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ZASTOSOWANIE UPROSZCZONEGO MODELU  
BIOMECHANICZNEGO DO POMIARU SIŁY CIOSU 

 
 

W pracy zaproponowano sposób pomiaru siły ciosu działającej na wybrany model 
biomechaniczny oraz wykonanych w ten sposób wyników pomiarów siły ciosu. Pomiar 
siły ciosu to skomplikowane, interdyscyplinarne zagadnienie. Wymaga zdefiniowania 
czynników wpływających na skutek uderzenia, oraz określenia sposobu ich pomiaru. 
Analiza parametrów związanych z technikami uderzanych sportów walki może być 
przeprowadzana ze względu na wartości siły, lub przyspieszenia, jako bezpośredniego 
skutku działania siły. Pomiar parametrów przekładających się na siłę uderzenia, oraz 
badanie skutków sił i przyspieszeń oddziałujących na organizm ludzki znajduje zasto-
sowanie w dziedzinach takich jak sport, medycyna i samochodowe testy bezpieczeń-
stwa. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: pomiar, siła, uderzenie, sporty walki. 
 

1. WYBRANE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE SIŁĘ CIOSU 
 

 Pomiar siły ciosu, rozumianej jako efekt, jaki wywoła zadana przez zawod-
nika technika uderzana, wykonana w określonych warunkach, wymaga zdefi-
niowania parametrów dynamicznych, możliwych do zmierzenia dostępnymi 
metodami, które mogą służyć jako obiektywna miara skuteczności uderzenia. 
Z fizycznego punktu widzenia, techniki uderzane są dość skomplikowanymi 
przypadkami zderzeń. Chcąc obiektywnie ocenić biologiczne skutki zderzeń 
podobnych do ciosów zadawanych przez zawodników, należy raczej zwrócić 
uwagę na szereg skorelowanych ze sobą parametrów, niż skupiać się wyłącznie 
na wartości jednego, wybranego parametru [18]. 

 
1.1. Wskaźniki charakteryzujące zderzenia na podstawie wartości 

przyspieszenia 
 
 Pierwszym wskaźnikiem charakteryzującym zderzenie, a zarazem najła-
twiejszym do wyznaczenia to wartość szczytowa pozyskanego z czujnika prze-
biegu przyspieszenia [4]. Wartość maksymalna przyspieszenia, jakie zareje-
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strowano podczas zderzenia, przykładowo spadku swobodnego, charakteryzuje 
jakie właściwości ma powierzchnia na którą spadło rozpędzone ciało- właści-
wości tłumiące, absorbowanie energii [4]. 

Największą wadą zastosowania do analizy zderzenia wyłącznie zarejestrowa-
nej wartości szczytowej przyspieszenia jest brak uwzględnienia w analizie czasu 
trwania zderzenia. Dwa zderzenia, pomimo tej samej wartości szczytowej przy-
spieszenia, o różnym czasie trwania wywołają zupełnie inne skutki biologiczne, 
przykładowo dla głowy zawodnika podczas walki bokserskiej. Organizm ludzki 
ma stosunkowo dużą tolerancję na znaczne przyspieszenia, ale trwające relatyw-
nie krótko, niż na długotrwałe przeciążenia o tej samej wartości [4]. 

Różne właściwości mechaniczne ciał podczas zderzenia z głową (twardość, 
propagacja fali uderzeniowej, rozpraszanie energii) wpływają na kształt zareje-
strowanego przebiegu przyspieszenia- stromość zbocza narastającego, stromość 
zbocza opadającego, wartość szczytową, oraz pole powierzchni pod przebie-
giem. Związane są tym jest również zróżnicowane skutki biologiczne takich 
zderzeń, od mniej do bardziej dotkliwych. Zatem w analizie rodzajów zderzeń 
należałoby zastosować parametr, który uwzględniałby możliwie jak najwięcej 
informacji, jakie niesie ze sobą kształt zarejestrowanego przebiegu przyspiesze-
nia. 

Na potrzeby oceny ryzyka wystąpienia poważnych uszkodzeń układu nerwo-
wego po zderzeniu samochodowym opracowano wskaźnik GSI (ang. Gadd Seve-
rity Index) [4], który liczbowo reprezentuje poziom możliwych do odniesienia 
obrażeń, na podstawie wiadomości zawartych w zarejestrowanym przebiegu przy-
spieszenia, a konkretnie pola powierzchni pod wykresem. Zależność, na podstawie 
której wyznacza się ten wskaźnik wyrażona jest przy pomocy wzoru (1). 

  2,5
k

t p

t
GSI = a t dt (1) 

Granice całkowania przyjęte w (1): tRRpRR oznacza czas początku impulsu, tRRkRR 
oznacza czas zakończenia impulsu. Zarejestrowane przyspieszenie a(t), wyrażo-
ne jest w g. Czas wyrażony jest w sekundach. Wykładnik potęgi- 2,5 przyjęty 
został przez autora wskaźnika na podstawie, między innymi danych statystycz-
nych, zebranych podczas badań skutków wypadków samochodowych [4]. Po-
ważnym ograniczeniem zastosowania tego wskaźnika jest to, że przebiegi 
o różnym kształcie, czasie trwania i wartości szczytowej, mogą posiadać takie 
samo pole powierzchni pod wykresem. 

Obecnie stosowanym, uważanym za najbardziej obiektywny wskaźnik ryzy-
ka wystąpienia poważnych urazów głowy na skutek zderzenia, bazujący na 
zmierzonej wartości przyspieszenia, jest HIC (ang. Head Injury Criterion) [4]. 
Zdefiniowany jest on przy pomocy zależności wyrażonej wzorem (2).  
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Wartość HIC, podobnie jak GSI, zależy od pola powierzchni pod wykresem, 
podniesionego do potęgi o przyjętym wykładniku. Zarejestrowane przyspiesze-
nie a(t), wyrażone jest w g. Czas wyrażony jest w sekundach. Istotną zmianą, 
w odniesieniu do używanego wcześniej GSI, jest przyjęty przedział czasu od tRR1 

RRdoRR RRtRR2RR, jako granice całkowania. Nie jest to już czas początku i końca zarejestro-
wanego impulsu, trwający dowolnie długo, ale określony przedział (wynoszący 
w zależności od długości impulsu 15 ms, lub 36 ms) dobrany tak, by wyznaczo-
na na jego podstawie wartość HIC była największa (czyli znajdujący się w oko-
licy maksimum wartości przebiegu, obejmujący szczyt impulsu). W ten sposób 
nie jest już możliwe, aby przebieg przyspieszenia o dużej wartości szczytowej 
i krótkim czasie trwania, osiągnął taką samą wartość obliczanego parametru, jak 
przebieg o małej wartości szczytowej i długim czasie trwania, nawet pomimo 
takiej samej wartości pola powierzchni pod przebiegiem.  

Największy wpływ na wartość wyznaczonego parametru ma wysoka wartość 
przyspieszenia, ale trwającego relatywnie krótko. Powszechnie stosuje się dwa 
znormalizowane przedziały czasu, jako granice całkowania używane we wzorze 
(2)- 15 ms (HICRR15RR) i 36 ms (HICRR36RR). Obliczoną wartość parametru zwykle za-
okrągla się i podaje jako liczbę całkowitą. 

Oceny możliwych biologicznych skutków zderzenia dokonuje się na podsta-
wie uzyskanej wartości obliczonego parametru. Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia groźnych urazów głowy i układu nerwowego rośnie, wraz ze wzrostem war-
tości parametru. 

 
1.2. Wskaźniki charakteryzujące zderzenia na podstawie  

wartości siły 
 
 Analizując przebiegi sił, wyznaczonych dla konkretnego układu ciał biorą-
cych udział w zderzeniu, można zaproponować parametry, których wartości 
mają obrazować efektywność zadanego uderzenia. Przykładowy przebieg siły 
uderzenia przedstawiony został na rys. 1. 
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Rys. 1. Przykładowy przebieg siły uderzenia 

 
Pierwszym parametrem, który mógłby posłużyć przy ocenie skutków kontak-

tu uderzającej części ciała zawodnika z celem wykonanej techniki, jest wartość 
maksymalna przebiegu siły FRRmaxRR. Wskaźnik ten jest relatywnie łatwy do wyzna-
czenia, ale brak uwzględnienia jakichkolwiek informacji związanych z czasem 
działania siły, powoduje małą miarodajność parametru. Jego najlepszym zasto-
sowaniem byłoby użycie na potrzeby porównania dwóch zbieżnych przebiegów, 
technik o bardzo podobnym charakterze. 

Kolejnym parametrem, tym razem związanym z czasem działania siły, jest 
czas narastania przebiegu Δtmax. Jest to czas, jaki upłynął od początku wystąpie-
nia zbocza narastającego do osiągnięcia maksymalnej wartości zmierzonej siły 
Fmax. Czas ten związany jest z szybkością uderzenia. Nie jest to jednak szybkość 
w rozumieniu parametru kinematycznego, prędkości poruszania się uderzającej 
kończyny, ale szybkość, z jaką została przyłożona siła, gwałtowność wykonane-
go uderzenia. Im mniejsza wartość parametru Δtmax, tym szybciej nastąpiło spo-
wolnienie uderzającej kończyny od momentu kontaktu z celem uderzenia. 

Drugim wskaźnikiem, związanym z czasem działania przykładanej siły, jest 
Δtp-k, czyli czas jaki upłynął od początku wystąpienia zbocza narastającego do 
zakończenia zbocza opadającego. Parametr ten związany jest z tzw. "penetracją" 
techniki. Przy jego pomocy odróżnić można technikę wykonaną prawidłowo, 
skierowaną do środka masy uderzanej części ciała, od ciosu, który w wyniku 
wykonanego uniku, lub nieprawidłowej techniki uderzenia, jedynie ślizgnął się 
po powierzchni uderzanej części ciała. Dodatkowo skorelowanie tego parametru 
z poprzednimi wskaźnikami, czyli wartością maksymalną zmierzonej siły Fmax 
oraz czasem narastania przebiegu Δtmax , dać może informację o charakterze 
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techniki- czy miała charakter uderzenia, działając z dużą siłą, ale krótko i bar-
dziej powierzchniowo, czy miała charakter pchnięcia, działała z relatywnie 
mniejszą siłą, dłużej i z większą penetracją. 

Ostatnim z zaproponowanych na potrzeby pomiaru siły ciosu parametrów 
jest impuls siły J. Oblicza się go ze wzoru (3), całkując uzyskany przebieg siły 
po czasie. 

  
k

t p

t
J = F t dt =Δp (3) 

Impuls siły J, zwany również popędem, zgodnie z II Zasadą Dynamiki 
Newtona, którą sformułować można następująco: Zmiana pędu ciała jest równa 
popędowi siły, stanowi miarę całkowitej zmiany pędu ciała p pod wpływem 
działającej siły F. Jego interpretacją geometryczną jest pole powierzchni pod 
przebiegiem siły. Wyraża się go w takich samych jednostkach jak pęd. 

Wyznaczona wartość impulsu siły może stanowić istotny parametr z punktu 
widzenia analizy rzeczywistego efektu przyłożonej siły. Związane jest to z zasa-
dą zachowania pędu, która mówi, że: całkowity pęd układu izolowanego pozo-
staje stały. Podczas zderzenia dochodzi do wymiany pędu pomiędzy poszcze-
gólnymi częściami układu, ale po zsumowaniu wszystkich składowych pęd 
układu pozostaje stały w czasie. Oznacza to, że pęd, jak również w określonych 
przypadkach energia kinetyczna, są wielkościami niezmienniczymi, opisującymi 
ruch [17]. 

Z fizycznego punktu widzenia, przy dowolnym rodzaju zderzenia, jako ilu-
stracja łącznego efektu siły, posłużyć może wartość impulsu siły. 

 
2. KONCEPCJA POMIARU SIŁY CIOSU DZIAŁAJĄCEJ  

NA WYBRANY MODEL BIOMECHANICZNY 
 

Aby rozważyć wpływ wartości poszczególnych wskaźników bazujących na 
podstawie przebiegu siły, na rzeczywistą skuteczność uderzenia, należałoby 
najpierw przedstawić, w jaki sposób wyznaczyć wartość siły działającej na po-
szczególne części ciała na podstawie wyników pomiarów z czujników przyspie-
szenia. Na potrzeby pracy wykorzystano wybrany model biomechaniczny czło-
wieka. Zastosowano manekin, którego odpowiedź, otrzymana pod wpływem 
wymuszenia w postaci siły przyłożonej do danej części ciała, zostanie zmierzo-
na przy pomocy czujników przyspieszenia zamontowanych w korpusie i głowie, 
a następnie posłuży do wyznaczenia wartości siły zadanego ciosu. 

Niezbędnym, dla wyznaczenia wartości siły na podstawie wyników pomia-
rów otrzymanych przy pomocy akcelerometrów, jest zaproponowanie danego 
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układu mechanicznego. Rys. 2. przedstawia przekrój w płaszczyźnie strzałkowej 
uproszczonego schematu układu mechanicznego. 

Wykorzystany układ mechaniczny składa się z dwóch brył sztywnych, o ma-
sach m1 i m2 reprezentujących odpowiednio korpus i głowę człowieka. Bryły te 
połączone są ze sobą połączeniem miękkim, imitującym zachowanie kręgosłupa 
w odcinku szyjnym, o współczynniku sprężystości k2. Bryła reprezentująca kor-
pus połączona jest z podłożem połączeniem miękkim, sprężyną, o współczynni-
ku sprężystości k1. Obydwa połączenia miękkie umożliwiają przechylenie bryły 
o kąt, odpowiednio α2 i α1, pod wpływem przyłożenia sił F2 i F1. Zamontowane 
w manekinie czujniki przyspieszenia, zaznaczone na rys. 5. czarnymi kwadrata-
mi- w korpusie na wysokości r1 od podłoża, w głowie na wysokości r2 od punktu 
zamocowania połączenia miękkiego imitującego zachowanie kręgosłupa w od-
cinku szyjnym; dokonują pomiaru wartości wypadkowego przyspieszenia stycz-
nego, działającego w płaszczyźnie poziomej przekroju tułowia- a1 i głowy a2. 

W ogólnym przypadku, zaprezentowany układ, posiadałby 12 stopni swobo-
dy, po 6 na każde połączenie miękkie- ruch prostoliniowy w dwóch prostopa-
dłych kierunkach (ścinanie sprężyny), pochylenie manekina w dwóch prostopa-
dłych do siebie kierunkach (ugięcie sprężyny), wydłużenie połączenia miękkie-
go (rozciągnięcie sprężyny) i rotacja (skręcenie sprężyny). Ze względu na warto-
ści parametrów k1 i k2 zastosowanych połączeń i kierunek przykładania siły, 
na potrzeby pomiaru siły pominąć można rotację i skręcenie sprężyny, 
a jako odpowiedź układu uwzględnić wyłącznie ugięcie połączeń miękkich 

 
Rys. 2. Przekrój w płaszczyźnie strzałkowej zaproponowanego układu 

a) Wymuszenie w postaci przyłożonej siły 
b) Odpowiedź zmierzona przy pomocy czujników przyspieszenia 
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i pochylenie manekina, gdyż udział pozostałych składowych ruchu jest stosun-
kowo niewielki. W tak przyjętym modelu, zakładając wymuszenie w postaci 
działającej siły F1, ułożyć można równie równowagi mechanicznej układu, któ-
re przedstawia wzór (4). 

 1 1 1 1 1M = Iε + k α (4) 

Wielkościami występującymi w równaniu są: M1- moment działającej na ma-
nekin siły F1, I1- wypadkowy moment bezwładności manekina, ε1- przyspiesze-
nie kątowe korpusu manekina, k1- współczynnik sprężystości połączenia mane-
kina z podłogą, α1- kąt nachylenia korpusu manekina względem poziomej płasz-
czyzny. Zakładając działanie siły F1 w kierunku prostopadłym do promienia 
wodzącego r1 znajduje zastosowanie wzór (5). 

 1 1 1M = F r (5) 

Skupiając masę manekina w odpowiednim punkcie, odległym o r1 od osi 
działania momentu M1, wyznaczyć można moment bezwładności I1 według wzo-
ru (6). 

   2
1 1 2 1I = m + m r (6) 

Montując akcelerometr w odległości r1 wyznaczyć można przyspieszenie ką-
towe ε1, korzystając ze wzoru (7). 

 
1

1
1

a
ε =

r (7) 

Podstawiając (5), (6) i (7) do wyjściowej zależności ze wzrou 4, oraz dzieląc 
równanie obustronnie przez r1, otrzymać można wzór (8). 

   1
1 1 2 1 1

1

α
F = m + m a + k

r (8) 

Wartość kąta α1 wyznaczyć można z zależności (9). 

 
2

1
1 01 2

ε t
α =ω t + (9) 

Gdzie ω01- początkowa prędkość kątowa korpusu manekina, a t- czas. Zakła-
dając zerową prędkość początkową, oraz podstawiając do wzoru (9) wartość 
przyspieszenia z zależności (7) otrzymać można wzór (10). 

 
2

1
1

12

a t
α =

r (10) 

Wyznaczoną z zależności (10) wartość kąta α1 podstawić można do wzoru 
(8), otrzymując końcowy wzór (11). 
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2

1
1 1 2 1 1 2

12

a t
F = m + m a + k

r (11) 

Wzór (11) przedstawia zależność, z której korzystając ze zmierzonego prze-
biegu przyspieszenia wypadkowego, przy pomocy akcelerometru zamontowane-
go w korpusie, mierzącego dwie składowe w płaszczyźnie poziomej przekroju 
tułowia manekina, uwzględniając masy części składowych manekina i promień 
wodzący momentu bezwładności, oraz współczynnik sprężystości miękkiego 
połączenia korpusu z podłożem, wyznaczyć można wartość siły uderzenia 
w korpus. 

W sposób analogiczny, zakładając działanie siły F2 jako wymuszenie, jej 
wartość wyznaczyć można z równania opisanego wzorem (12). Równanie to 
uwzględnia rozłożenie masy manekina na dwa ciała sztywne połączone ze sobą 
miękkim połączeniem. 

 
2 2

1 2
2 1 1 1 2 2 22 2

1 22 2

a t a t
F = m a + k + m a + k

r r (12) 

Gdzie m1 i m2 to odpowiednio masy korpusu i głowy, a1 i a2 to odpowiednio 
przyspieszenia wypadkowe z czujników przyspieszenia w korpusie i w głowie, 
k1- współczynnik sprężystości połączenia korpusu z podłożem, k2- współczynnik 
sprężystości połączenia głowy z ułowiem, r1- promień wodzący momentu bez-
władności korpusu względem osi obrotu w miejscu połączenia z podłożem, r2 

- promień wodzący momentu bezwładności głowy względem osi obrotu w miej-
scu połączenia z korpusem, a t- czas. 

Wzór (12) przedstawia zależność, na podstawie, której obliczyć można war-
tość siły uderzenia w głowę, korzystając ze zmierzonych wypadkowych prze-
biegów przyspieszenia w płaszczyznach przekrojów poziomych tułowia i głowy, 
przy pomocy zamontowanych akcelerometrów, uwzględniając masy części skła-
dowych manekina i promienie wodzące ich momentów bezwładności, oraz 
współczynniki sprężystości połączeń zastosowanych miękkich. 
 

3. UKŁAD DO POMIARU SIŁY CIOSU Z ZASTOSOWANIEM 
WYBRANEGO MODELU BIOMECHANICZNEGO 

 
Zmierzenie odpowiedzi ciała ludzkiego na wymuszenie w postaci przyłożonej 
w sposób dynamiczny siły jest niezwykle skomplikowanym zagadnieniem. Aby 
pomiar siły przeprowadzany w ten sposób był w ogóle możliwy, należy przyjąć 
model, stosując określone uproszczenia. Widok części układu przedstawiony 
został na rys. 3.  
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Rys. 3. Widok części układu pomiarowego 

 
 Zaproponowany model składa się z dwóch brył sztywnych, wykonanych 
z włókna szklanego, zapewniającego odpowiednią wytrzymałość mechaniczną 
manekina, reprezentujących korpus i głowę człowieka. Głowa z korpusem połą-
czone są ze sobą miękkim połączeniem, imitującym zachowanie kręgosłupa 
w odcinku szyjnym, składającym się ze sztywnych drewnianych krążków, prze-
łożonych miękkimi krążkami wykonanymi z miękkiego materiału- mossgumy, 
całość osiowo nawleczona jest na nierozciągliwy gumowy wężyk. 
Tak wykonane połączenie umożliwia odchylenie głowy w dowolnym kierunku 
o kąt z zakresu zbliżonego do naturalnego zakresu ruchu szyi. Korpus manekina, 
za pośrednictwem metalowej nogi o regulowanej wysokości, umożliwiającej 
dostosowanie układu pomiarowego do wzrostu zawodnika, oraz sprężyny umoż-
liwiającej ugięcie manekina pod wpływem przyłożonej siły, przymocowany 
jest na stałe do podłoża. Sztywna bryła korpusu i głowy manekina z zewnątrz 
pokryta jest warstwą tłumiącą wykonaną z mossgumy, by zapobiec ewentualnej 
kontuzji zawodnika uderzającego w twardą powierzchnię wybraną częścią ciała. 
Materiał ten został wybrany ze względu na dużą wytrzymałość mechaniczną, 
dobre właściwości tłumiące, oraz krótki czas powrotu do pierwotnych właściwo-
ści mechanicznych po krótkotrwałym odkształceniu. Czujniki przyspieszenia 
umieszczone zostały w manekinie na drewnianych półkach, na odpowiedniej 
wysokości (centralnie w klatce piersiowej, oraz centralnie w głowie). 

Najistotniejszym dokonanym uproszczeniem jest założenie, że zarówno gło-
wa jak i korpus manekina zachowują się jak bryła sztywna, co w przypadku 
organizmu człowieka nie jest prawdą, ze względu na występowanie wielu złożo-
nych warstw tkanek miękkich, o zróżnicowanej gęstości. W rzeczywistości pod-
czas uderzenia, zwłaszcza w korpus, dochodzi do tłumienia i rozpraszania do-
starczanej energii w sposób niezwykle trudny do przewidzenia. Dokonanie po-
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wyższego uproszczenia, jest konieczne dla zrealizowania układu do pomiaru siły 
ciosu, na potrzeby wspomagania treningu sportowego. 
Przekrój w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej manekina przedstawiony 
jest na rys. 4. 

Rys. 4. Przekrój w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej manekina 
 

 W celu dokonania pomiaru siły ciosu, za pośrednictwem pomiaru przebiegu 
przyspieszenia zarejestrowanego dla poszczególnych części manekina, zamon-
towano w nim układ pomiarowy, składający się z dwóch czujników przyspie-
szenia ± 200 g, mikrokontrolera z przetwornikiem analogowo-cyfrowym do 
akwizycji sygnału z czujników, oraz komputera PC do przetworzenia ciągu po-
zyskanych próbek na przebieg przyspieszenia, obliczenia wartości siły i wybra-
nych parametrów uzyskanych przebiegów. Czujniki przyspieszenia dokonywały 
pomiaru w dwóch osiach, równoległych do płaszczyzny poziomej przekroju 
manekina, częstotliwość próbkowania sygnału z czujników wynosiła 1 kHz, czas 
pomiędzy poszczególnymi próbkami wynosił 1 ms, co skutkowało uzyskaniem, 
w zależności od długości impulsu, od kilkunastu do kilkudziesięciu próbek na 
przebieg, pomiar dokonywany był z rozdzielczością 10 bitów. Pomiar przebiegu 
przyspieszenia odbywał się przez zmierzenie wartości dwóch składowych 
w płaszczyźnie stycznej do pochylenia manekina pod wpływem uderzenia. Na-
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stępnie obliczany był wypadkowy wektor przyspieszenia i na podstawie prze-
biegu jego wartości obliczano siłę przyłożoną do manekina zgodnie z (12). 
 

4. LABORATORYJNE POMIARY SIŁY CIOSU 
 

 Na następujących rysunkach przedstawiono wyliczone na podstawie wyni-
ków pomiarów przebiegi siły ciosu wybranych technik uderzanych zadanych na 
głowę (rys. 5.) i na korpus (rys. 6.), oraz uderzenie pałką i nunchaku (rys. 7.). 
Wyliczone na podstawie przebiegów parametry zebrano w tabeli 1. Zaprezento-
wano również przebiegi dla kombinacji „prawy-lewy-prawy” (rys. 8.); oraz ude-
rzenia pałkami (rys. 9.).uderzeń: cios bokserski prosty  

 

 
 Rys. 5. Przebiegi F=f(t) dla uderzeń w głowę   Rys. 6. Przebiegi F=f(t) dla uderzeń w korpus 

 
Rys. 7. Przebiegi F=f(t)- uderzenie pałką i nunckaku      Rys.8. Przebieg F=f(t) dla kombinacji 

 uderzeń: cios bokserski prosty  
„prawy-lewy-prawy” 
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Tabela 1. Wartości parametrów wyznaczonych na podstawie przebiegów przyspieszenia 
i siły wybranych technik uderzanych. 
 

 
 

 
Rys. 9. Przebiegi siły dla kombinacji uderzeń pałkami. F2=f(t)- głowa, F1=f(t)- korpus 

 
5. PODSUMOWANIE 

 
Ocena siły ciosu to złożone zagadnienie pomiarowe o interdyscyplinarnym 

charakterze. Wymaga ona określenia wskaźnika siły ciosu oraz sposobu jego 
pomiaru. Cel niniejszej pracy, zakładający ocenę możliwości obiektywnego 
pomiaru parametrów określających siłę ciosu w układzie wykorzystującym wy-
brany model biomechaniczny człowieka, został zrealizowany. Dla jego realizacji 
opracowano koncepcję pomiaru siły ciosu działającej na wybrany model biome-
chaniczny i w oparciu o przedstawioną koncepcję przeprowadzono pomiary 
laboratoryjne. 

Zebrane wyniki wskazują na możliwość zastosowania układu, jako element 
treningu, rozwoju wybranych cech motorycznych zawodników i doskonalenia 
techniki uderzanych sportów walki. Aby układ z powodzeniem spełniał rolę 
sprzężenia zwrotnego w procesie treningowym, dając informację o progresie 
zawodnika, istotna jest możliwość porównania wybranych parametrów dyna-
micznych uderzeń, bez konieczności pomiaru dokładnej wartości liczbowej tych 
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parametrów- wystarczy, że można stwierdzić, iż w przypadku danego uderzenia 
osiągnięto wyższą wartość niż w przypadku innego uderzenia. 

Zaprezentowane przebiegi uderzeń dają możliwość analizy wybranych para-
metrów decydujących o sile uderzenia, zarówno w ujęciu bazującym 
na zmierzonych wartościach przyspieszenia, jak i wyznaczonych wartościach 
siły. Uzyskane w trakcie pomiarów wartości szczytowe siły uderzeń, zbliżone 
są do wartości przedstawianych w literaturze [1], [2], [11]. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że przedstawione wartości w literaturze stanowią pewien zakres 
i odbiegają od siebie, w zależności od zastosowanej metody pomiaru, oraz że 
często nie są to wartości wyznaczone w sposób dokładny, o czym również prze-
strzegają autorzy. 

Użyty w pracy układ daje możliwość pomiaru parametrów dynamicznych 
technik uderzanych zarówno w warunkach mocno wyidealizowanych - przy 
zadaniu pojedynczego uderzenia; jak również podczas serii uderzeń, ustalonych 
kombinacji, co stanowi w pewnym stopniu wierniejsze odwzorowanie warun-
ków rzeczywistej konfrontacji sportowej- zawodnik nie skupia się wyłącznie na 
wykonaniu jednej techniki, ale także na skoordynowaniu kilku uderzeń, co oka-
zuje się mieć znaczący wpływ na kształt przebiegu uzyskanego podczas pomia-
ru. Zakres zmierzonych technik to szeroki wachlarz uderzeń prostych i okręż-
nych- cios prosty w korpus i głowę, uderzenie łokciem w korpus i głowę, kop-
nięcie boczne w korpus i głowę, kopnięcia okrężne middle kick i high kick. 
Możliwy jest również pomiar parametrów technik zadawanych różnego rodzaju 
bronią obuchową. 

Wybrana metoda bazuje na pewnych uproszczeniach, koniecznych do przyję-
cia, by umożliwić przeprowadzenie pomiarów. Sugerowane jest, by opracować 
metodę, pozwalającą na jeszcze wierniejsze odwzorowanie odpowiedzi organi-
zmu ludzkiego, na wymuszenie w postaci przyłożonej siły. Obecnie użyty model 
wykorzystuje założenie, że można potraktować tułów człowieka, jako bryłę 
sztywną. Dla zwiększenia zbieżności warunków pomiarów z rzeczywistymi 
należałoby opracować metodę uwzględniającą w układzie mechanicznym wpływ 
zachowania tkanek miękkich i połączeń ruchomych na wynik pomiaru. 
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APPLICATION OF A SIMPLIFIED BIOMECHANICAL MODEL  
IN MEASUREMENT OF THE STRENGTH OF A BLOW 

 
The paper proposes a method of measuring the force of a blow acting on a selected 

biomechanical model and the results of the force of a blow measurements performed in 
this way. Measurement of the force of a blow is a complicated, interdisciplinary issue. 
It requires to define what the factors that influence on the effect of a blow are, 
and to determine their measurement method. Analysis of parameters of combat sports 
techniques can be performed due to the force value, or acceleration, as a direct effect of 
the force. Measurement of the impact parameters and the effects of forces and accelera-
tions affecting the human organism is applied in disciplines like sport, medicine and 
safety car crash tests. 
 
 
(Received: 31.01.2018, revised: 18.03.2018) 
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