπτθή κάδα θαη ε
θάζεηε δηαηνκή ηνπ κπφο, ε γσλία πξφζθπζεο ησλ κπτθψλ ηλψλ ζηνλ ηέλνληα, ε ειηθία, ην
θχιν θαη νη παξάγνληεο βνχιεζεο (Θιεηζνχξαο, 1997).
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ΝΔΤΡΟ-ΜΤΪΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θίλεζε απαηηείηαη κπτθή ζχζπαζε, ε νπνία φκσο πξνθαιείηαη σο
απάληεζε ζε εξέζηζκα απφ ην λεπξηθφ ζχζηεκα. Σν λεπξηθφ ζχζηεκα παξάγεη θαη κεηαθέξεη
ζηνλ κχ ην θηλεηηθφ πξφγξακκα θαη ηελ εληνιή εθηέιεζήο ηνπ, κέζσ ηεο θηλεηηθήο
(Φπγφθεληξνπ) νδνχ. Ο κχο εθηειεί ην θηλεηηθφ πξφγξακκα θαη κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πνηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ κέζσ ηεο αηζζεηεξηαθήο (Θεληξνκφινπ) νδνχ. Αηζζεηήξηα φξγαλα
απνηεινχλ:
 ε κπτθή άηξαθηνο: Δπαηζζεηνπνηείηαη ζηελ δηάηαζε ηνπ κπφο κε απνηέιεζκα λα
πξνθαιεί ηελ δηέγεξζε ηνπ αγσληζηή κπ θαη ηελ αλαζηνιή δηέγεξζεο ηνπ αληαγσληζηή
κπφο [κπνηαηηθφ αληαλαθιαζηηθφ]
 ηα ηελφληηα φξγαλα Golzi: Δπαηζζεηνπνηνχληαη ζηελ αχμεζε ηεο δχλακεο κεηψλνληαο
ηελ δξάζε ηνπ αγσληζηή κπφο θαη απμάλνληαο ηελ δξάζε ηνπ αληαγσληζηή
[απηνγελήο αλαζηνιή]
 ηα αηζζεηήξηα φξγαλα ζηηο αξζξψζεηο: Δπαηζζεηνπνηνχληαη θαη ειέγρνπλ ηελ
κεηαηφπηζε θαη ηαρχηεηα ηεο άξζξσζεο.
 νη κεραλνυπνδνρείο ηνπ δέξκαηνο: Διέγρνπλ ηελ πίεζε ζην δέξκα.

Κηλεηηθή κνλάδα
Θάζε θηλεηηθφο λεπξψλαο ηνπ πξνκήθε ή ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ζπλάπηεηαη κε νκάδα
κπτθψλ ηλψλ ζρεκαηίδνληαο κηα θηλεηηθή κνλάδα. Οη κπτθέο ίλεο ηεο ίδηαο θηλεηηθήο κνλάδαο
έρνπλ ηα ίδηα ιεηηνπξγηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε ηε δηέγεξζε ηνπ λεπξψλα,
δηεγείξνληαη φιεο νη κπτθέο ίλεο ηεο θηλεηηθήο κνλάδαο. Οη θηλεηηθέο κνλάδεο πνηθίιινπλ ζε
κέγεζνο θαη ηχπν θαη ελεξγνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζε δχλακε (Απνζηνιάθεο,
1993).
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Ρχζκηζε ηεο έληαζεο ηεο κπτθήο ζπζηνιήο
Ζ λεπξνκπτθή ζχλαςε είλαη ε ζχλαςε ηνπ λεπξάμνλα ηνπ θηλεηηθνχ λεπξψλα κε ηε
γξακκσηή κπτθή ίλα. Ζ πεξηνρή ηεο ζην κπτθφ θχηηαξν νλνκάδεηαη ηειηθή θηλεηηθή πιάθα φπνπ
δηαβηβαζηηθή νπζία είλαη ε αθεηπινρνιίλε. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη ην “δπλακηθφ ηεο
ηειηθήο θηλεηηθήο πιάθαο”, δειαδή ε παξαγσγή ηνπ δπλακηθνχ δξάζεο ζην κπτθφ θχηηαξν.
Ζ ξχζκηζε ηεο έληαζεο ηεο κπτθήο ζπζηνιήο πξαγκαηνπνηείηαη:
 κε ηε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ ελεξγνπνηνχκελσλ θηλεηηθψλ κνλάδσλ
 κε ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ ψζεσλ πνπ θέξνληαη πξνο θάζε κία θηλεηηθή
κνλάδα
 δελ ελεξγνπνηνχληαη φιεο νη θηλεηηθέο κνλάδεο ηνπ κπφο φηαλ ελεξγνπνηείηαη κία
θηλεηηθή κνλάδα

23

Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο-Θεζζαινλίθε 2018

Βηνθηλεηηθή

Κηλεκαηηθή
Οξηζκφο
H θηλεκαηηθή είλαη θιάδνο ηεο κεραληθήο πνπ εμεηάδεη ηελ αιιαγή ζέζεο ηνπ ζψκαηνο
(κεηαηφπηζε) [S], ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο κεηαηφπηζεο (ηαρχηεηα) [ U 
κεηαβνιήο ηεο ηαρχηεηάο ηνπ (επηηάρπλζε) [  

S
] θαη ην ξπζκφ
dt

dU
]. Οη θηλεκαηηθέο παξάκεηξνη είλαη
dt

δηαλπζκαηηθά κεγέζε, δειαδή ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζεκείν εθαξκνγήο ή αξρή ηνπο, ην
κέγεζνο ή κέηξν ηνπο, ηε δηεχζπλζε θαη ηε θνξά ηνπο.
Χο θίλεζε νξίδεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ελφο ζεκείνπ, ζψκαηνο ή ζπζηήκαηνο ζηνλ
ρψξν, δειαδή ε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ελφο ζψκαηνο σο πξνο έλα
δεδνκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο (Πίλαθαο 1). Σα είδε θίλεζεο είλαη δχν: γξακκηθή (φηαλ ην
ζψκα θηλείηαη ζε επζεία γξακκή) θαη θπθιηθή (φηαλ ην ζψκα θηλείηαη ζε θπθιηθή ηξνρηά).
Πίλαθαο 1. πζηήκαηα αλαθνξάο.
θαξηεζηαλφ ζχζηεκα
αλαθνξάο

χζηεκα αλαθνξάο πνπ έρεη σο αξρή ην ζεκείν αλαθνξάο ζην
νπνίν ηέκλνληαη δχν ή ηξεηο θάζεηνη κεηαμχ ηνπο άμνλεο (ρήκα
6).

νξζνγψλην ζχζηεκα
αλαθνξάο

Σν θαξηεζηαλφ ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ απνηειείηαη απφ δχν,
θάζεηεο κεηαμχ ηνπο, επζείεο (ρήκα 7).

θπθιηθφ ή πνιηθφ ζχζηεκα
αλαθνξάο

Σν ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ νξίδεηαη απφ ην ζεκείν αλαθνξάο, ηνλ
νξηδφληην άμνλα πνπ δηέξρεηαη απφ απηφ, ηελ αθηίλα πνπ ελψλεη ην
πξνο κειέηε ζεκείν κε ην ζεκείν αλαθνξάο θαη ηε γσλία πνπ
ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη ηελ αθηίλα.

ζθαηξηθφ ζχζηεκα
αλαθνξάο

χζηεκα αλαθνξάο πνπ νξίδεηαη απφ (α) ην ζεκείν αλαθνξάο
(θέληξν ηεο ζθαίξαο), (β) ηνλ νξηδφληην θαη ηνλ θαηαθφξπθν
άμνλα πνπ δηέξρνληαη απφ ην ζεκείν αλαθνξάο ζηελ νξηδφληηα
θεληξηθή ηνκή ηεο ζθαίξαο, (γ) ηε γσλία ηεο αθηίλαο πνπ
ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ πξνβνιή ηνπ πξνο κειέηε ζεκείνπ ζηελ
νξηδφληηα θεληξηθή ηνκή ηεο ζθαίξαο κε ηνλ νξηδφληην άμνλα θαη
(δ) ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα θαη ηελ
αθηίλα πνπ ελψλεη ην ζεκείν αλαθνξάο κε ην πξνο κειέηε ζεκείν.
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ρήκα 6. Θαξηεζηαλφ ζχζηεκα αλαθνξάο ηξηψλ αμφλσλ βάζεη ηνπ θαλφλα ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ.

ρήκα 7. Οξζνγψλην ζχζηεκα αλαθνξάο (πξνζαξκνζκέλν απφ Ιηάξα, 1997).
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Χο πξνο ηεο κεηαβνιή ηεο ηαρχηεηαο, ε θίλεζε κπνξεί λα είλαη νκαιή (δειαδή ην ζψκα
λα κεηαηνπίδεηαη κε ζηαζεξή ηαρχηεηα), επηηαρπλφκελε (ην ζψκα λα κεηαηνπίδεηαη κε
κεηαβαιιφκελε ηαρχηεηα), ή νκαιά επηηαρπλφκελε (φηαλ ην έλα ζψκα κεηαηνπίδεηαη κε
ζηαζεξφ ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο ηαρχηεηαο). Ζ γεληθή εμίζσζε ηεο επηηαρπλφκελεο θίλεζεο είλαη
1
S  U0 t   t 2 .
2

ηελ πεξίπησζε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο, νη θηλεκαηηθέο παξάκεηξνη νλνκάδνληαη
αληίζηνηρα γσληαθή κεηαηφπηζε [ζ], γσληαθή ηαρχηεηα [  
[ 


t

] θαη γσληαθή επηηάρπλζε

d
]. Οη κνλάδεο κέηξεζεο είλαη αληίζηνηρα κνίξεο (°) ή αθηίληα (rad, κε 1 rad = 57.3°),
dt

°/s ή rad/s θαη °/s2 ή rad/s2. ηελ θπθιηθή θίλεζε, ε γξακκηθή επηηάρπλζε δηαθξίλεηαη ζηηο
ζπληζηψζεο ηεο επηηξφρηαο επηηάρπλζεο (ζπληζηψζα εθαπηνκέλε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
θχθινπ πνπ δηαγξάθεηαη θαηά ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε) [      r ] θαη ζηελ θεληξνκφιν
επηηάρπλζε (ζπληζηψζα θάζεηε ζηελ επηηξφρηα επηηάρπλζε πνπ έιθεη ην θηλεηφ ζψκα πξνο ην
θέληξν πεξηζηξνθήο) [   

U2
].
r

Άιιεο ρξήζηκεο έλλνηεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θηλεκαηηθήο είλαη:
 ε αθηίλα πεξηζηξνθήο (r): απφζηαζε ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ ζψκαηνο γχξσ απφ ην
ζρεηηθά αθίλεην ζεκείν πεξηζηξνθήο.
 ε πεξίνδνο πεξηζηξνθήο (Σ): ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ην ζψκα λα δηαγξάςεη
πιήξε πεξηζηξνθή (κνλφκεηξν κέγεζνο) [ T 

2 



].

 ε ζπρλφηεηα θίλεζεο (λ): αξηζκφο πεξηζηξνθψλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ [ 

1
,
dt

κνλάδα κέηξεζεο: Hz].
Ζ κεηαηξνπή ηεο γσληαθήο κεηαηφπηζεο ζε γξακκηθή πξαγκαηνπνηείηαη σο
ελψ ε κεηαηξνπή ηεο γσληαθήο ηαρχηεηαο ζε γξακκηθή σο
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Γπλακηθή
Οξηζκφο
Γπλακηθή είλαη ν θιάδνο ηεο κεραληθήο πνπ κειεηά ηελ θίλεζε σο πξνο ηα αίηηα πνπ ηελ
πξνθαινχλ θαη ηελ επεξεάδνπλ. Τπάξρνπλ θηλεηηθέο (δπλακηθέο) παξάκεηξνη πνπ είλαη κεγέζε
κνλφκεηξα ή βαζκσηά, δειαδή ραξαθηεξίδνληαη κφλν απφ ην κέηξν ηνπο θαη απφ ηελ
αληίζηνηρε κνλάδα κέηξεζεο (π.ρ. κάδα, φγθνο, αδξάλεηα). Αληίζεηα, ππάξρνπλ θηλεηηθέο
παξάκεηξνη πνπ είλαη δηαλπζκαηηθά κεγέζε (π.ρ. δχλακε). Σέινο, ην έξγν, ε ελέξγεηα θαη ε
ηζρχο απνηεινχλ ζπλδπαζκφ θηλεκαηηθψλ θαη θηλεηηθψλ παξακέηξσλ (Θφιιηαο, 2016).

Μάδα
Κάδα είλαη ε πνζφηεηα χιεο απφ ηελ νπνία απνηειείηαη έλα ζψκα. Απνηειεί κνλφκεηξν
κέγεζνο θαη είλαη ζηαζεξή αλεμαξηήησο εμσηεξηθήο ζπλζήθεο (ζε αληίζεζε κε ην βάξνο φπσο
ζα αλαιπζεί παξαθάησ). ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ε βηνθηλεηηθή αλάιπζε αθνξά
ηελ θίλεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάδαο.

Βάξνο
Βάξνο είλαη ε δχλακε κε ηελ νπνία ε Γε έιθεη ηε κάδα πξνο ην θέληξν ηεο. Απνηειεί, σο
δχλακε, δηαλπζκαηηθφ κέγεζνο θαη κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηηάρπλζεο ηεο
βαξχηεηαο. Θαηά ζπλέπεηα, ην χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη ην γεσγξαθηθφ
πιάηνο είλαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην βάξνο. Γεληθά, ε βηνθηλεηηθή αλάιπζε
εμεηάδεη ην βάξνο σο δχλακε πνπ επηδξά ζηελ θίλεζε ηνπ ζψκαηνο.

Κέληξν κάδαο ζψκαηνο
Θέληξν κάδαο ελφο ζψκαηνο είλαη έλα ζεσξεηηθφ ζεκείν ζην νπνίν ην άζξνηζκα ησλ
ξνπψλ πνπ εθαξκφδνληαη γχξσ ηνπ απφ ηηο επηκέξνπο κάδεο ηνπ ηζνχηαη κε κεδέλ. Απνηειεί ην
ζεκείν ζην νπνίν, εάλ ζηεξηρζεί ην ζψκα ζε απηφ, ηφηε ην ζψκα ζα ηζνξξνπήζεη.
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Αδξάλεηα
Αδξάλεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο χιεο λα δηαηεξεί ηελ θηλεηηθή ηεο θαηάζηαζε, είηε είλαη ζε
εξεκία ή ζε θίλεζε.

Οξκή
Ζ νξκή εθθξάδεη ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ελφο θηλνχκελνπ ζψκαηνο. Δίλαη ην γηλφκελν
ηεο κάδαο ελφο ζψκαηνο επί ηελ ηαρχηεηά ηνπ [ J

 m U ].

ηξνθνξκή
Ζ ζηξνθνξκή εθθξάδεη ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ελφο ζψκαηνο βξηζθφκελν ζε
πεξηζηξνθηθή θίλεζε, δειαδή ηελ νξκή ελφο πεξηζηξεθφκελνπ ζψκαηνο. Ζ ζηξνθνξκή
νξίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο ξνπήο αδξάλεηαο ηνπ ζψκαηνο επί ηε γσληαθή ηνπ ηαρχηεηα
[ G  I   ]. Έλαο αζιεηήο βξηζθφκελνο ζε πεξηζηξνθή π.ρ. θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο
«ζάιην εκπξφο», κε δεδνκέλε θαη ζηαζεξή ζηξνθνξκή πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ απνγείσζε,
ε γσληαθή ηαρχηεηα ζα απμεζεί κε ηελ ζπζπείξσζε κε ηελ ζπζπείξσζε ηνπ ζψκαηνο.
Αληίζεηα, γηα ηε κείσζε ηεο γσληαθήο ηαρχηεηαο, ζα πξέπεη λα έξζεη ην ζψκα ζε πιήξε
έθηαζε.

Γχλακε
Γχλακε είλαη ην αίηην πνπ πξνθαιεί ηελ αιιαγή ηεο θηλεηηθήο θαηάζηαζεο ή ηελ κεηαβνιή
ηεο νξκήο ή ηελ παξακφξθσζε ελφο ζψκαηνο. Δίλαη δηαλπζκαηηθφ κέγεζνο.

Ρνπή
Ζ ξνπή δχλακεο είλαη ην αίηην πνπ πξνθαιεί ηελ πεξηζηξνθή ελφο ζψκαηνο. είλαη ην
δηαλπζκαηηθφ θπζηθφ κέγεζνο πνπ έρεη κέηξν ίζν πξνο ην γηλφκελν ηεο δχλακεο επί ηελ θάζεηε
απφζηαζε ηεο δχλακεο απφ ην ζεκείν ή ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο [ M
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δηαλπζκαηηθφ κέγεζνο (ππάγεηαη ζηνλ θαλφλα «ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ»). Ζ εκθάληζε ξνπήο
πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή δχλακεο ζρεηηθά καθξηά απφ ην θέληξν πεξηζηξνθήο, ελψ
πξνζδίδεη ζην ζψκα γσληαθή ηαρχηεηα.
Κε βάζε ην απνηέιεζκα σο πξνο ηε ξνπή, νη δπλάκεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα ζψκα
ιέγνληαη νκφξξνπεο φηαλ έρνπλ ηελ ίδηα δηεχζπλζε θαη ίδηα θνξά θαη πνπ ηείλνπλ λα
ζηξέςνπλ ην ζψκα πξνο ηελ ίδηα θνξά γχξσ απφ ζεκείν πεξηζηξνθήο ηνπ. Αληίζεηα, ιέγνληαη
αληίξξνπεο νη δπλάκεηο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεχζπλζε θαη αληίζεηε θνξά θαη πνπ ε εθαξκνγή
ηνπο ηείλεη λα ζηξέςεη έλα ζψκα πξνο δηαθνξεηηθή θνξά κε βάζε ηε ξνπή πνπ αλαπηχζζεηαη
απφ ηελ θάζε δχλακε.

Ρνπή αδξάλεηαο
Ρνπή αδξάλεηαο ηεο κάδαο ελφο ζψκαηνο, σο πξνο έλα ζεκείν ή έλαλ άμνλα γχξσ απφ ην
νπνίν είλαη ππνρξεσκέλν λα πεξηζηξαθεί, είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο κάδαο λα δηαηεξεί ηελ
πεξηζηξνθηθή θηλεηηθή ηεο θαηάζηαζε, είηε είλαη ζε εξεκία ή ζε θίλεζε. Γεληθά, είλαη ε
ηθαλφηεηα ηεο χιεο λα αληηζηέθεηαη ζε πεξηζηξνθηθή θίλεζε θαη είλαη ην γηλφκελν ηεο κάδαο επί
ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο ηεο κάδαο απφ ην ζεκείν πεξηζηξνθήο [ I  m  r ].
2

Σξηβή
Σξηβή είλαη ε δχλακε ε νπνία αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε δχν επηθάλεηεο φηαλ απηέο
ηείλνπλ λα θηλεζνχλ ε κηα σο πξνο ηελ άιιε. πληειεζηήο ζηαηηθήο ηξηβήο είλαη ν ιφγνο
ηεο ειάρηζηεο δχλακεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί, ψζηε λα θηλεζεί έλα αθίλεην ζψκα πξνο ην
βάξνο ηνπ ζψκαηνο [ n 

F
]. Όηαλ ην ζψκα αξρίζεη λα θηλείηαη (νιηζζαίλεη), ζεκαίλεη φηη ηφηε
B

ε δχλακε ηεο ηξηβήο νιίζζεζεο είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ δχλακε ηεο ζηαηηθήο ηξηβήο. Ζ
γσλία ηξηβήο είλαη ε γσλία πνπ έρεη ε επηθάλεηα ηε ζηηγκή πνπ ην ζψκα αξρίδεη λα νιηζζαίλεη.
ε κε άθακπηεο επηθάλεηεο, παξαηεξείηαη επίζεο ε δχλακε ηξηβήο θχιηζεο πνπ είλαη ε
αληίζηαζε ηεο επηθάλεηαο σο πξνο ην θπιηφκελν ζψκα. Γεληθά, ε ζρέζε ησλ ζπληειεζηψλ
ζηαηηθήο ηξηβήο, ηξηβήο νιίζζεζεο θαη ηξηβήο θχιηζεο είλαη: n  n  n .
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Πίεζε
Πίεζε είλαη ην πειίθν ηεο δχλακεο πνπ αζθείηαη θάζεηα ζε κία επηθάλεηα σο πξνο ην
εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο [ p 

F
]. Απμεκέλε δχλακε ζε κηθξή επηθάλεηα απμάλεη ηελ πίεζε,
L

θαηλφκελν πνπ απνηειεί θίλδπλν πξφθιεζεο ηξαπκαηηζκψλ (ηάηξαο, 2007).

Κξνχζε
Θξνχζε είλαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν δχν ζρεηηθά θηλνχκελα ζψκαηα έξρνληαη ζε
επαθή, ε νπνία έρεη κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα θαη θαηά ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη δπλάκεηο
δξάζεηο θαη αληίδξαζεο πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο πνπ αζθνχληαη ζηα
ζπγθξνπφκελα ζψκαηα. Γηαθξίλνληαη ε ηειείσο κε ειαζηηθή ή πιαζηηθή θξνχζε (δειαδή
ην θαηλφκελν ηεο θξνχζε καδψλ πνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ απνρσξηζηνχλ, αιιά λα
ζπλερίζνπλ ηελ θίλεζε απνηειψληαο κία κάδα) θαη ε ειαζηηθή θξνχζε (ε θξνχζε πνπ έρεη
σο απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε ηεο νξκήο θαη ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ ζπγθξνπφκελσλ
καδψλ).
ε κηα θξνχζε εμεηάδεηαη ν δείθηεο ή ζπληειεζηήο αληαπφδνζεο, δειαδή ην πειίθν
ησλ κεηαβνιψλ ηεο ζρεηηθήο ηαρχηεηαο δχν καδψλ πξηλ απφ θαη κεηά ηελ θξνχζε ηνπο. ηελ
πιεηνςεθία ησλ θξνχζεσλ ζηνλ αζιεηηζκφ, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζσκάησλ
είλαη κηθξφηεξε κεηά ηελ θξνχζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπο. ηελ πεξίπησζε αλαπήδεζεο
κηαο κπάιαο, ν δείθηεο αληαπφδνζεο είλαη ν ιφγνο ηνπ χςνπο πνπ αλαθηά ε κπάια κεηά ηελ
θξνχζε κε ην έδαθνο σο πξνο ην αξρηθφ χςνο απειεπζέξσζεο. Ζ εμέηαζε ησλ θαηλνκέλσλ
θξνχζεο πεξηιακβάλεη θαη ην θέληξν επίθξνπζεο, ην ζεκείν δειαδή ελφο ζψκαηνο ζην
νπνίν, φηαλ ζεκεησζεί ε θξνχζε ζε απηφ, κεηαθέξεη ζην ζπγθξνπφκελν ζψκα ηε κέγηζηε
δπλαηή ελέξγεηα. Γεληθά, ζηελ Βηνθηλεηηθή ηεο Αζιεηηθήο Θίλεζεο εμεηάδνληαη πεξηπηψζεηο
πιάγηαο θξνχζεο, θαζψο ζηνλ αζιεηηζκφ, ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, πξαγκαηνπνηνχληαη
θξνχζεηο κε δχν κάδεο πνπ θηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη κεηά απνκαθξχλνληαη
ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. ην παξάδεηγκα ηεο κπάιαο πνπ αλαπεδά ζην έδαθνο,
εμεηάδνληαη επίζεο ε γσλία πξφζθξνπζεο (δειαδή ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε εθαπηνκέλε
ηεο ηξνρηάο ηεο κπάιαο πξηλ ηελ θξνχζε σο πξνο ηνλ άμνλα πνπ είλαη θάζεηνο ζηελ επηθάλεηα
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επαθήο) θαη ε γσλία αληαπφδνζεο (ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε εθαπηνκέλε ηεο ηξνρηάο ηεο
κπάιαο κεηά ηελ θξνχζε σο πξνο ηνλ ίδην άμνλα πνπ είλαη θάζεηνο ζηελ επηθάλεηα επαθήο πνπ
αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο). ηελ πεξίπησζε πεξηζηξνθήο ηεο κπάιαο γχξσ απφ ην θέληξν
πεξηζηξνθήο ηεο (θάιηζν), ε θνξά ηεο πεξηζηξνθήο έρεη επίδξαζε ζηε γσλία αληαπφδνζεο.
πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε αληίζεηνπ πξνο ηελ γξακκηθή θίλεζε πεξηζηξνθή ηεο κπάιαο
(αλάπνδν θάιηζν), ε γσλία αληαπφδνζεο είλαη κηθξφηεξε.

Έξγν
Κεραληθφ έξγν είλαη ην γηλφκελν ηεο δχλακεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα ζψκα επί ηε
κεηαηφπηζε πνπ απηή πξνθαιεί επί ην ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ησλ
δηαλπζκάησλ ηεο δχλακεο θαη ηεο κεηαηφπηζεο [ W

 F  S  ]. Γείθηεο απφδνζεο

είλαη ιφγνο ηνπ παξαγφκελνπ έξγν πξνο ην θαηαλαισζέλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγν θαη
απνηειεί δείθηε ηεο νηθνλνκίαο ηεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο.

Ιζρχο
Κεραληθή ηζρχο είλαη ν ξπζκφο εμέιημεο ηνπ κεραληθνχ έξγνπ ζηνλ ρξφλν. Δθθξάδεηαη
επίζεο θαη σο ην γηλφκελν ηεο δχλακεο πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα ζψκα επί ηελ ηαρχηεηά ηνπ ή
σο ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ελέξγεηαο (ρήκα 8).

ρήκα 8. Σξφπνη ππνινγηζκνχ ηεο κεραληθήο ηζρχνο ζηελ Βηνθηλεηηθή ηεο Αζιεηηθήο Θίλεζεο.
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Δλέξγεηα
Δλέξγεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ζψκαηνο λα παξάγεη έξγν. Κνξθέο ελέξγεηαο πνπ απνηεινχλ
αληηθείκελν κειέηεο ηεο Βηνθηλεηηθήο ηεο Αζιεηηθήο Θίλεζεο είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα
(ελέξγεηα πνπ έρεη έλα ζψκα εμαηηίαο ηεο ηαρχηεηαο θίλεζήο ηνπ, γξακκηθήο θαη
πεξηζηξνθηθήο) [ E K 

1
1
 m  U 2   I   2 ], ε δπλακηθή ελέξγεηα (ε παξαγσγή έξγνπ απφ έλα
2
2

ζψκα εμαηηίαο είηε ηεο ζέζεο ηνπ {βαξπηηθή δπλακηθή ελέξγεηα} [ E

 m  g  h ] ή ηεο

θαηάζηαζήο ηνπ {ειαζηηθή δπλακηθή ελέξγεηα}) θαη ε ειαζηηθή ελέξγεηα (ε ελέξγεηα ελφο
ζψκαηνο φηαλ επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή δχλακεο
πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ παξακφξθσζή ηνπ) [ WE 

1
 k  x 2 ].
2

ρήκα 9. Κεηαηξνπή κνξθψλ ελέξγεηαο θαηά ην γηγαληηαίν αηψξεκα ζην κνλφδπγν
(απφ Παλνπηζαθφπνπιν θαη ζπλ., 2007).
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Σν ζχλνιν ηεο θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ελέξγεηαο ελφο ζψκαηνο ή ζπζηήκαηνο, φπνπ
επηδξνχλ κφλν βαξπηηθέο δπλάκεηο ή δπλάκεηο ειαζηηθήο παξακφξθσζεο νλνκάδεηαη κεραληθή
ελέξγεηα θαη παξακέλεη ζηαζεξή. Γηα παξάδεηγκα, ε κεραληθή ελέξγεηα ζην γηγαληηαίν αηψξεκα
ζην κνλφδπγν ζην αλψηεξν χςνο ηεο ηξνρηάο ηνπ θέληξνπ κάδαο ζψκαηνο ηνπ αζιεηή
παξαηεξείηαη ε κέγηζηε δπλακηθή θαη ε ειάρηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα, ελψ ζην ειάρηζην χςνο ηεο
ηξνρηάο ηνπ θέληξνπ κάδαο ζψκαηνο ηνπ αζιεηή παξαηεξείηαη ε ειάρηζηε δπλακηθή ελέξγεηα
αιιά θαη ε κέγηζηε θηλεηηθή ελέξγεηα (ρήκα 9).

θιεξφηεηα
Χο ζθιεξφηεηα νξίδεηαη ε αληίζηαζε ελφο πιηθνχ ζηελ παξακφξθσζή ηνπ ππφ θνξηίν
[F

 k  d ].

Ζ εμίζσζε απηή είλαη γλσζηή σο ν λφκνο ηνπ Hooke ή λφκνο ηεο

ειαζηηθφηεηαο θαη πεξηγξάθεη ηελ ειαζηηθφηεηα ελφο πιηθνχ ή ζπζηήκαηνο φηαλ απηφ
παξακνξθψλεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε κηαο εμσηεξηθήο δχλακεο, φπνπ k είλαη ν
ζπληειεζηήο ζθιεξφηεηαο. Ο λφκνο ηνπ Hooke επίζεο πεξηγξάθεη ηελ ειαζηηθή δπλακηθή
ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο. Δθαξκνγή ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή είλαη ε κπάξα ηνπ κνλφδπγνπ, ε
νπνία επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε φηαλ δελ εθαξκφδεηαη πάλσ ηεο ην βάξνο ηνπ
αζιεηή, ην νπνίν απνηειεί ην αίηην ηεο παξακφξθσζήο ηνπ (ηάηξαο, 2007). Ζ επαλαθνξά ηεο
κπάξαο πξνζδίδεη ειαζηηθή ελέξγεηα ζηνλ αζιεηή απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε κεραληθή
ηνπ ελέξγεηα (Θέιιεο, 2015). H επίδξαζε ησλ δπλακηθψλ παξακέηξσλ ζε έλα βηνινγηθφ ηζηφ
φπσο π.ρ. ην νζηφ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 10. Όζν απμάλεη ε αμνληθή θφξηηζε (πνζφηεηα
ειθηηθήο δχλακεο αλά κνλάδα εκβαδνχ εθαξκνγήο), ν ηζηφο επηκεθχλεηαη. Όζν ε θφξηηζε
απμάλεηαη, ε αληίζηαζε ζηελ παξακφξθσζε (ζθιεξφηεηα) απμάλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη
ειαζηηθή δπλακηθή ελέξγεηα. Θάζε ηζηφο έρεη κηα βέιηηζηε πεξηνρή απφδνζεο ζηελ ειαζηηθή
πεξηνρή ηεο παξακφξθσζήο ηνπ, φπνπ είλαη ηδαληθή ε ζρέζε θφξηηζεο, ειαζηηθήο δπλακηθήο
ελέξγεηαο θαη επηκήθπλζεο. Όηαλ πξνζεγγίδνληαη ηα φξηα ζθιεξφηεηαο ηνπ πιηθνχ (πιαζηηθή
πεξηνρή παξακφξθσζεο) ππάξρεη κφληκε παξακφξθσζε θαη ζε κεγέζε θφξηηζεο ή/θαη
επηκήθπλζεο πέξα ηνπ νξίνπ επέξρεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ηζηνχ. Σν δεδνκέλν απηφ πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ πξνπνλεηηθφ ζρεδηαζκφ ηφζν γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο,
φζν θαη γηα ηελ πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ (ρήκα 11).
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ρήκα 10. ρέζε θφξηηζεο, ειαζηηθήο δπλακηθήο ελέξγεηαο θαη αληνρήο βηνινγηθνχ ηζηνχ
(ηξνπνπνηεκέλν απφ Judex θαη ζπλ., 1999).

ρήκα 11. ρέζε θφξηηζεο θαη πηζαλφηεηαο πξφθιεζεο θάθσζεο
(ζχκθσλα κε Hall, 2007).
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Αεξνδπλακηθή αληίζηαζε
Αεξνδπλακηθή αληίζηαζε είλαη ε δχλακε πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ αέξα ζην ζψκα φηαλ
ππάξρεη ζρεηηθή θίλεζε [ F 

1
 C  S    U 2 ]. Δθαξκφδεηαη ζε αληίζεηε θνξά ζηελ θίλεζε ηνπ
2

ζψκαηνο θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ αέξα, ηε ζρεηηθή ηαρχηεηα κεηαμχ ηνπ
ζψκαηνο θαη ηνπ αέξα, ηελ κεησπηθή επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ην ζπληειεζηήο αληίζηαζεο,
ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ην γεσκεηξηθφ ζρήκα ηνπ ζψκαηνο (ρήκα 12). Ο ζεκαληηθφηεξνο
παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ηεο αεξνδπλακηθήο αληίζηαζεο είλαη ε ηαρχηεηα θίλεζεο, ελψ ε
ζρεηηθή θίλεζε ηνπ ζψκαηνο ζηνλ αέξα πξνθαιεί ζηξνβηιηζκνχο θαη ηελ εκθάληζε ηεο
νπηζζέιθνπζαο δχλακεο.

ρήκα 12. Σηκέο ζπληειεζηή αληίζηαζεο βάζεη ηνπ γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο θαη ε
εκθάληζε ηεο νπηζζέιθνπζαο δχλακεο εμαηηίαο ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο ζηνλ αέξα.
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Μνρινί

Οξηζκφο
Κνριφο (ρήκα 13) είλαη κηα απιή κεραλή πνπ απνηειείηαη απφ έλα άθακπην ζψκα, πνπ
κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ άμνλα ή έλα ζεκείν ηνπ άμνλα, πνπ ιέγεηαη ππνκφριην
(Τ) ππφ ηελ επίδξαζε δχν δπλάκεσλ (Α: αληίζηαζε, θαη Γ: δχλακε) αληαγσληζηηθψλ, πνπ
εθαξκφδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά ζεκεία, εθηφο ηνπ ππνκνριίνπ. Ζ ρξήζε ησλ κνριψλ γίλεηαη
γηα λα επηηεπρζεί:
 αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο ή/θαη ηεο θνξάο ηεο δχλακεο
 πνιιαπιαζηαζκφο ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ζεκείνπ εθαξκνγήο ηεο δχλακεο/αληίζηαζεο
 πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθαξκνδφκελεο δχλακεο

ρήκα 13. Σππηθή δηάηαμε κνρινχ.

Μνριφο 1νπ είδνπο
Ζ δηάηαμε ηνπ κνρινχ 1νπ είδνπο είλαη κε ην ππνκφριην αλάκεζα ζηε δχλακε θαη ηελ
αληίζηαζε (ρήκα 14). Σν πιενλέθηεκά ηνπ είλαη φηη κε κηθξή δχλακε κπνξεί λα κεηαθηλεζεί
κεγάιε αληίζηαζε. Αληίζεηα, κεηνλέθηεκα είλαη φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε ηνπ
ζεκείνπ εθαξκνγήο ηεο δχλακεο ζε ζρέζε κε ζεκείν εθαξκνγήο ηεο αληίζηαζεο.
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Μνριφο 2νπ είδνπο
Ζ δηάηαμε ηνπ κνρινχ 2νπ είδνπο είλαη κε ηελ αληίζηαζε αλάκεζα ζηε δχλακε θαη ην
ππνκφριην (ρήκα 14). Σν πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη κε κηθξή δχλακε κπνξεί λα κεηαθηλεζεί
κεγάιεο αληίζηαζεο. Χζηφζν, κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε ηνπ
ζεκείνπ εθαξκνγήο ηεο δχλακεο ζε ζρέζε κε ζεκείν εθαξκνγήο ηεο αληίζηαζεο.

Μνριφο 3νπ είδνπο
Ζ δηάηαμε ηνπ κνρινχ 3νπ είδνπο είλαη κε ηε δχλακε αλάκεζα ζηελ αληίζηαζε θαη ην
ππνκφριην (ρήκα 14). Σν πιενλέθηεκά ηνπ είλαη φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε ηνπ
ζεκείνπ εθαξκνγήο ηεο αληίζηαζεο ζε ζρέζε κε ζεκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο. Κεηνλέθηεκά
ηνπ φκσο είλαη φηη απαηηείηαη ρξήζε κεγαιχηεξεο δχλακεο γηα ηελ κεηαθίλεζε ηεο αληίζηαζεο.

ρήκα 14. Δίδε κνριψλ θαη ε δηάηαμή ηνπο.

Μνρινί ζην αλζξψπηλν ζψκα
Ζ θίλεζε ησλ κειψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ξνπήο
γχξσ απφ ηηο αξζξψζεηο. Θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη ε κπτθή ζχζπαζε, ε δχλακε εθαξκφδεηαη
ζηα νζηά κέζσ ησλ ηελφλησλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζηξνθή ησλ κειψλ
(αληίζηαζε) γχξσ απφ ην θέληξν ησλ αξζξψζεσλ (ππνκφριην), πξνθαιψληαο κε ηνλ ηξφπν
απηφ ηελ θίλεζε. ην αλζξψπηλν ζψκα ππάξρνπλ κνρινί θαη ησλ ηξηψλ εηδψλ (ρήκα 15),
αιιά ε πιεηνςεθία ησλ θηλήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε εθαξκνγή κνριψλ 3νπ είδνπο.

37

Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο-Θεζζαινλίθε 2018

Βηνθηλεηηθή

ρήκα 15. Δίδε κνριψλ ζην αλζξψπηλν ζψκα.
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Γχλακε: Νφκνη ηνπ Νεχησλα
 1νο Νφκνο: Νφκνο ηεο αδξάλεηαο
 2νο Νφκνο: Νφκνο ηεο επηηάρπλζεο
 3νο Νφκνο: Νφκνο δξάζεο θαη αληίδξαζεο

Γχλακε: Ιδηφηεηεο
 1ε ηδηφηεηα ηεο δχλακεο
Κηα δχλακε κπνξεί λα εθαξκφδεηαη έιθνληαο ή πξνσζψληαο έλα ζψκα.
 2ε ηδηφηεηα ηεο δχλακεο
Κηα δχλακε ραξαθηεξίδεηαη θαη νξίδεηαη απφ ην ζεκείν εθαξκνγήο, ηελ πνζφηεηα, ηε
δηεχζπλζε θαη ηε θνξά ηεο.
 3ε ηδηφηεηα ηεο δχλακεο
Ζ ακνηβαία αιιειεπίδξαζε δχν ζσκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή είλαη πάληα ίζε θαη
αληίζεηε ζε δηεχζπλζε.
 4ε ηδηφηεηα ηεο δχλακεο
Αλ δχν ή πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο εθαξκφδνληαη ζε έλα ζψκα, ηφηε ην απνηέιεζκά ηνπο ζα
είλαη ίδην κε ην απνηέιεζκα άιιεο δχλακεο πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζψκα θαη πνπ ζα είλαη ίζε κε
ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο δπλάκεσλ [ F 

F12  F22  2  F1  F2   ].

 5ε ηδηφηεηα ηεο δχλακεο
Ζ εθαξκνγή δχλακεο ζε έλα αθίλεην ζψκα ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα ην ζέζεη ζε θίλεζε
[ F  m   ].
 6ε ηδηφηεηα ηεο δχλακεο
Ζ εθαξκνγή δχλακεο ζε έλα ζψκα γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα κεηαβάιεη ηελ νξκή
ηνπ πξνζδίδνληάο ηνπ ψζεζε [ F  dt

 m U 2  mU1 ]. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε ψζεζε ηεο

39

Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο-Θεζζαινλίθε 2018

Βηνθηλεηηθή

δχλακεο (επηθάλεηα θάησ απφ ηελ θακπχιε ηεο δχλακεο σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ
εθαξκνγήο ηεο), ηφζν κεγαιχηεξε ζα είλαη ε ηαρχηεηα ζα πξνζδψζεη ζην ζψκα (ρήκα 16).

ρήκα 16. Ζ ψζεζε (ζθηαζκέλε επηθάλεηα) ζε έλα θαηαθφξπθν άικα απφ εκηθάζηζκα.

Δχξεζε Θέζεο Κέληξνπ Μάδαο ψκαηνο
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε Βηνθηλεηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη εμεηάδνληαο ηηο
θηλεκαηηθέο θαη θηλεηηθέο (δπλακηθέο) παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ην θέληξν κάδαο ηνπ
ζψκαηνο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ξνπέο, αθνχ γηα λα ππάξρεη ηζνξξνπία, ην
άζξνηζκα ησλ ξνπψλ φισλ ησλ δπλάκεσλ σο πξνο ην ζεκείν ηζνξξνπίαο πξέπεη λα είλαη ίζν κε
κεδέλ. Γηα ηελ εχξεζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ζψκαηνο (ρήκα 17) ή ηεο κάδαο ελφο κέινπο ηνπ
ζψκαηνο (π.ρ. ηνπ πήρε) είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε δπγνχ θαη κηαο πιαηθφξκαο (Clauser θαη
ζπλ., 1969).
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ρήκα 17. Δχξεζε θέληξνπ κάδαο ζψκαηνο θαη κάδαο ελφο κέινπο ηνπ ζψκαηνο.

Αλζξσπνκεηξία
Δθηφο απφ ηα βαζηθά αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην χςνο θαη ην βάξνο,
ζπλίζηαηαη ε θαηαγξαθή θαη άιισλ αλζξσπνκεηξηθψλ παξακέηξσλ φπσο ην κήθνο ησλ κειψλ
(ρήκα 18Α) θαη ην χςνο ησλ αξζξψζεσλ, ην άλνηγκα ησλ ρεξηψλ, ε επθακςία ησλ
αξζξψζεσλ, θαζψο θαη νη πεξηθέξεηεο ησλ κειψλ θαη επηιεγκέλσλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο
(κέζε, απρέλαο, ηζρία). Πέξα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ πξνζαξκνγψλ
ζηελ πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία, εηδηθά ησλ πξνέθεβσλ θαη έθεβσλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ,
ιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζπκκεηξίεο ζην ζψκα θαη ηα κέιε ηνπ πνπ δπλεηηθά
απνηεινχλ παξάγνληεο πξφθιεζεο ηξαπκαηηζκψλ.
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Δθηίκεζε ζχζηαζεο ζψκαηνο
Πέξα απφ ηα αλζξσπνκεηξηθά ζηνηρεία, ηδηαίηεξα ρξήζηκε είλαη θαη ε αμηνιφγεζε ηεο
ζχζηαζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηδηαίηεξα ε εθηίκεζε ηεο ιηπψδνπο κάδαο, θαζψο ε άιηπε ζσκαηηθή
κάδα είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ζηα αζιήκαηα πνπ
απαηηείηαη ψζεζε θαη πηήζε (ηάηξαο, 2007), φπσο ε ελφξγαλε θαη ξπζκηθή γπκλαζηηθή θαη ην
ηξακπνιίλν. Ζ εθηίκεζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ ζψκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε κεζφδνπο
βηνειεθηξηθήο εκπέδεζεο, αεξνππθλνκεηξίαο, πδξνζηαηηθήο δχγηζεο, κέηξεζεο απνξξφθεζεο
κε αθηίλεο Υ δηπιήο ελέξγεηαο, αμνληθήο ηνκνγξαθίαο, καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, κέηξεζεο ηνπ
νινζσκαηηθνχ θαιίνπ, κέηξεζεο ηνπ πάρνπο ησλ δεξκαηηθψλ πηπρψλ (ρήκα 18Β), ησλ
πεξηθεξεηψλ ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο (Θαηζψξε θαη ζπλ., 2015).

ρήκα 18. Α: Κέηξεζε ηνπ κήθνπο ηνπ βξαρίνλα. Β: Κέηξεζε πάρνπο ηεο ππεξιαγφληαο δεξκαηνπηπρήο.
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Ιζνξξνπία

Οξηζκφο
Έλα ζψκα είλαη ζε ηζνξξνπία φηαλ δελ ππάξρεη θακία δχλακε ή ξνπή δχλακεο πνπ λα
επεξεάδεη ηε ζέζε ηνπ, δειαδή ην άζξνηζκα ησλ ξνπψλ γχξσ απφ ην θέληξν κάδαο ηνπ
ηζνχηαη κε κεδέλ. Οη ηχπνη ηζνξξνπίαο (ρήκα 19) ελφο ζψκαηνο είλαη ε επζηαζήο (ε
θαηάζηαζε ελφο ζψκαηνο θαηά ηελ νπνία, αλ ηνπ εθαξκνζηεί κηα δχλακε, ελψ βξίζθεηαη ζε
ηζνξξνπία, απηφ ηείλεη λα επαλέιζεη ζηε ζέζε ηνπ), ε αζηαζήο (ε θαηάζηαζε ελφο ζψκαηνο
ην νπνίν δελ επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, φηαλ ηνπ εθαξκνζηεί κηα δχλακε, θαη ηείλεη
λα ζπλερίζεη ηελ θίλεζε) θαη ε αδηάθνξε (ε θαηάζηαζε ελφο ζψκαηνο θαηά ηελ νπνία, αλ ηνπ
εθαξκνζηεί κηα δχλακε ελψ βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία, απηφ ηζνξξνπεί ζε κηα λέα ζέζε).

ρήκα 19. α: επζηαζήο ηζνξξνπία. β: αζηαζήο ηζνξξνπία. γ: αδηάθνξε ηζνξξνπία.

Ιζνξξνπία ζην αλζξψπηλν ζψκα
Σν αλζξψπηλν ζψκα βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία φηαλ ε θαηαθφξπθε πξνβνιή ηνπ θέληξνπ
κάδαο ηνπ ζψκαηνο βξίζθεηαη εληφο ηεο επηθάλεηαο ζηήξημεο. Κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη
θαηά ζπλέπεηα θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο ηζνξξνπίαο ππάξρνπλ φηαλ απμάλεηαη ην εκβαδφλ ηεο
βάζεο ζηήξημεο, απμάλεηαη ε κάδα ηνπ ζψκαηνο, κεηψλεηαη ην χςνο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ
ζψκαηνο θαη ε θαηαθφξπθε πξνβνιή ηνπ θέληξνπ κάδαο ζψκαηνο είλαη εληφο ηεο βάζεο
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ζηήξημεο θαη εηδηθφηεξα ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο ηεο βάζεο ζηήξημεο. Πέξα απφ ηα
πξναλαθεξφκελα, βαζηθέο βηνθηλεηηθέο παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ηεο ηζνξξνπίαο είλαη ην θέληξν
πίεζεο (δειαδή ην θέληξν ηεο δηαζπνξάο ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ
επηθάλεηα ζηήξημεο), ε απφζηαζε πξνβνιήο θέληξνπ κάδαο θαη νξίνπ βάζεο ζηήξημεο (φξην
ζηαζεξφηεηαο) θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ θέληξνπ πίεζεο ζην επίπεδν ζην
πξνζζηνπίζζην θαη εγθάξζην άμνλα. Σν θέληξν πίεζεο απνηειεί δείθηε ζηαζεξφηεηαο ηεο ζέζεο
ηνπ ζψκαηνο (ρήκα 20). ε ζηαηηθέο δνθηκαζίεο ραξαθηεξίδεηαη θαιή ε ηζνξξνπία φηαλ ην
θέληξν πίεζεο δηαγξάθεη ηελ κηθξφηεξε ηξνρηά ζην επίπεδν, ζε αληίζεζε κε ηηο δπλακηθέο
δνθηκαζίεο φπνπ ε κεγαιχηεξε ηξνρηά εληφο ηεο βάζεο ζηήξημεο δειψλεη θαιχηεξε
ζηαζεξφηεηα ηνπ ζψκαηνο (Palmieri θαη ζπλ., 2002).

ρήκα 20. Θαηαλνκή βάξνπο ζην δεμί θαη αξηζηεξφ ρέξη (επάλσ) θαη ηξνρηά ηνπ θέληξνπ πίεζεο ζε
θάζε ρέξη (θάησ) ζηελ άζθεζε «αλεζηξακκέλε θαηαθφξπθε ζηήξημε».
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Μέζνδνη Βηνθηλεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο
αζιεηηθήο απφδνζεο
Σερληθή
Χο ηερληθή ηεο θίλεζεο νλνκάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη νη δπλάκεηο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηξφπν πνπ θηλνχληαη ηα κέιε θαη ην ζψκα γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.
Δλψ ππάξρεη κηα θνηλή κνξθή θίλεζεο γηα θάζε άζιεκα, ε ηερληθή ηεο θίλεζεο ελφο αζιεηή δελ
είλαη θάηη πξνθαζνξηζκέλν, θνηλφ θαη ζηαζεξφ, αιιά θάηη πνπ ζπλερψο αιιάδεη αλάινγα κε ηε
θάζε ηεο αζιεηηθήο ηνπ εμέιημεο (Θφιιηαο, 1997). Θαηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο
αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο ηνπ/ηεο αζιεηή/ηξηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμή
ηνπ θαη ηελ πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία.
Γηα ηελ εθκάζεζε κηαο ηερληθήο απφ αξράξηνπο ζα πξέπεη λα δηαηππσζνχλ απιά
πξνζδηνξηζηηθά κνληέια (βι. παξαθάησ) ζηεξηδφκελα ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αζιήκαηνο (Dick, 1992). Σα ζηάδηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο
κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο:
 Παξαηήξεζε
 Πξνβιεκαηηζκφο
 Θεσξεηηθφ κνληέιν
 Πείξακα
 Σεθκεξίσζε κνληέινπ ή αλαζεψξεζε ή θαηάξγεζε

Ζ παξαηήξεζε πεξηιακβάλεη ηε δηάθξηζε ησλ θάζεσλ ηεο θίλεζεο. Χο θάζε νξίδεηαη κηα
νινθιεξσκέλε θίλεζε πνπ αξρίδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή ζηηγκή, ηειεηψλεη ζε θάπνηα άιιε
ραξαθηεξηζηηθή ζηηγκή θαη έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, κε ηα παξαπάλσ λα είλαη θνηλά γηα
φινπο (π.ρ. ε θφξα ζην άικα). πγθεθξηκέλα, ιακβάλνληαη ππφςε:
 ε ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θίλεζεο φπσο θαη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ

45

Δληαία ρνιή Πξνπνλεηψλ Γπκλαζηηθήο-Θεζζαινλίθε 2018

Βηνθηλεηηθή

 νη ζέζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ κειψλ σο πξνο ην πεξηβάιινλ
 νη θηλεκαηηθέο παξάκεηξνη (κεηαηφπηζε–ηαρχηεηα–επηηάρπλζε, γξακκηθή θαη γσληαθή)
 νη γσλίεο ησλ αξζξψζεσλ
 νη θιίζεηο ησλ κειψλ ζψκαηνο αλά επίπεδν ηεο θίλεζεο
 ε ζηξνθνξκή ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ κειψλ
 νη εθαξκνδφκελεο δπλάκεηο θαη νη ξνπέο πνπ αλαπηχζζνληαη απφ εζσηεξηθνχο ή
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο
 νη ελεξγεηαθέο κεηαβνιέο θαη ε κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο απφ κέινο ζε κέινο
κε φια ηα παξαπάλσ λα έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ ηερληθή.

Γεληθά, ηα κνληέια ηεο θίλεζεο δηαθξίλνληαη ζε:
 Θεσξεηηθά – Πεξηγξαθηθά (ρήκα 21)
 ηαηηζηηθά
 Καζεκαηηθά

ρήκα 21. Γνκή βαζηθνχ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ηεο θίλεζεο (Θφιιηαο, 2016).
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ηα ζεσξεηηθά κνληέια γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο θαη ηαμηλνκνχληαη νη
παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο αζιεηηθήο θίλεζεο. ην ζηαηηζηηθφ κνληέιν
ζπκπεξηιακβάλνληαη ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο επίδξαζεο ηεο θάζε
παξακέηξνπ ζηελ απφδνζε, έπεηηα απφ αμηνιφγεζε θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ. Σέινο, ηα καζεηηθά κνληέια ιακβάλνπλ δεδνκέλα απφ ηα παξαπάλσ θαη κέζσ
εμνκνίσζεο ζε Ζ/Τ κειεηάηαη ε απφδνζε θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ πνπ ηελ
θαζνξίδνπλ εάλ κεηαβιεζνχλ θάπνηεο εμ απηψλ.

Αλάιπζε ηεο θίλεζεο
Ζ βηνθηλεηηθή αμηνιφγεζε ηεο αζιεηηθήο πξνζπάζεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε θηλεκαηηθή
αλάιπζε φπνπ γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο παξαζέηνληαο θηλεκαηηθέο θαη ρσξνρξνληθέο
παξακέηξνπο θαη κε θηλεηηθή αλάιπζε φπνπ παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηα κεγέζε ησλ
δπλάκεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ, ηνπ έξγνπ, ηεο ηζρχνο θιπ. θαη γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ
πνπ πξνθάιεζαλ ηελ θίλεζε φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε. Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε κπνξεί λα είλαη
«πνηνηηθή», φπνπ δίδνληαη ζηνηρεία κφλν γηα ηελ νλνκαηνινγία (θάζεηο), νη παξάκεηξνη πνπ
αλαιχζεθαλ θαη ηε γεληθή ηνπο θαηάηαμε (κεγαιχηεξνο/κηθξφηεξνο θιπ.), ζε αληίζεζε κε ηελ
«πνζνηηθή», ε νπνία παξέρεη ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ αξηζκεηηθά θαη ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ
ηνπο ζην ρξφλν.

Μέζνδνη βηνθηλεηηθήο αμηνιφγεζεο

Γπλακνκεηξία
Κε ηε δπλακνκεηξία πξαγκαηνπνηείηαη κέηξεζε ησλ δπλάκεσλ πνπ εθαξκφδνληαη.
Τπάξρνπλ δπλακφκεηξα (ηζνκεηξηθά, δπλακνδάπεδα, δπλακφκεηξα θίλεζεο) πνπ αμηνινγνχλ
ηε δχλακε γηα θάζε ηχπν ζχζπαζεο, φπσο θαη ηεο ξνπήο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηζνθηλεηηθνχ
δπλακνκέηξνπ (ρήκα 22). Κε βάζε ηε δπλακηθή, απφ ηε θαηαγεγξακκέλε δχλακε ζην ρξφλν
κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκεο παξάκεηξνη γηα ηελ αζιεηηθή απφδνζε φπσο ε κέγηζηε δχλακε,
ε ζρεηηθή δχλακε, ν ρξφλνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δχλακεο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο
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δχλακεο, ην έξγν, ε ηζρχο, ε κεηαηφπηζε, ε ηαρχηεηα θίλεζεο, ε ψζεζε, ε ξνπή, ηηο
παξακέηξνπο ηζνξξνπίαο (θέληξν πίεζεο), θ.ά.

ρήκα 22. Γπλακφκεηξα: α: ηζνκεηξηθφ, β: δπλακνδάπεδα, γ: ηζνθηλεηηθφ.

Χο πξνο ηηο ηδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ηα δπλακφκεηξα πξέπεη λα έρνπλ:
 κεγάιε επαηζζεζία
 κεγάιε αθξίβεηα
 γξακκηθφηεηα
 ειάρηζηε έσο κεδεληθή πζηέξεζε
 πνιχ θαιή ζσξάθηζε

Οινθιεξψλνληαο, ε δχλακε κπνξεί λα κεηξεζεί έκκεζα κέζσ απφ ηελ κέηξεζε ηεο
επηηάρπλζεο κέζσ επηηαρπλζηνκέηξσλ ή βηληεναλάιπζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην 2ν λφκν ηνπ
Λεχησλα.
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Βηληεναλάιπζε
Οη πςειέο ηαρχηεηεο, κε ηηο νπνίεο ζπληεινχληαη νη θηλήζεηο ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο αζιεηηθήο ηερληθήο, έρνπλ θαηαζηήζεη ηε ρξήζε νπηηθψλ κέζσλ σο
απαξαίηεην πξνπνλεηηθφ εξγαιείν (Tidow, 1989). Ζ θαηαγξαθή ηεο θίλεζεο κε νπηηθά κέζα
πξαγκαηνπνηείηαη κε:
 θσηνγξαθηθή κεραλή
 ζπλερφκελε θσηνγξαθία (π.ρ. ζηξνβνζθφπην)
 θηλεκαηνγξαθηθφ film
 video-γξάθεζε
 νπηνειεθηξνληθά ζπζηήκαηα

Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζήκεξα έρεη θαηαζηήζεη ηηο ηξεηο πξψηεο κεζφδνπο λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ειάρηζηα. Σα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη:
 ην είδνο θίλεζεο, πνπ θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ιήςεσλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ. ε
επζχγξακκε θίλεζε ρσξίο πεξηζηξνθέο ησλ κειψλ, ηφηε κία θάκεξα επαξθεί γηα
δηζδηάζηαηε (2D) αλάιπζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ή θαη
πεξηζζφηεξεο θάκεξεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηζδηάζηαηεο αλάιπζεο (3D).
 ε ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο, ε νπνία θαζνξίδεη ηε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο. ε θηλήζεηο πνπ
εμειίζζνληαη γξήγνξα απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα θαηαγξαθή.
 ην πεξηβάιινλ ηεο θίλεζεο αθνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηηο ξπζκίζεηο
ιήςεο, ην θφλην ηνπ πεδίνπ ιήςεο θαη ηνλ επηπξφζζεην εμνπιηζκφ (π.ρ. πξνβνιείο).
 ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ, αθνχ θαζνξίδεη ην είδνο ηεο ιήςεο (θηλνχκελε ή ζηαζεξή
θάκεξα, εχξνο πεδίνπ ιήςεο), ηε ζηάζκηζε ηνπ ρψξνπ θαη ζπκπεξίιεςε γεγνλφησλ
αλαθνξάο ζε πεξίπησζε ζπλδπαζηηθήο έξεπλαο κε άιιεο κεζφδνπο φπσο π.ρ.
δπλακνκεηξία.
 εάλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ εμνπιηζκνχ ππνζηεξίδνπλ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα.
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Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ απνζθνπεί ζηελ εμαγσγή ζπληεηαγκέλσλ
επηιεγκέλσλ αλαηνκηθψλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο ή θαη ζεκείσλ αλαθνξάο ζην ρψξν κε βάζε ην
ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ έρεη επηινγή. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη:
 ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλζξσπνκεηξηθνχ κνληέινπ (ζε πφζα κέιε δηαθξίλεη ην
ζψκα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ φπσο ην θνληηλφ θαη ην καθξηλφ ζεκείν
αλαθνξάο ηνπ κέινπο, ε κάδα ηνπ κέινπο, ε αθηίλα αδξάλεηαο ηνπ κέινπο, θιπ.)
 ςεθηνπνίεζε θάζε πεδίνπ ηεο θαηαγεγξακκέλεο ηαηλίαο μερσξηζηά
 εμνκάιπλζε ησλ δεδνκέλσλ
 εμαγσγή θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ
 παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ (ρήκα 23).

ρήκα 23. Απνηειέζκαηα θηλεκαηηθήο αλάιπζε κέζσ βηληεναλάιπζεο
(Παλνπηζαθφπνπινο θαη ζπλ., 2007).
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ΗιεθηξνΜπνΓξαθία
Ζ ειεθηξνκπνγξαθία (ΖΚΓ) είλαη ε κέζνδνο θαηαγξαθήο θαη κειέηεο ηνπ ειεθηξηθνχ
δπλακηθνχ πνπ ππάξρεη κέζα ζηηο κπτθέο ίλεο θαη πνπ απμνκεηψλεηαη θαηά ηε κπτθή ιεηηνπξγία.
Ζ ΖΚΓ νπζηαζηηθά απνηειεί ηε κειέηε ησλ ζπκκεηερφλησλ κπψλ, ηνπ βαζκνχ θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ελεξγνπνίεζήο ηνπο κε ηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θίλεζε.
Ζ θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνκπνγξάθν, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ
ειεθηξφδηα (επηθαλείαο ή βάζνπο), εληζρπηή ζήκαηνο θαη ην θαηαγξαθηθφ φξγαλν (Ζ/Τ). ε
δηαδηθαζία ιήςεο ΖΚΓ ζήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη σο αθνινχζσο:
 θαζνξηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη επηινγή κπψλ πξνο αμηνιφγεζε
 πξνζδηνξηζκφο αλαηνκηθψλ ζεκείσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδηψλ
 θαζαξηζκφο ηνπ δέξκαηνο κε ιεηαληηθφ/αγψγηκν πγξφ
 ε ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θαη ηεο γείσζεο
 έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο
 ιήςε ζήκαηνο αλαθνξάο (ζπλίζηαηαη κε κέγηζηε βνπιεηηθή ζχζπαζε)
 εθηέιεζε ηνπ πεηξακαηηθνχ πξσηνθφιινπ
 αλάιπζε ηνπ ζήκαηνο
 παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ (ρήκα 24).

Καηαγξαθή κεηαηφπηζεο
Δθηφο απφ ηε δπλακνκεηξία θαη ηε βηληεναλάιπζε, ε κεηαηφπηζε θαη άιιεο θηλεκαηηθέο
παξάκεηξνη κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε γσληφκεηξα, επηηαρπλζηφκεηξα, αηζζεηήξεο θιίζεο,
αδξαλεηαθνχο αηζζεηήξεο (IMU), ξαληάξ ηαρχηεηαο (θαηλφκελν Doppler), θ.α. Κε εμαίξεζε ηελ
ηειεπηαία κέζνδν, ηα άιια φξγαλα πξνζαξκφδνληαη ζηνπο αζιεηέο/ηξηεο θαη ελδέρεηαη λα
επεξεάδνπλ ηελ αζιεηηθή πξνζπάζεηα.
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ρήκα 24. Απνηειέζκαηα ΖΚΓ.

Βαξνπνδνκεηξηθή αλάιπζε
Ζ βαξνπνδνκεηξηθή αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο πίεζεο θαη ηελ
εμαθξίβσζε ηεο κνξθνινγίαο ηεο πεικαηηαίαο επηθάλεηαο ηνπ άθξνπ πφδα νχησο ψζηε λα
δηαπηζησζνχλ ηπρψλ ππεξβνιηθέο θνξηίζεηο ζηα πέικαηα (ρήκα 25). Κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
βαξνπνδνκεηξηθήο αλάιπζεο επηδηψθεηαη ν θαιχηεξνο νξζνζηαηηθφο έιεγρνο θαη ε θαηαζθεπή
εμαηνκηθεπκέλσλ νξζσηηθψλ γηα ηελ ηδαληθφηεξε θαηαλνκή ησλ πηέζεσλ ζηνλ άθξν πφδα.
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ρήκα 25. Απνηειέζκαηα βαξνπνδνκεηξηθήο εμέηαζεο.
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