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Możliwości testowania zdolności siłowych  
we wspinaczce sportowej – wybrane zagadnienia

Wstęp

Wspinaczka sportowa jest nową, prężnie rozwijającą się dyscypliną. Jej ge-
neza sięga końca lat siedemdziesiątych i początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia [1]. Wywodzi się od alpinizmu. To, co odróżnia od siebie ww. dyscypliny 
wspinaczkowe (alpinizm – wspinaczka sportowa), to m.in. podłoże materialno
-przestrzenne. Inne jest ono w przypadku lodowej góry w Himalajach, a  inne 
w przypadku przejścia drogi skałkowej. Różnica dotyczy też charakteru wysiłku. 
Wspinaczka wysokogórska wiąże się nierzadko z długim podejściem pod ścianę, 
a następnie co najmniej kilkugodzinnym wspinaniem się. Natomiast wspinanie 
skałkowe to wysiłki najczęściej kilkudziesięciominutowe. Cechą charaktery-
styczną takiej formy ruchu jest znaczna liczba izometrycznych skurczy mięśnio-
wych [1]. W publikacji [2], autorzy porównując profil somatyczno-motoryczny 
wspinaczy sportowych i  alpinistów wykazali, że wspinacze wysokogórscy po-
siadają wyższy poziom wydolności tlenowej niż wspinacze skałkowi. Natomiast 
wspinacze sportowi w takim zestawieniu odznaczają się wyższym poziomem siły 
palców rąk w specyficznym ułożeniu ręki na chwycie oraz wytrzymałość siłową 
mięśni kończyn górnych. 

Badania naukowe pokazują,  że zdolność siłowa odgrywa bardzo ważną rolę 
w dyscyplinie stanowiącej przedmiot artykułu [1] [3] [4] [5] [6] [7]. Jej pomiar 
odbywa się przy wykorzystaniu różnych technik badawczych. Testy, za pomocą 
których jest dokonywany pomiar siły mięśniowej, mogą się odznaczać różnym 
poziomem trafności. Obecnie brakuje publikacji, w której dokonano by zesta-
wienia różnych sposobów testowania siły mięśniowej we wspinacze sportowej. 
Dlatego naczelnym celem artykułu uczyniono: przedstawienie i  porówna-
nie różnych sposobów testowania siły mięśniowej we wspinacze sportowej 
w oparciu o dane literatury naukowej. 
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Podstawowe informacje dotyczące siły mięśniowej

Siłę definiujemy jako „zdolność do pokonania oporu zewnętrznego lub wła-
snego ciała w warunkach statyki lub ruchach o małej prędkości a znacznej inten-
sywności” [8]. Zabezpieczenie energetyczne takiego wysiłku pochodzi ze źródła 
beztlenowego niekwasomlekowego. Główne uwarunkowania siły mięśniowej 
można sprowadzić do dwóch głównych czynników: strukturalnego i  impulsa-
cji nerwowej [9]. W naukach o kulturze fizycznej funkcjonuje wiele pojęć siły 
mięśniowej. Do najczęściej wymienianych można zaliczyć: siłę bezwzględną, 
absolutną czy względną. Siła mięśniowa stanowi jedną ze zdolności motorycz-
nych. Zdolności motoryczne [8] mają wymiar ogólny w  przeciwieństwie do 
umiejętności ruchowych, które są specyficzne. Raczek [10] w strukturze moto-
rycznej człowieka wyróżnia tzw. „kompetencje motoryczne”. Autor definiuje je 
jako „konstrukt obejmujący zintegrowany kompleks motorycznych, kognityw-
nych i aktywacyjnych komponentów regulacji aktywności ruchowej, zapewnia-
jący rozwiązanie zadań odpowiednio do konkretnych wymogów i  warunków 
zewnętrznych”. Natomiast ekspertyza wg Raczka [10] to „konstrukt struktury 
kompetencji na najwyższy poziomie wykonawczym w  określonej dziedzinie. 
Obejmuje specyficzne i kompleksowe zasoby wiedzy, zdolności i umiejętności 
w optymalnych ich powiązaniach oraz adekwatnych relacjach z aktualnymi rela-
cjami środowiska zewnętrznego”. Zatem, jak widać uwarunkowania motoryczne 
mogą mieć nie tylko wymiar ogólny, ale też wymiar specyficzny. Wraz ze wzro-
stem poziomu sportowego zawodnika maleje rola ogólnych uwarunkowań na 
rzecz zdolności specjalnych [10]. W tym miejscu należy zauważyć, że badania 
naukowe w dość jednoznaczny sposób wskazują na istotną rolę siły mięśniowej 
we wspinaczce sportowej [3] [5] [6] [7] [11] [12] [13] [14].  Wypada zauważyć, że 
utrzymanie chwytu w trakcie wspinaczki  ma swoją specyfikę. Badania naukowe 
pokazują, że w omawianej dyscyplinie sportowej w sposób szczególny decyduje 
o  zwycięstwie siła względna kończyn górnych, a  dokładnie rzecz ujmując siła 
mięśni przedramion [15]. Choć wypada zauważyć, że siła mięśni ramion też ma 
znaczenie [3]. Ponadto utrzymanie chwytu z pewnością wiąże się nie tylko z pra-
cą konkretnych grup mięśniowych, ale również wysokim poziomem rekrutacji 
jednostek motorycznych. Dodatkowo niezwykle istotne znaczenie ma w  tym 
przypadku koordynacja międzymięśniowa i wewnątrzmięśniowa oraz charakter 
pracy mięśniowej. 

Jak w  każdej dyscyplinie sportowej, także we wspinacze niezmiernie waż-
na jest kontrola siły mięśniowej. W  tym miejscu wypada zauważyć, że dobry 
pomiar siły wymaga zastosowania trafnego narzędzia diagnostycznego. Czyli 
takiego, które będzie mierzyło tę właściwość, którą chcemy zmierzyć. Z dotych-
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czasowych obserwacji naukowych wynika, że w tym celu badacze naukowi sto-
sują dwa rodzaje testów: dynamometryczne i testy asocjatywne nie wymagające 
specjalistycznej dynamometrycznej aparatury. 

Pomiar siły mięśniowej – testy dynamometryczne

Początkowo w celu ustalenia roli siły mięśniowej we wspinacze jej poziom 
był dokonywany za pomocą testu grip strength. Według instrukcji Eurofit [16] 
próba polega na ściskaniu dynamometru w pozycji stojącej. Choć są też możliwe 
inne ustawienia kończyny górnej.  Pomiar jest dokonywany dwukrotnie. Zapisu-
je się lepszy wynik. Warto jednak zauważyć, że pomimo iż wspinacze wyżej skla-
syfikowani odznaczają się wyższym poziomem siły dłoni w ujęciu względnym, to 
brakuje związków korelacyjnych wyników tych testów z poziomem skałkowym 
[1] [3]. Stąd pojawia pytanie: czy to narzędzie jakim się posługiwali naukowcy 
odpowiada dokładnie specyfice ruchowej wspinaczki?  

W  tym miejscu wypada zauważyć, że w  te-
ście z  zastosowaniem klasycznego dynamometru 
dłoniowego aktywnie wykorzystywany jest kciuk 
na wysokości drugiego paliczka inaczej aniże-
li ma to miejsce w  większości ustawień ręki na 
chwycie wspinaczkowym. Ponadto, przy chwycie 
dynamometrycznym, mięśnie pracują w  skur-
czu izometrycznym, podczas gdy w  warunkach  
wspinaczkowych przy dużym obciążeniu może 
występować ekscentryczna forma działania mię-
śni. Ww. różnice sprawiają, że ustawienie ręki na 
dynamometrze dłoniowym (rys. 1) nie do końca 
dopowiada specyfice chwytu w trakcie wspinacz-
ki i najprawdopodobniej dlatego brakuje istotnych 
związków korelacyjnych wyniku tego testu z wyni-
kiem skałkowym. Zatem w oparciu o ww. wyniki 
badań naukowych można postawić tezę, że do 
pomiaru siły mięśniowej we wspinaczce sporto-

wej powinno się stosować narzędzie uwzględniające specyfikę chwytu wspi-
naczkowego. Wydaje się, że szczególne znaczenie może to mieć na wyższym 
poziomie sportowym. Bowiem wraz ze wzrostem zaawansowania obniża się 
moc ogólnych oddziaływań, a coraz większa rola przypada zdolnościom spe-
cjalnym. 

Rys. 1. Ustawienie ręki na dy-
namometrze dłoniowym 

[zdj. P. Drożdż]
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Pomiar siły mięśniowej – testy dynamometryczne oddające 
specyfikę chwytu wspinaczkowego

Brak istotnych statystycznie współczynników korelacji pomiędzy wynikami 
testu siły mierzonej dynamometrem dłoniowym, a  wynikiem skałkowym sta-
nowił asumpt do poszukiwania trafniejszego narzędzia do oceny potencjału si-
łowego wspinacza skałkowego. Stąd Macleod i wsp. [11] zastosowali narzędzie 
pomiarowe, które zostało zaprojektowane na bazie urządzenia Granta i  wsp. 
[17]. Taki  sposób  testowania miał w specyficzny sposób mierzyć siłę palców rąk 
wspinacza (ryc. 1). Test polegał na naciskaniu ostatnimi paliczkami palców rąk 
na specjalna płytkę z czujnikiem dynamometrycznym. Dane na temat siły mię-
śniowej były odczytywane na komputerze, który był skonfigurowany z urządze-
niem dynamometrycznym. Zadaniem badanego było wykonanie nacisku palca-
mi z jak największą siłą.  Kąt ugięcia ręki w stawie łokciowym wynosi 90 stopni. 

Naukowcy odnotowali istotne różnice 
w sile mięśniowej pomiędzy dwoma grupa-
mi: wspinaczami i osobami nie uprawiający-
mi wspinaczki. W grupie wspinaczy wynik 
skałkowy on-sight  był wyjaśniany w 49,9% 
przez czynnik siły mięśniowej. Zatem te 
wyniki dość jednoznacznie pokazują, że 
siła we wspinacze odgrywa bardzo ważną 
rolę, ale jej pomiar musi być dokonywany 
w sposób uwzględniający specyfikę chwy-
tu wspinaczkowego.

W  tym miejscu wypada zauważyć, że 
powyższa pozycja testowa kończyny gór-
nej mierzy głównie mięśnie przedramienia. 
Natomiast w czasie wspinaczki oprócz mię-

śni przedramienia istotną rolę w utrzymaniu chwytu pełnią też mięśnie ramion, 
na co wskazywali w  swoim artykule naukowym Rokowski, Staszkiewicz [18]. 
Dlatego Michajlov i wsp. [14] zaproponowali jeszcze inne narzędzie do pomiaru 
siły mięśniowej – tzw. „inteligentną chwytotablicę” (zdj. 2) bazującą na czujni-
ku siły ze starannie dopasowanymi drewnianymi listewkami [19]. Urządzenie to 
składa się z listwy o szerokości 1,0-4,0 cm. Specjalne czujniki dynamometryczne 
umożliwiają rejestrację wielkości generowanej siły mięśniowej. Dane z urządze-
nia w  bezprzewodowy sposób (BT 4.0) przesyłane są na tablet, komputer lub 
smartfon. Dzięki specjalnej aplikacji istnieje możliwość odczytania na ww. urzą-
dzeniach wartości generowanej przez zawodnika siły mięśniowej. 

Rys. 2. Ustawienie ręki na specjalnym 
urządzeniu dynamometrycznym [11]
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Rys. 3. Specjalna inteligentna chwytotablica Climbro  (z czujnikiem siły) daje możli-
wość pomiaru siły palców rąk w różnych ułożeniach ręki na chwycie. Zalecane ułożenie 
jest widoczne na zdj. po lewej stronie. Na zdjęciu lewym w lewym górnym rogu chwyt 
otwarty, a obok po prawej stronie chwyt zamknięty. 

Zdj. autorstwa – Michajlov [13] (lewe), M. Strupiński (prawe)

Rys. 4. Interfejs aplikacji Fibo oraz Climbro [19]
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Wykonanie testu polega na naciskaniu na listwę w czasie 5 s z maksymalną 
siłą ostatnimi opuszkami palców rąk w  pozycji stojącej (rys. 3). Z  badań Mi-
chajlov i wsp. [14] wynika, że trafniejszą pozycją do pomiaru siły mięśniowej 
we wspinacze jest pozycja kończyny górnej przy jej lekkim ugięciu w stawie łok-
ciowym, inaczej niż w badaniach [11], gdzie ugięcie wyniosło 90 stopni (rys. 3). 
Wypada dodać, że zaproponowany test przez Michajlov i wsp. [14] test był wyko-
nywany na drewnianej listwie o szerokości 2,3 cm (kąt zaokrąglenia krawędzi li-
stwy wyniósł 12 mm). Taki rozmiar chwytu umożliwia sprawdzenie siły nacisku 
ostatnimi paliczkami palców rąk w przy zastosowaniu chwytu otwartego „open” 
(rys. 3). To ważne bowiem ten rodzaj chwytu w mniejszym stopniu naraża za-
wodnika na kontuzję niż zastosowanie np. chwytu zamkniętego „crimp” (zdj. 2).

 Z badań Michajlov i wsp. [14] jednoznacznie wynika, że taka aparatura sta-
nowi trafne narzędzie do pomiaru siły mięśniowej we wspinaczce sportowej. 
Wyniki testu przy zastosowaniu tego urządzenia wykazują silne związki korela-
cyjne pomiędzy wynikiem testu siły, a wynikiem skałkowym wyrażonym trud-
nością przebytej drogi tak w  konkurencji bouldering (krótka wspinaczka bez 
liny), jak i na trudność (lead climbing) (tab. 1). Ponadto warto zauważyć, że test 
siły mięśniowej przeprowadzony przy zastosowaniu tego narzędzia odznacza się 
wysoką rzetelnością. 

Tab. 1. Współczynniki korelacji korelacji liniowej R-Pearsona pomiędzy wynikiem 
sportowym – wspinaczka na trudność i  bouldering, a  wynikami testu siły palców rąk 
przy ugięciu kończyny górnej 90o i 120o w stawie łokciowym. 

Pozycja testo-
wa kończyny 

górnej

Wspinaczka na 
trudność

 (lead climbing)
Bouldering

Siła maksymalna

Fmax (N)
AF 0,458* 0,448*

Bez AF 0,611* 0,735*

Fmaxrel (N/kg)
AF 0,648* 0,649*

Bez AF 0,690* 0,815*

*p<0,05, AF – ugięcie kończyny górnej pod kątem 90 st., Bez AF – wyprostowana kończyna 
górnej w stawie łokciowym, Fmax – siła maksymalna, Fmaxrel – siła maksymalna odniesiona do 
masy zawodnika

Zastosowanie chwytotablicy z  czujnikami dynamometrycznymi (siły naci-
sku) umożliwia dokładny, uwzględniający specyfikę wspinaczkową pomiar siły 
mięśniowej. W trakcie  testowania można stosować różne sposoby ułożenia ręki 



76 Robert Rokowski, Adam Pieprzycki

na chwycie (drewnianej listewce). Zalecanym sposobem ułożenia palców jest 
chwyt otwarty „open” oraz wykonywanie testu przy wyprostowanej kończynie 
górnej w stawie łokciowym (rys. 2). 

Pomiar siły mięśniowej – testy motoryczne

Testy motoryczne polegają na zwisach na listwach z wykorzystaniem ostat-
nich paliczków palców rąk. Generalnie mamy do czynienia z dwoma odmianami 
testu. Pierwszy polega na zwisie na listwie z maksymalnym dodatkowym obcią-
żeniem. Drugi test polega na maksymalnym odciążeniu wagi (zdj. 3). W bada-
niach naukowych stosowany jest chwyt typu otwartego „open” z użyciem drew-
nianych listewek o  szerokości w  granicach 1,5-2,5 cm. Wyniki obu rodzajów 
testów są silnie skorelowane z poziomem skałkowym (sportowym), co pokazują 
wyniki badań naukowych [3] [5] [6] [12].

Tab. 2. Wielkości współczynników korelacji liniowej R-Pearsona rang poziomu 
sportowego z  wynikami testów siłowych

Badania
Liczba przypadków 
i poziom skałkowy

Rodzaj testu
Współczynnik 

korelacji liniowej 
R -Pearsona

Ozimek i wsp. [5] [N=14], 8a-9a+ RP
(IRCRA 23-30)

Zwis na listwie 
o szerokości 2,5 cm 

z maksymalnym 
ciężarem. Wartości 

względne

0,70*

Michajlov i wsp. [13]
[N=8], 8a-9a RP
(IRCRA 23-29 )

Odciążenie wagi  na 2 
cm listwie

0,80*

Ozimek i wsp. [6]
[N=20 ], 7c+ do 8c

(IRCRA 22-27)

Zwis na listwie 
o szerokości 2,5 cm 

z maksymalnym 
ciężarem. Wartości 

względne

0,52*

Rokowski [7]
[N=15], 8a-9a+
(IRCRA 23-30 )

Odciążenie wagi na 1,5 
cm listwie

0,71*

*p<0,05, N – liczba przypadków
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Wybrane opisy testów motorycznych do pomiaru siły 
mięśniowej we wspinaczce sportowej

Zwis na listewce z maksymalnym ciężarem. Testowany staje pod listewką 
o szerokości 2,5 cm [3]. Doczepia do pasa biodrowego maksymalny ciężar jaki 
może udźwignąć i chwyta obiema rękami listwę – czterema palcami bez kciuka – 
ramiona są rozstawione na szerokość barków. Odrywa nogi od podłoża i próbuje 
zawisnąć przez 3 sekundy. Zawodnicy zaawansowani sami ustalają ciężar jaki 
chcą udźwignąć w kolejnych próbach. W przypadku osób początkujących może-
my rozpocząć od dołożenia ciężaru 10 kg, a następnie zwiększać lub zmniejszać 
ciężar co 5 kg. Pomiaru dokonujemy poprzez dodanie maksymalnego ciężaru 
przez podwieszenie dodatkowego ciężaru do uprzęży biodrowej. Siła absolutna 
to suma udźwigniętego ciężaru i masy ciała, a siła relatywna to iloraz siły abso-
lutnej i masy ciała. 

Odciążenie wagi wg instrukcji z badań Michajlov i wsp. [13]. Testowany 
zawodnik staje pod listewką o  szerokości 2,0 cm. Chwyta listwę jedną ręką – 
czterema palcami bez kciuka. Badany zawodnik próbuje odciążyć wagę poprzez 
lekkie ugięcie nóg i unoszenie pięt do góry. Wynik siły absolutnej stanowi różnica 
wagi zawodnika i najmniejszej wartość wskazanej przez wagę. Przykładowo – 
zawodnik o  masie ciała 60 kg odciążył wagę do 20 kg. Siła absolutna wynosi  
= 60 kg – 20 kg = 40 kg, a siła względna  = 40 kg/60 kg. Test przeprowadzany jest 
dwukrotnie, a wynikiem końcowym jest największa osiągnięta wartość.

Rys. 5. Z lewej strony odciążenie wagi z prawej zwis z maksymalnym ciężarem 
[zdj. P. Drożdż]
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Obecnie brakuje wielkości normatywnych w  zakresie siły mięśniowej dla  
wspinaczy na różnym poziomie zaawansowania. Taka predykcja jest możliwa 
dzięki równaniu regresji liniowej. Wzór 1 przedstawia wyniki regresji dla odcią-
żenia wagi przy szerokości listwy 1,5 cm (zdj. 5) odniesione do poziomu spor-
towego (RP) wyrażonej w w skali IRCRA [20]. Badania zostały przeprowadzone 
na 15 zawodnikach reprezentujących najwyższy poziom zaawansowania  higher 
elite – advanced (IRCRA 23-30).

RP(skala IRCRA) ≈ 15,63 + 12,55 ∙ Frel

 
gdzie: Frel – wynik testu siły względnej palców rąk na listwie o szerokości 1,5 cm.

Koncepcja zastosowania pomiaru sygnałów sEMG w analizie 
zdolności siłowych we wspinaczce sportowej

Istnieje kilka nieinwazyjnych technik takich jak: elektromiografia powierzch-
niowa sEMG (surface ElectroMyoGraphy), mechanomiografia MMG (Mechano-
MyoGraphy) czy tensomiografia TMG (TensioMyoGraphy), które mogą dostar-
czać różnych informacji dotyczących zdolności siłowych, a także zmian funkcjo-
nalnych układu mięśniowego.

W artykule rozważono możliwość (koncepcję) zastosowania pomiaru sEMG 
w analizie zdolności siłowych we wspinaczce sportowej z wykorzystaniem czuj-
nika siły zastosowanego w „inteligentnej chwytotablicy” (Climbro), która umoż-
liwia precyzyjną rejestracje siły rozwijanej przez zawodnika.

EMG (elektromiografia)

W wyniku sumowania czasowego i przestrzennego potencjałów czynnościo-
wych wszystkich aktywnych jednostek ruchowych testowanego mięśnia, znaj-
dujących się w obszarze rejestracji elektrod (rys. 1), powstaje rejestrowany z po-
wierzchni skóry sygnał elektromiograficzny spowodowany przepływem jonów 
[21]. Sygnały EMG można także rejestrować za pomocą wkuwanych elektrod 
igłowych, lecz technika ta jest na tyle inwazyjna, że na potrzeby wstępnych ba-
dań wybrano jednak rejestracje sygnałów z powierzchni skóry sEMG (surface 
electromyography). Taki sposób rejestracji ma jednak sporo ograniczeń, gdyż 
rejestrowana jest aktywność bioelektryczna mięśni leżących blisko powierzchni 
skóry [22].

(1)
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Rys. 6. Umiejscowienie czujników sEMG wokół przedramienia [23]  
(układ prototypowy, gForcePro+)

W badaniach wstępnych zastosowano prototypowe urządzenie z ośmioma 
czujnikami sEMG, które umiejscowione zostaną na skórze w  dwóch lokaliza-
cjach: przedramię oraz ramie prawej ręki, zgodnie z wytycznymi SENIAM [24] 
(The European Recommendations for Surface Electromyography). Wyniki pomia-
rów sEMG urządzeniem prototypowym porównane zostaną z pomiarami sEMG 
za pomocą bezprzewodowego urządzenia gForcePro+ firmy OYMotion (rys. 6).

Akwizycja sygnałów sEMG i umiejscowienie elektrod

Zgodnie z analizą literatury analizowanej tematyki interesujące pod wzglę-
dem zdolności siłowych we wspinaczce sportowej wydają są mięśnie zginaczy 
ramienia i przedramienia, ale zastosowanie ośmiu elektrod umożliwia zebranie 
także sygnałów z innych mięśni w rozważanych lokalizacjach.

 Z  dziewiętnastu mięśni przedramie-
nia, za zginanie i  prostowanie w  stawach 
śródręczno-paliczkowych i  międzypalicz-
kowych palców II-V oraz kciuka odpowie-
dzialnych jest dziesięć mięśni a najważniej-
szy w rozważanej tematyce wydają się: mię-
sień zginacza powierzchownego palców 
(m. flexior digitorium superficialis) (FDS), 
m. zginacza głębokiego palców (m. flexior 
digitorium profundus) (FDP) oraz mięsień 
prostownik wspólny palców (m. Extensor 
digitorum communis) (EDC) przedstawio-
ne na rysunku 7. Wśród mięśni ramienia 

Rys. 7. Przekrój przedramienia z ro-
mieszczeniem (numerami) czujników 

sEMG [23]
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najistotniejszy do analizy wydaje się mięsień dwugłowy ramienia BB (m. biceps 
brachii), leżący pod nim silny zginacz przedramienia w stawie łokciowym – mię-
sień ramienny B (m. brachialis) oraz z grupy tylnej mięśnia ramienia – mięsień 
trójgłowy ramienia TB (m. triceps brachii).

Do akwizycji sygnałów EMG (rys. 8) wykorzystano osiem elektrod pomia-
rowych [25], które odpowiedzialne są za pomiar sygnałów sEMG. Elektrody 
mierzące sygnały na powierzchni skóry umieszczono w połowie przedramienia, 
co przedstawiono na zdjęciu nr 4 – gdzie kanał nr 1 zlokalizowana na m. ra-
mienno-promieniowym (m. brachoradialis) BR, a kolejne kanały sEMG ułożone 
zostaną w stronę zewnętrzna w płaszczyźnie czołowej (rys. 7). Drugą rozważaną 
lokalizacją jest połowa ramienia – kanał nr 1 na głowie krótkiej m. dwugłowego 
ramienia (m. biceps brachii), a ułożenie elektrod kolejnych kanałów jest analo-
giczne jak przy pierwszej lokalizacji.

Rys. 8. Widok okna opracowanej aplikacji podczas akwizycji 8-kanałowego sygnału 
EMG [25] 

(surowe dane w dziedzinie czasu)

Sygnał sEMG (rys. 8) poddaje się algorytmami obróbki sygnału, np.  fi ltro-
wanie, wygładzenie czy normalizację. W  celu wspólnej analizy pomiarów siły 
i  sEMG planuje się rozważenie różnych parametrów czasowych i  częstotliwo-
ściowych sygnału sEMG. W celu przeniesienia rozważań z dziedziny czasu do 
dziedziny częstotliwości zastosowana zastanie transformata Fouriera (rys. 11), 
a  także transformata Hilberta-Huanga [26], która niesie informacje zarówno 
w  dziedzinie czasu, jak i  częstotliwości – po dekompozycji na składowe IMF 
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(rys. 10) oraz krótkoczasowa transformata Fouriera (STFT Short-Time Fourier 
Transform) (rys. 12), która jest także czasowo-częstotliwościową metodą analizy 
sygnału.

Rozważone zostaną następujące parametry sygnału sEMG:
•	 RMS (Root Mean Square) – średnia amplituda elektromiogramu w dziedzi-

nie czasu:

N = (T2 – T1) ∙ Fs

gdzie:  
FS– częstotliwość próbkowania sygnału EMG (np. 2048 próbek/s),
N – liczba próbek 512 – sygnał zostanie podzielony na 250 ms okna czasowe,
(T2 – T1) – czas trwania pomiaru,
f(t) – funkcja poziomu napięcia (elektromiogramu) w dziedzinie czasu,
xn– wartość próbki napięcia sEMG.

•	 MFP (Mean Frequency Power) – średnia częstotliwość elektromiogramu (lub 
MNF Mean Frequency) obliczaniu po przekształceniu sygnału szybką trans-
formatą Fouriera FFT (Fast Fourier Transformate): 

gdzie:  
fj – częstotliwość w analizowanym przedziale,
Pj – poziom mocy dla rozważanego przedziału częstotliwości,
M – rozdzielczość histogramu.

•	 MNP (mean power) – średnia moc spektrogramu – dla ustalonego okna ana-
lizy:

•	 PKF (Peak Frequency) – częstotliwość dla maksymalnej mocy sEMG:

PKF = max(P1),     j + 1, ..., M

•	 MAV (Maximium Value) – maksymalna wartość poziomu sygnału,

MAV = max(f(t))

(2)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = √ 1
𝑇𝑇2 − 𝑇𝑇1

∫ |𝑓𝑓(𝑡𝑡)|2𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑇𝑇2

𝑇𝑇1
= √1𝑁𝑁∑𝑥𝑥𝑛𝑛2

𝑁𝑁

𝑛𝑛=1
 

 
(3)

(4)
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

∑ 𝑓𝑓𝑗𝑗∙𝑀𝑀𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1
∑ 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

 

(5)𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
∑ 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=1
M  

 

(6)

(7)
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•	 STD (Standard Deviation) – odchylenie standardowe poziomu sygnału,

•	 ENT (Entrophy) – entropia sygnału,

gdzie: 
Pi – prawdopodobieństwo j-tego mikrostanu,

•	 CCI (Co-Contraction Index) – wskaźnik współskurczu [27], czyli zaangażo-
wania mięśni antagonistycznych do jednoczesnego skurczu, np.:

gdzie: 
EMGarea – pole powierzchni histogramu.

Parametry analizowane w dziedzinie czasu obliczone będą także po dekom-
pozycji na składowe IMF [28] [26] (rys. 9).

(8)𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = √∑ (𝑥𝑥𝑛𝑛 − �̅�𝑥)2𝑁𝑁
𝑛𝑛=1
𝑁𝑁 − 1  

 

(9)𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = −  ∑𝑃𝑃𝑗𝑗 ∙ ln𝑃𝑃𝑗𝑗
𝑀𝑀

𝑗𝑗=1

 

 

(10)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2∙𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝐸𝐸𝐹𝐹

 i 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 2∙𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇

 

 

Rys. 9. Przebiegi czasowe czterech pierwszych składowych IMF dla kanału 6
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Rys. 10. Przykładowa analiza FFT dla kanału 6

Rys. 11. Wartości MFP i regresja liniowa pomiarów sEMG dla wszystkich kanałów 
(czujniki w pozycji 1 – na przedramieniu) bez dodatkowego obciążenia
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Rys. 12. Widmo mocy krótkoczasowej transformaty Fouriera STFT  
(metoda czasowo-częstotliwościowa)

Można zauważyć, że dla kanału 6 obejmującego elektromiogram m. zginacza 
powierzchownego palców (FDS) z rysunku 1 w porównaniu z innymi kanałami 
osiągnęło największa wartość MFP (4), co wstępnie można ocenić jako najbar-
dziej zaangażowane. Warto także zwrócić uwagę na kanał 2 obejmujący mięsień 
prostownik wspólny palców (EDC) (rys. 7, rys. 11), czyli zaangażowanie mię-
śni antagonistycznych. Na rysunku 12 można zauważyć, że w widmie sygnału 
sEMG, składowe o największej mocy odpowiadają zakresowi częstotliwości do 
400 Hz.

Podsumowanie

Pomiar siły mięśniowej we wspinaczce skałkowej wymaga zastosowania traf-
nego narzędzia diagnostycznego.  W tej dyscyplinie sportowej trafne narzędzie 
wiąże się z pomiarem siły mięśni palców rąk w specyficznym ułożeniu ręki na 
chwycie. Obecnie są stosowane dwa rodzaje testów – dynamometryczne i moto-
ryczne. Testy dynamometryczne wymagają posiadania specjalistycznej aparatu-
ry. Zaletą takiego testowania jest duża precyzja pomiaru. Testy motoryczne nie 
wymagają posiadania specjalistycznej aparatury. Jednak ten sposób może cecho-
wać większy błąd pomiarowy. Z  badań naukowych wynika, że dobry rozmiar 
listewki do pomiaru siły mięśni zginających palce rąk we wspinaczce sportowej 
waha się w granicach 1,5-2,5 cm. Wydaje się, że taki rozmiar chwytu sprawia, 
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że wpływ czynnika tarcia oraz indywidualnej anatomii palców rąk nie wpływa 
istotnie na wynik testu. Badania naukowe przy zastosowaniu trafnego narzędzia 
do pomiaru siły we wspinaczce skałkowej pokazują istotną rolę tego czynnika 
w osiąganiu bardzo dobrych wyników [1] [3] [5] [6] [7] [13] [18].

Podczas wykonywania ww. testów dynamometrycznych i  motorycznych 
można w celu uzyskania większej liczby danych na temat funkcji mięśnia dodat-
kowo stosować sEMG czy MMG. Analiza EMG umożliwia dostęp do informacji 
o elektrycznej aktywności mięśni zaangażowanych w badanym teście czy ruchu 
w  poszczególnych jego fazach. Informacje – wartość sygnału (czasowe i  czę-
stotliwościowe) zależą m.in. od liczby jednostek motorycznych obejmowanych 
przez elektrodę, typie i rozmiarach włókien, częstotliwości pobudzenia włókien 
do skurczu. Należy zauważyć, że ze względu na różne czynniki fizjologiczne nie 
można stwierdzić, że między sygnałem EMG mierzonym na badanym mięśniu, 
a  siła generowaną przez mięsień istnieje liniowa zależność [29]. Można nato-
miast próbować zidentyfikować i oszacować współczynnik zmęczenia mięśnia 
(MFP rys. 11), gdyż spektrum częstotliwości sEMG zależy od kształtu i częstotli-
wości pobudzenia jednostek motorycznych, a także identyfikować mięśnie [30] 
[27] najbardziej zaangażowane w dany typ testu (ćwiczenia), co może przełożyć 
się na praktykę trenerską. Może to prowadzić pośrednio lub bezpośrednio do 
zmiany strategii treningu mięśni wykorzystywanych we wspinaczce [31]. Kon-
cepcja łącznej analizy informacji z czujnika siły oraz parametrów sygnału EMG 
może finalnie wspomóc proces modelowania osiąganego wyniku sportowego.
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Streszczenie

Celem artykułu jest analiza możliwości testowania siły mięśniowej kończyny górnej w te-
stach dynamometrycznych oraz testach motorycznych. Przedstawiono także wybrane 
opisy testów motorycznych do pomiaru siły mięśniowej we wspinaczce sportowej. Zapre-
zentowano także koncepcję zastosowania pomiaru sygnałów sEMG w analizie zdolności 
siłowych we wspinaczce sportowej.

Słowa kluczowe: zdolności motoryczne, testy dynamometryczne, testy moto-
ryczne, wspinaczka sportowa, Climbro, sygnały EMG, elektromiografia

Summary

The aim of this article is to analyse the possibilities of testing upper limb muscular 
strength in dynamometric and motor tests. Selected descriptions of motor tests for me-
asuring muscle strength in sport climbing are also presented. A  concept of using the 
measurement of sEMG signals in the analysis of strength abilities in sport climbing is 
also presented.

Keywords: motor skills, dynamometer tests, motor tests, sport climbing, 
Climbro, EMG signals, electromyography


