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ĮvaDas

Biomechanika yra mokslo šaka, tirianti gyvų organizmų judėjimą 
remiantis mechanikos principais ir dėsniais, įvairių mechaninių dydžių 
bei reiškinių (jėgos, greičiai, pagreičiai, energija, galingumas, iner-
cija, momentai, trintis, nuovargis, triktis) poveikių ir žmogaus kūno 
atsako analize. Biomechanikos žinios yra naudojamos tokiose discip-
linose kaip biologija, ergonomika, inžinerija, fiziologija, medicina, fi-
zika ir daugelio specialistų (biomedicinos inžinierių, fizinės terapijos 
specialistų, ortopedų, kardiologų ir kt.) taikomos kasdieniame darbe. 
Įvairiose skirtingose mokslo srityse – medicinoje, sporte, fizinėje te-
rapijoje, automobilių dinamikoje ar įprastinėje inžinerijos praktikoje – 
apibūdinti žmogaus kūno judėjimą labai svarbu. Vienas iš didžiausių 
iššūkių – netaikant intervencinių metodų įvertinti vidines žmogaus 
kūno jėgas (raumenų, raiščių ar sąnarių) ir jas valdyti. Tam yra atlie-
kami eksperimentai, naudojant įvairią matavimo techniką, pvz., inerci-
nius jutiklius kinematiniams dydžiams registruoti, goniometrus, jėgos 
registravimo platformas ar judesio fiksavimo techniką duomenims, 
vėliau apdorojamiems skaitmeniniais metodais, rinkti siekiant apskai-
čiuoti vidines jėgas. Biomechanikos principai taikomi medicinoje ku-
riant techninius įrenginius ir prietaisus, padedančius gydytojams grei-
čiau ir geriau diag nozuoti, gydyti, reabilituoti žmones po traumų, ligų. 
Biomechaninės priemonės padeda žmonėms vėl išmokti vaikščioti, 
gyventi visavertį gyvenimą. Biomechanika plačiai naudojama projek-
tuojant baldus, įrengiant ergonomiškas darbo vietas. Biomedicininėje 
ir sporto inžinerijoje, remiantis biomechanikos žiniomis, kuriami, pro-
jektuojami ir konstruojami įvairūs prietaisai, mechanizmai, sporto įran-
kiai, treniruokliai. Biomechaniniai tyrimai apima biologinių medžiagų 
ir sistemų biomechaniką, tyrinėjančią biologinių audinių mechanines 
savybes, kuriančią bioaudinių ir sistemų pakaitalus. 

Šių laboratorinių darbų tikslas: 
• praktiškai susipažinti su biomechanikos inžinerijos problemomis, 
• praktiškai spręsti uždavinius, keliamus šių laboratorinių darbų 

tiksluose.
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Rengiant šį leidinį naudotasi VGTU Biomechanikos katedros 
darbuotojų atliekamo mokslinio darbo patirtimi.

Šie metodikos nurodymai sudaryti pagal Biomechanikos ir 
Medicinos technikos studijų modulių programas ir yra skirti VGTU 
Mechanikos fakulteto biomechanikos inžinerijos krypties studijų 
prog ramai. Jie gali būti naudingi ir kitų studijų programoms, rengiant 
specialistus dirbti kineziterapijos, medicinos technikos ir sporto inži-
nerijos srityse.
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1. ŽmoGaus fizioloGinių parametrų 
Įvertinimas

1.1. Kraujospūdžio matavimo metodo pagrindai

Darbo tikslas: susipažinti su hemodinamikos dėsniais, išmokti nu-
statyti ir įvertinti kraujospūdį bei pulsinį spaudimą netiesioginiu arteri-
nio kraujospūdžio matavimo metodu, taikant auskultaciją ir palpaciją.

prietaisai ir priemonės: sfigmomanometras – kraujospūdžio ma-
tuoklis, fonendoskopas – stetoskopas su membrana ir ausų vamzdeliais 
(1.6 pav.).

Bendros žinios
Širdis – centrinis žmonių ir gyvulių kraujo apytakos sistemos or-

ganas, tiekiantis kraują į arterinę kraujagyslių sistemą ir leidžiantis 
jam grįžti į venas. Suaugusio sveiko žmogaus širdis per minutę susi-
traukia 55–75 kartus.

Širdies susitraukimai užtikrina nenutrūkstamą kraujo tekėjimą 
kraujagyslėmis. Kraujas pasiekia visus organus ir audinius ir taip 
užtik rina žmogaus medžiagų apykaitą bei gyvybingumą. Širdies su-
sitraukimas vadinamas sistole, o jos atsipalaidavimas – diastole. 
Sistolės ir diastolės trukmė priklauso nuo širdies susitraukimų ritmo. 
Širdis per minutę susitraukia iki 75 kartų, o prieširdžio sistolė trunka 
0,1 s ir pereina į skilvelių sistolę, trunkančią 0,3 s. Skilvelių sistolės 
fazėje prasideda prieširdžių diastolė ir naujas širdies veiklos ciklas. 

Įrodyta, kad širdies susitraukimas yra pagrindinis veiksnys, sutei-
kiantis kraujotakai energijos. Kraujo judėjimas kraujo indais vyksta 
pagal širdies ir periferinių kraujo indų spaudimo skirtumo principą. 
Pačių kraujagyslių susitraukimas nesukuria papildomos energijos 
kraujotakai, o tik palaiko kraujo spaudimą ir atlieka kraujo paskirsty-
mo organizme funkciją.

Arterinis spaudimas (A. s.) – tai kraujo, esančio arterijoje, slėgis 
į arterijos sieneles. A. s. reikšmė priklauso tik nuo širdies susitrauki-
mo, bendro periferinių kraujo indų pasipriešinimo kraujotakai ir ar-
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terijų sienelių būklės. Kraujo spaudimas uždaruose ertmėse paklūsta 
hidrodinamikos dėsniams, kurie pasireiškia apykaitinio skysčio debi-
to pastovumo principu (energijos tvermės, masės pastovumo dėsniai). 
Smulkiau panagrinėsime hidrodinamikos dėsnius.

Skysčių savybės. Atskiri tekančio skysčio sluoksniai sąveikauja 
tarp savęs jėgomis, nukreiptomis kiekvieno sluoksnio liestinės kryp-
timi. Šį reiškinį vadiname vidine trintimi, arba klampumu. Apatinis 
sluoksnis prilimpa prie kraujagyslės sienelės ir jo greitis lygus 0. 
Laipsniškai viršutinių sluoksnių greitis didėja, nes v6 >> v1 (1.1 pav.).

1.1 pav. Skysčio tėkmės schema

Tarp sluoksnių veikia vidinės trinties jėgos, kurių dydį galima ap-
skaičiuoti pagal Niutono lygtį:

 
F dv

dx
Str = η ,  (1.1)

čia h – skysčio klampumo koeficientas, dv
dx

 – greičio gradientas, ro dantis 

skysčio tekėjimo greičio kitimo spartą, S – sąveikaujančių sluoksnių 
plotas.

Skysčio klampumo vienetas yra Paskalis-sekundė (Pa · s), 
[η] = [Pa · s].

Jeigu skysčio savybės atitinka lygtį (1), tai toks skystis vadinamas 
niutoniniu, jei ne – neniutoniniu. Kraujas – neniutoninis skystis. 

Organizmų paviršiuje per ploną oro sluoksnį, kontaktuojantį su 
paviršiumi ir vadinamą ribiniu sluoksniu, dėl molekulinės difuzijos 
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vyksta šilumos ir masės mainai. Ribinio sluoksnio savybės priklau-
so nuo oro klampumo savybių ir nuo judėjimo momento, susijusio 
su klampumo jėgomis, mainų pokyčių. Ribinis sluoksnis susidaro ant 
lygaus plokščio paviršiaus, panardinto į judantį srautą (t. y. dujas ar 
skystį). Kai srauto linijos yra lygiagrečios su paviršiumi, sluoksnis 
vadinamas laminariniu, jame keičiasi atskirų molekulių judesio mo-
mentai. Laminarinės srovės atskiri sluoksniai tartum slenka vienas 
kito atžvilgiu. Didėjant srovės greičiui, atskiro skysčio dalelės ne tik 
slenka, bet ir pradeda suktis − skystyje susidaro sūkuriai. Tokia tėk-
mė vadinama turbulentine. Skysčių tekėjimas vamzdžiais gali būti ir 
laminarinis (sluoksninis), ir turbulentinis. Turbulentiniam tėkėjimui 
būdingas slėgio atskirose skysčio dalyse pasikeitimas, paprastai su-
keliantis garsinius reiškinius (triukšmą, čiurlenimą, šnypštimą ir kt.), 
todėl turbulentinį tėkėjimą lengva aptikti.

Šuolis nuo laminarinio iki turbulentinio tėkėjimo vyksta priklau-
somai nuo klampumo ir inercinių jėgų santykio, kuris apibūdinamas 
Reinoldso skaičiumi. Anglų fizikas D. Reinoldsas (D. Reynolds) 
1883 metais eksperimentiškai nustatė, kad skysčių tėkėjimas vamz-
džiais priklauso nuo skysčio savybių (tankio, klampos), jo tėkėjimo 
greičio ir vamzdžio skersmens, t. y. tam tikro bemačio dydžio skaiti-
nės vertės. Šis dydis pavadintas Reinoldso skaičiumi (Re):

 
Re = =ρ

η ν
v vkr. kr.D D ,  (1.2)

čia r – skysčio tankis, n – kinematinė klampa, vkr. – kritinis laminarinio 
tekėjimo perėjimo į turbulentinį greitis, D – vamzdžio skersmuo, h – di-
naminė klampa. Kritinė Re vertė visų skysčių yra tokia pati @ 2300. Kai 
Re < 2300, tekėjimas yra laminarinis, kai Re > 2300, tekėjimas vadina-
mas turbulentiniu (tiesiame lygių sienelių vamzdyje).

Vandens tiesiuose cilindriniuose vamzdeliuose Rekr = 2300. Jeigu 
Dkraujagyslės = 2 mm ir v = 127 cm/s (kai t = 16 °C) – skysčio judėjimas 
tampa turbulentinis, o jei D = 2 cm, judėjimas bus turbulentinis esant 
v = 12 cm/s. Kraujo tekėjimas tokiu vamzdžiu taptų turbulentinis esant 
50 cm/s greičiui, bet iš esmės ir esant mažesniam greičiui tekėjimo 
pobūdis gali kisti. 
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Ir laminarinio, ir turbulentinio tekėjimo atveju paviršiaus sluoks-
nyje tekėjimo greitis kinta nuo 0 paviršiuje iki laisvo srauto greičio V 
ribinio sluoksnio viršuje. Apskritai ribinio sluoksnio storio nustatymas 
yra santykinis, dažnai naudojamas storis, kuriame greitis lygus 0,99 V, 
bet nagrinėjant judesio momento pokytį, patogiau naudotis vidutiniu 
ribinio sluoksnio storiu.

Žmogaus kraujotakos sistema susideda iš įvairaus skersmens ci-
lindrinių kraujagyslių (1.2 pav.).

1.2 pav. Cilindrinės kraujagyslės schema: l – kraujagyslės ilgis,  
R –kraujagyslės spindis, p1, p2 –įėjimo ir išėjimo slėgiai 

Kraujagyslėje didžiausią greitį turi kraujo dalelės, judančios išil-
gai kraujagyslės ašies, o mažiausią – besiliečiančios su kraujagyslės 
sienelėmis (1.3 pav.).

1.3 pav. Skysčio tėkmės epiūra

Puazeilis (Poisseuille) eksperimentais nustatė, kad laminarinio 
skysčių tekėjimo neplačiu horizontaliu apvaliu vamzdžiu didžiausias 
greitis vmax tiesiog proporcingas įėjimo p1 ir išėjimo slėgių p2 skirtu-
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mui, vamzdžio spindulio R kvadratui ir atvirkščiai proporcingas skys-
čio klampai h ir vamzdžio ilgiui l:

 v
p p R

lmax =
−( )1 2

2

4η
,  (1.3)

čia p1 ir p2 – skysčio kraujagyslės įėjimo ir išėjimo slėgiai, R – krauja-
gyslės spindulys; l – kraujagyslės ilgis.

Tai Puazeilio dėsnis. Vėliau šią formulę teoriškai išvedė Hagenas 
(Hagen). Žinant vmax, galima nustatyti skysčio, pratekančio per S 
skersmens vamzdį per laiko vienetą, kiekį

 Q = vmaxS. (1.4)

Žinant, kad S = πR2;

 Q p p
l

R
=

−1 2
4

8
π
η

.  (1.5)

(5) formulė vadinama Hageno ir Puazeilio lygtimi.
Skysčių tekėjimas vamzdžiais yra svarbus medicinai, nes krau-

jotakos sistema sudaryta iš įvairaus skersmens apvalių indų. Kraujo 
tekėjimas sveikame organizme yra laminarinis, nedidelis turbulentinis 
tekėjimas atsiranda arčiau širdies vožtuvų, taip pat kiekvienoje dides-
nio spindžio kraujagyslėje ar bronche, t. y. ten, kur susidaro neplatus 
susiaurėjimo „žiedas“. Tačiau esant kai kurioms ligoms, kai kraujo 
klampa būna mažesnė nei normali, Reinoldso skaičius gali viršyti kri-
tinę reikšmę ir judėjimas gali tapti turbulentinis. Tuomet kaklo srities 
arterijose girdimi ūžesiai.

Kraujotakos ypatumai. Galima tai įsivaizduoti kaip lygiagrečiai 
sujungtų vamzdžių sistemą, kurios bendras skerspjūvio plotas di-
dėja atsirandant kraujo indų išsišakojimui. Suminis kapiliarų skers-
pjūvio plotas yra 600–800 kartų didesnis už didžiųjų arterijų skers-
pjūvio plotą, todėl kapiliaruose kraujo tekėjimo greitis yra tik apie 
0,05−0,08 cm/s. Kapiliarai jungiasi į venules, o šios – į venas. Dėl 
to skerspjūvio plotas mažėja, o tekėjimo greitis didėja. Pavyzdžiui, 
didžiojoje venoje, kuri jungiasi prie dešiniojo prieširdžio, kraujas teka 
6−14 cm/s greičiu. Susitraukimo metu kairiajame skilvelyje slėgis 
padidėja ir būna apie 13−16 kPa didesnis už atmosferos. Kraujo te-
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kėjimas arterijomis paprastai yra laminarinis, nedidelis turbulenciš-
kumas kyla arti vožtuvų. Esant patologijai, kai h < hnormos, Reinoldso 
skaičius gali viršyti kritinę reikšmę ir judėjimas tampa turbulentinis. 
Turbulentinis kraujo tekėjimas yra susijęs su papildomomis energijos 
sąnaudomis, tai lemia papildomą širdies darbą. Matuojant kraujospū-
dį pečių arterijoje gali būti girdimas turbulentinio judėjimo keliamas 
triukšmas. Jis gali diagnozuoti ligas. 

O. Franko pasiūlytame hidrodinaminiame kraujotakos sistemos 
modelyje nustatomas smūginio kraujo tūrio Q, išstumiamo iš širdies 
skilvelio per vieną sistolę, kraujagyslių pasipriešinimo X0 ir spaudi-
mo arterijose pokyčio ryšys. Arterinė kraujotakos sistemos dalis mo-
deliuojama tampriu (elastingu) rezervuaru (TR). Kadangi kraujas yra 
tampriame rezervuare, tai bet kuriuo laiko momentu jo tūris priklauso 
nuo spaudimo (1.4 pav.):

 V V kp= +0 ,  (1.6)

čia k – proporcingumo tarp tūrio ir slėgio koeficientas, apibūdinantis 
rezervuaro elastingumą,V0 – rezervuaro tūris nesant spaudimo (p = 0).

1.4 pav. Arterinės kraujotakos sistemos dalies modelis
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Išdiferencijavus (6) lygtį gaunama:

 

dV
dt

k dp
dt

= ⋅ .   (1.7)

Jeigu iš širdies kraujas patenka į TR (arterijas) tūriniu kraujotakos 
greičiu Q, o išteka iš TR į periferinę sistemą (arterioles, kapiliarus) 
tūriniu greičiu Q0, tai esant pastoviam sistemos hidrauliniam pasiprie-
šinimui gaunama lygtis:

 
Q dV

dt
Q= + 0, (1.8)

čia Q p p
X

v
0

0
=

− , p – slėgis tampriame rezervuare, pv – veninis slėgis.

Jeigu pv = 0 (kapiliaruose), tai Q p
X
A0

0
=  arba

 
Q k dp

dt
p
X

= + .  (1.9)

Iš (1.9) formulės matyti, kad tūrinis kraujotakos greitis iš širdies 
yra lygus tampraus rezervuaro tūrio augimo greičiui ir kraujo ištekėji-
mo iš tampraus rezervuaro greičiui. 

1.5 paveiksle pateikta eksperimentinė kreivė, rodanti laikiną slė-
gio miego arterijoje priklausomybę nuo laiko.

1.5 pav. Slėgio miego arterijoje pasiskirstymas; čia Ts – sistolės trukmė,  
Td – diastolės trukmė, Ps – maksimalus sistolinis slėgis.
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Sistolės metu TR išsiplečia; po sistolės, diastolės metu, kraujas 
išteka į periferiją. Širdies raumens sistolės metu iš širdies kraujas iš-
stumiamas į aortą ir nuo jos atsišakojusias arterijas. Dėl kraujagyslių 
elastingumo kraujas, išstumtas iš širdies, ištempia aortą, arterijas, ar-
terioles, t. y. sistolės metu į kraujagysles patenka daugiau kraujo nei į 
periferiją.

Kraujo tekėjimui įtakos turi keletas veiksnių:
• spaudimų skirtumas – kraujas teka iš didžiausio slėgio į ma-

žiausią slėgį turinčias kraujagysles. Kuo spaudimų skirtumas 
didesnis, tuo kraujas teka greičiau.

• kraujagyslių sienelės pasipriešinimas (kintantis sienelės tąsu-
mas) – veikia kraujo tekėjimo greitį. Didžiausias pasipriešini-
mas kraujo tėkmei yra arteriolėse, nes jos turi palyginti storą 
lygiųjų raumenų sluoksnį.

• kraujo klampumas – jam didėjant kraujo tekėjimas sulėtėja ir 
atvirkščiai.

Kraujospūdis – tekančio kraujo spaudimas į kraujagyslių siene-
les. Kraujospūdis priklauso nuo širdies skilvelio sistolės metu išstum-
to kraujo kiekio, kraujagyslių sienelės tonuso, kraujo tūrio ir jo su-
dėties. Maksimalus kraujo spaudimas kairiojo skilvelio sistolės metu 
vadinamas arteriniu sistoliniu spaudimu (apie 120 mm Hg). Jis esti, 
kai kraujas išstumiamas iš kairiojo širdies skilvelio į aortą. Minimalus 
spaudimas diastolės metu vadinamas arteriniu diastoliniu spaudimu 
(apie 80 mm Hg), jis esti diastolės pabaigoje. 

Judant, dirbant kraujospūdis pakyla. Po ilgo varginančio darbo 
gali sumažėti. Kraujospūdžio svyravimui įtakos turi ne tik aplinkos 
temperatūra, bet ir paros laikas ar net savaitės dienos. Dieninis krau-
jospūdis yra aukštesnis šaltomis ir žemesnis karštomis dienomis. 
Šaltoje aplinkoje kraujagyslės susitraukia, o šiltoje aplinkoje – išsiple-
čia. Atliekant fizinį krūvį, padažnėja širdies dažnis ir padidėja sistoli-
nis bei minutinis širdies tūriai. Tai lemia kraujospūdžio padidėjimą.

Arterinis spaudimas (AKS) skirstomas į:
sistolinį – A. s. širdies sistolės metu, kai spaudimas pasiekia 

aukščiausią per visą širdies ciklą reikšmę; 
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diastolinį – A. s. širdies diastolės pabaigoje, kai spaudimas pasie-
kia žemiausią per visą širdies ciklą reikšmę; 

pulsinį – skirtumas tarp sistolinio ir diastolinio spaudimo. AKS 
norma – 30–60 mm gyvsidabrio stulpelio (ramybės metu yra apie 
40 mmHg);

vidutinį – atspindi arterijų sienelių elastingumą.
Žmogaus sistolinio spaudimo norma apytikriai lygi 16 kPa. Per-

skaičiavus į mm gyvsidabrio stulpelyje:
1 mm gyvs. st. @ 133 Pa (pagal formulę psk = ρgh).

 psist =
⋅ ⋅

≅
1 16 10

133
120

3 mmHg Pa
 Pa

 mmHg,

analogiškai

 pdiast =
⋅ ⋅

≈
1 11 10

133
80

3 mmHg Pa
 Pa

 mmHg.

Diastolės metu ištemptos kraujagyslės traukiasi ir per kraują šir-
dies suteikta potencinė energija virsta kinetine kraujotakos energija. 
Diastolinis spaudimas apytikriai lygus pdiast = 11 kPa, arba 80 mm 
gyvsidabrio stulpelio.

Aorta ir arterijomis sklindanti padidėjusio spaudimo banga, kurią 
sukėlė iš kairiojo širdies išstumiamas kraujas skilvelio sistolės metu, 
vadinama pulso banga.

Pulso banga sklinda 5–10 m/s ir net didesniu greičiu. Vadinasi, 
sistolės metu (0,3 s) ji turi pasklisti 1,5–3 m, o tai yra daugiau nei atstu-
mas nuo širdies iki galūnių. Taigi pulso bangos frontas galūnes pasie-
kia anksčiau, nei pradeda kristi kraujo slėgis aortoje. Pulso bangą ati-
tiks kraujotakos greičio pulsavimas didelėse arterijose (apie 0,5 m/s). 
Tai mažesnis nei pulsinės bangos greitis (5–10 m/s). Spaudimo kriti-
mas pulso bangoje paklūsta eksponentei:

 
p p e t x

v
x= ⋅ −








−
0

χ ωcos ,  (1.10)

čia p0 – kraujo spaudimo pulso bangoje amplitudė, x – atstumas nuo 
širdies iki tiriamojo taško organizme, c – koeficientas, apibrėžiantis 
bangos spaudimo kritimą, w – kampinis dažnis, v – pulso bangos skli-
dimo greitis.
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Kuo toliau kraujagyslė nutolusi nuo širdies, tuo kraujo spaudimas 
joje yra mažesnis. Širdies kraujagyslių sistema yra viena iš tobuliau-
sių žmogaus organizmo sistemų. Jos struktūros ir funkcijos tobulumas 
apibūdina jos svarbą žmogaus gyvenime – visus organus ir audinius 
aprūpinti reikalingomis medžiagomis ir deguonimi.

Kraujospūdžio matavimo metodai. Arterinis spaudimas matuo-
jamas siekiant įvertinti širdies kraujagyslių sistemos būklę ir sveikų 
žmonių, ir ligonių. 

AKS spaudimas gali būti matuojamas:
• tiesioginiu (invaziniu) būdu – kateteris arba kaniulė su spaudi-

mo jutikliu įkišama į kraujagyslės spindį;
• netiesioginiu (neinvaziniu) būdu – naudojamas sfigmomano-

metras. Jis gali būti mechaninis, gyvsidabrinis ar elektroninis. 
AKS netiesiogiai gali būti matuojamas trimis būdais:
1.  Palpacijos – kai matuojamas pulsas stipininėje arterijoje (a. ra-

dialis). Tačiau sunkiau nustatyti tikslias arterinio sistolinio ir 
diastolinio spaudimo vertes;

2.  Auskultacijos – arterija auskultuojama;
3.  Osciliacijos – spaudimo svyravimai fiksuojami plunksniniu ma-

nometru.

1.6 pav. AKS matuokliai:  
a) mechaninis, b) pusiau automatinis, c) automatinis

Gyvsidabrinis manometras buvo laikomas pagrindine AKS ma-
tavimo priemone, tačiau jis turi tam tikrų trūkumų, todėl vis plačiau 
naudojami aneroidiniai manometrai ir elektroniniai AKS matavimo 
prietaisai (1.6 pav.). Todėl dėl ekologinės (aplinkosauginės) politi-
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kos šie gyvsidabriniai manometrai laipsniškai keičiami aneroidiniais 
ir elektroniniais matavimo prietaisais. Laipsniškai mažėjantis gyv-
sidabrinių manometrų naudojimas ir gydytojo iniciatyva, ir dėl kitų 
aplinkybių sudarė prielaidas aneroidinius ir elektroninius manometrus 
naudoti plačiau klinikinėje praktikoje.

Aneroidinio sfigmomanometro veikimo principas paprastas: spau-
dimas perduodamas per mechaninę sistemą ir elastinę tempimo kamerą 
į rodyklės mechanizmą. Ši sistema yra praktiška ir kompaktiška. Tačiau 
mechanizmas yra gana jautrus ir gali būti lengvai pažeidžiamas mecha-
ninių sutrenkimų. Tai nulemtų matavimo klaidas. Be to, jo tikslumas 
ilgainiui mažėja.

Tyrimų, kurių metu vertintas šių aparatų tikslumas, naudojantis jais 
praktikos gydytojams, rezultatai parodė, kad prietaisai buvo netikslūs 
60 proc. juos naudojusiųjų. Didžiausia matavimų paklaidos amplitudė 
buvo užregistruota sunkios arterinės hipertenzijos atvejais, kai nusta-
tytos AKS vertės buvo mažesnės nei iš tiesų. Nešiojamieji (kompak-
tiški) aparatai, beje, buvo dar mažiau tikslūs nei stacionarūs matavimo 
prietaisai. Taigi iš tikrųjų aneroidiniais prietaisais būtų galima pakeisti 
gyvsidabrinius aparatus, jei jie būtų tikrinami ir kalibruojami ne mažiau 
kaip vieną kartą, o kai kurių specialistų nuomone, du kartus per metus.

Automatinis AKS registravimo būdas dažniausiai paremtas osci-
lometriniu metodu. Aparatu užregistruojama spaudimo oscilograma, 
mikroinformacinė sistema analizuoja užregistruotas kreives ir nustato 
sistolinio bei diastolinio AKS vertes pagal gamintojo instaliuotą al-
goritmą. Algoritmo tipas gali skirtis – tai priklauso nuo gamintojo. 
Matavimo tikslumas priklauso nuo gausybės parametrų, tokių kaip 
arterijos spindžio dydis (kalibras), anatominė arterijos padėtis, elastiš-
kumas ir ją supančių audinių kiekis. Be anatominių veiksnių, oscilo-
gramos kokybę lemia manžetės dydis, tipas bei jungiamųjų vamzdelių 
parametrai. Dėl šios priežasties matavimo tikslumas reliatyviai pri-
klauso nuo vietos, kurioje matuojamas AKS: žastas, riešas ar pirštas. 
Tik nedaugelis automatinių AKS matavimo prietaisų buvo įvertinti 
nepriklausomų ekspertų komisijų (pvz., Didžiosios Britanijos arte-
rinės hipertenzijos draugijos, Vokietijos hipertenzijos draugijos bei 
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Amerikos medicinos instrumentų draugijos) ir atitiko reikalavimų lygį 
matavimo tikslumo požiūriu. Daugybė mokslininkų grupių dirba siek-
damos supaprastinti šių aparatų įvertinimo standartizacijos protokolus 
ir padidinti šių aparatų efektyvumą.

Pastaruoju metu pastebima gyvsidabrinių ir aneroidinių mano-
metrų laipsniško pakeitimo automatiniais AKS matavimo prietaisais 
tendencija. Jau laukia įvertinimo ir antroji aneroidinių aparatų karta.

1905 m. N. Korotkovo pasiūlytas auskultacinis metodas, lei-
džiantis išmatuoti sistolinį ir diastolinį arterinį spaudimą. Matavimui 
naudojamas mechaninis kraujospūdžio matuoklis (1.7 pav.).

1.7 pav. Mechaninis kraujospūdžio matuoklis:  
1 – manžetė, 2 –fonendoskopas, 3 – manometras

Sfigmomanometras susideda iš gyvsidabrinio arba spyruoklinio 
manometro, guminėmis žarnelėmis sujungto su manžete ir gumine 
kriauše orui pumpuoti. Kriaušėje, žarnelės atsišakojimo vietoje, yra 
ventilis, leidžiantis reguliuoti oro tiekimą į manometrą ir manžetę ir 
išlaikyti juose norimą spaudimo lygį.

Spaudimas paprastai matuojamas žasto arterijoje. Tam tiriama-
jam ant apnuoginto žasto uždedama ir pritvirtinama manžetė, kuri turi 
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prigulti taip glotniai, kad tarp jos ir odos pralįstu tik vienas pirštas. 
Manžetės kraštas su gumine žarnele turi būti nukreiptas žemyn ir būti 
2–3 cm aukščiau alkūnės duobutės. Pritvirtinus manžetę tiriamasis 
patogiai padeda ranką delnu į viršų; rankos raumenys turi būti atpalai-
duoti. Alkūnės sulenkime pagal pulsavimą surandame žasto arteriją, 
pridedame prie jos stetoskopą, uždarome sfigmomanometrą ir kriauše 
pumpuojame orą į manžetę ir manometrą. Oro slėgio lygis arteriją ap-
spaudžiančioje manžetėje atitinka gyvsidabrio lygį prietaiso skalėje. 
Oras tiekiamas į manžetę tol, kol spaudimas joje apytikriai 30 mm 
neviršija lygio, kuriam esant nebeaptinkame žasto ir stipininės arterijų 
pulsacijos.

Tada ventilis laipsniškai atsukamas ir oras lėtai išleidžiamas iš 
manžetės. Tuo pat metu fonendoskopu klausomasi arterijos ir stebi-
mi manometro skalės rodmenys. Kai oro slėgis manžetėje tampa šiek 
tiek mažesnis už sistolinį spaudimą, žasto arterijoje pradeda girdėtis 
širdies veiklai sinchroniški garso tonai. Manometro rodmenys, pasi-
girdus pirmajam tonui, fiksuojami kaip sistolinio spaudimo dydis. 

N. Korotkovas aprašė 4 garsinių reiškinių, girdimų matuojant ar-
terinį spaudimą, fazes:

I fazė atitinka atsiradusį toną arterijoje. Tonai atsiranda tuo mo-
mentu, kai spaudimas arterijoje sistolės metu tampa šiek tiek didesnis 
nei slėgis manžetėje. Pirmos pulsuojančio kraujo porcijos, patekda-
mos į kraujagyslę žemiau susiaurėjimo vietos, sukelia atsipalaidavu-
sios tuščios arterijos sienelės virpesius ir turbulencinį kraujo tekėjimą 
(nors iš tikrųjų tonai pasigirsta esant šiek tiek mažesniam spaudimui 
nei sistolinis, į šį menką skirtumą neatsižvelgiama). Pirmoje fazėje 
matuojamas sistolinis spaudimas.

II fazė. Toliau mažinant oro slėgį manžetėje, pro suspaustą arte-
rijos vietą prasiskverbia vis daugiau kraujo, arterijos sienelių virpėji-
mas žemiau susiaurėjimo vietos stiprėja, tonai tampa garsesni, prie jų 
prisideda turbulencinio kraujo judėjimo toje vietoje sukelti triukšmai.

III fazė. Dar labiau sumažinus oro slėgį manžetėje ir kartu arteri-
jos susiaurėjimo lygį, triukšmai išnyksta; tonų skambumas šiuo metu 
didėja, nes oro slėgis manžetėje vis dar yra didesnis nei diastolinis 
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spaudimas, arterija žemiau spaudimo vietos lieka atsipalaidavusi, o 
kadangi su kiekviena sistole į kraujagyslę patenka vis daugiau kraujo, 
tai kraujagyslės sienelės virpesiai ir tonų skambumas padidėja. 

IV fazė. Kai oro slėgis manžetėje susilygina su diastoliniu spau-
dimu ir išnyksta visos kliūtys kraujui tekėti kraujagysle, jos sienelės 
virpėjimas staigiai sumažėja. Šis momentas apibūdinamas aiškiai su-
silpnėjusiais ir išnykusiais tonais. Slėgis manžetėje, atitinkantis lami-
narinio tėkėjimo kraujagyslėje atsinaujinimą, fiksuojamas kaip diasto-
linis spaudimas.

Darbo užduotis 

1.  Išmatuokite ir įvertinkite kiekvieno asmens, esančio ramybės 
būsenos, arterinį kraujospūdį auskultacijos ir palpacijos būdu 
kairėje bei dešinėje rankoje. Jeigu abiejose rankose nustatė-
te skirtingas vertes, paaiškinkite, kokie veiksniai galėjo turėti 
įtakos.

2.  Apskaičiuokite ir įvertinkite kiekvieno asmens pulsinį spaudi-
mą.

3.  Išmatuokite ir įvertinkite kiekvieno asmens arterinį kraujospū-
dį auskultacijos būdu kairėje rankoje jam atlikus fizinį krūvį. 
Nustatykite, per kiek laiko normalizuojasi ramybės metu buvęs 
arterinis kraujospūdis.

Atminkite, kad matuoti sistolinį spaudimą daugiau nei du kartus 
yra nepatartina; nerekomenduojama arteriją ilgai laikyti suspaustą.

1 darbo eiga

1. Išmatuokite arterinį kraujospūdį, žmogui esant ramybės būse-
nos netiesioginiu – auskultacijos metodu:

Matavimas atliekamas poromis – vienas asmuo yra tiriama-
sis, kitas – tiriantysis. Tyrimas turi būti atliekamas tylioje aplinkoje. 
Tiriamasis asmuo turi patogiai atsisėsti prie stalo taip, kad būtų patogu 
laisvai ir minkštai padėti tiriamojo asmens pusiau sulenktą ranką ant 
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stalo. Tokia padėtis yra būtina, nes tiriamojo rankos raumenys turi būti 
atpalaiduoti. Manžetė uždedama ant tiriamojo kairės rankos, aukščiau 
alkūnės. Toliau vadovaujamasi anksčiau pateiktu auskultacinio meto-
do aprašymu.

2. Išmatuokite arterinį kraujospūdį, žmogui esant ramybės bū-
klės, netiesioginiu – palpacijos metodu:

Išmatavę arterinį kraujospūdį po kelių minučių nustatykite arteri-
nį kraujospūdį toje pačioje rankoje palpacijos metodu. Tiriamojo as-
mens padėtis bei sfigmomonometro naudojimo principai yra tokie pat 
kaip ir taikant auskultacijos metodą. Uždėjus manžetę ant tiriamojo 
kairės rankos aukščiau alkūnės, viena ranka imamas oro siurblys, ki-
tos rankos trys pirštai uždedami tiriamosios rankos dilbio srityje virš 
plaštakos, ant stipininės arterijos (a. radialis), ir čiuopiamas pulsas. 
Stipininės arterijos pulsacija lengvai juntama. Norint nustatyti arteri-
nio sistolinio spaudimo vertę, siurbliu oras pučiamas tol, kol stebimas 
pulsas išnyksta. Tada padidinkite spaudimą manžetėje dar 20–30 mm 
Hg ir stebėdami pulsą pamažu išleiskite orą iš manžetės. Atsiradus 
pulsui svarbu įsidėmėti manometre matomą spaudimo vertę, kuri 
apytiksliai atitinka sistolinio arterinio kraujospūdžio vertę. Diastolinį 
spaudimą nustatyti gana sunku ir netikslu, toliau išleidžiamas oras iš 
manžetės ir laukiama, kada pulso banga sumažėja. Vertė manometre 
pulso bangos sumažėjimo momentu atitinka diastolinio arterinio krau-
jospūdžio vertę.

3. Išmatuokite arterinį kraujospūdį dešinėje rankoje auskultacijos 
ir palpacijos metodu, pagal prieš tai taikytą tyrimą metodiką.

4. Abiejose rankose išmatuokite arterinį kraujospūdį dar du kar-
tus, darydami kelių minučių pertraukas. Apskaičiuokite galutinį rezul-
tatą (iš trijų matavimų apskaičiuokite vidurkį).

5. Apskaičiuokite pulsinį spaudimą.
6. Atskirų matavimų vertes bei galutinį rezultatą surašykite į to-

liau pateiktą 1.1 lentelę ir pasirenkite atsakyti į kontrolinius klausimus. 
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1.1 lentelė. AKS, žmogui esant ramybės būklės, tyrimo rezultatai

Eil. 
Nr.

Matavimo 
būdas

AKS vertės kairėje 
rankoje, mm Hg

AKS vertės dešinė-
je rankoje, mm Hg Pastabos

psist. pdist. ppuls. psist. pdist. ppuls.

1. Auskultacinis
2.
3.

Vidurkis
1. Palpacijos
2.
3.

Vidurkis

2 darbo eiga 

Išmatuokite arterinį kraujospūdį po fizinio krūvio netiesioginiu – 
auskultacijos metodu:

1. Pagal pajėgumą atlikite nuo 30–60 pritūpimų.
2. Iš karto po fizinio krūvio pasižymėkite laiką ir matuokite krau-

jo spaudimą kairėje rankoje. Vėliau kas kelias minutes, pasižymėdami 
laiką, kartokite kraujo spaudimo matavimus, kol nustatysite vertę, nu-
statytą žmogui esant ramybės būklės. Taip pat apskaičiuokite pulsinį 
spaudimą.

3. Tyrimo rezultatus surašykite į 1.2 lentelę.
4. Nubraižykite AKS priklausomybę nuo laiko, arba kitaip – AKS 

grįžimo į normalią pradinę būseną kreivę. 

1.2 lentelė. AKS po fizinio krūvio tyrimo rezultatai

Eil. 
Nr.

Pritūpimų 
skaičius

Laikas po fizinio  
krūvio, s psist. pdist. ppuls. Pastabos

1.
2.
...
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3 darbo eiga

Palyginkite 1 ir 2 darbo gautus rezultatus ir juos apibendrinkite. 

Kontroliniai klausimai:

1.  Kokiomis savybėmis pasižymi kraujas?
2.  Kaip nustatomas ηkr?
3.  Kas yra ENG ir kokios jo nukrypimo nuo normos pasekmės?
4.  Kada kyla pulso banga ir kokius reiškinius ji sukelia?
5.  Kokius žinote AKS matavimo būdus? Kuo jie skiriasi tarpusavyje?
6.  Kokios pagrindinės dalys sudaro AKS matavimo priemones?

literatūra
Abraitis, R.; Cibas, P.; Gronow, G.; Gurmanas, A. ir kt. 2002. Žmogaus 

fiziologija. Kaunas. 
Carr, J. J.; Brown, J. M. 2001. Introduction to Biomedical Equipment 

Technology. Fourth Editon. Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, 
Ohio. 234–304 p.

Оглезнева, Н. Я. 1994. Медицинская и биологицеская физика. Омск. 
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1.2. Žmogaus organizmo išbandymas judėjimo apkrova 
veloergometrijos būdu

Darbo tikslas: susipažinti su pagrindiniais veloergometrijos 
principais.

Darbo priemonės: veloergometras „Kettler Stratos“.

Bendros žinios
Veloergometrija – tai toks organizmo išbandymas, kai apkrova 

didinama tiriamajam minant specialaus dviračio tipo aparato pedalus. 
Veloergometras „Ketler Stratos“ susideda iš tokių pagrindinių su-

dėtinių dalių: rėmo, vairo ir šalia jo įmontuoto kompiuterio monito-
riaus, sėdynės, elektromagnetinio stabdymo įrenginio, pedalų, pulso 
jutiklio (1.8 pav.). 

1.8 pav. Treniruoklis „Kettler Stratos“

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) 1971 metais paskelbė 
organizmo išbandymo judėjimo apkrova mokslinius pagrindus. Jais 
naudojamasi iki šiol.
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Iš šalies stebimas ir pamatuojamas žmogaus darbas vadinamas 
išoriniu, arba efektyviuoju. Priklausomai nuo raumenų skaidulų 
įtempimo atliekant efektyvųjį darbą, organizme nusistovi: atitinkama 
apkrovai vidinio darbo apimtis, gaminama ir sunaudojama energija. 
Organizmas gamina ir suvartoja dvigubai daugiau energijos, nei jos 
reikia efektyviam darbui. Priklausomai nuo treniruotumo, ligos, kitų 
veiksnių ir aplinkybių, šis naudingo veiksmo koeficientas gali būti 
dar mažesnis. Taigi visų organizmo fiziologinių sistemų, dalyvaujan-
čių efektyviame darbe, apkrova 2–3 kartus intensyvesnė, nei reikia. 
Atliktas darbas arba šiam darbui sunaudota energija išreiškiami džau-
liais (J). Darbui ir energijos sąnaudoms aprašyti dažnai naudojamas 
šilumos kiekio vienetas – kalorija (cal). Kalorija (cal) – nesisteminis 
darbo ir energijos matavimo vienetas, lygus 4,184 J. 1 kalorija ati-
tinka energiją, kurios reikia, norint vieno gramo vandens tempera-
tūrą pakelti 1 laipsniu Celsijaus. Terminą sukūrė prancūzas Nikolas 
Clementas 1824 m. 

Treniruoklio, esančio laboratorijoje, kompiuteris apskaičiuoja ir 
parodo sunaudotos energijos kiekį kcal. Kiti svarbūs su žmogaus dar-
bingumu susiję matavimo vienetai pateikiami 1.3 ir 1.4 lentelėse.

1.3 lentelė. Svarbiausi su žmogaus darbingumu susiję SI matavimo vienetai

Darbingumo fiziologijoje  
naudojami matavimai SI vienetai

Masė Kilogramas (kg)
Kelias (nuotolis) Metras (m)

Laikas Sekundė (s)
Jėga Niutonas (N)

Darbas Džaulis (J)
Energija Džaulis (J)

Galia Vatas (W)
Greitis Metrai per sekundę (m·s–1)

Jėgos momentas Niutonmetras (N·m)
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1.4 lentelė. Svarbiausi vienetai, naudojami apskaičiuojant darbą, energijos 
sąnaudas ir galią, taip pat jų tarpusavio santykis

Vienetas / Santrumpa Tarpusavio santykis
Kilogrametras (kgm) 1 kgm = 9,81 džaulių

1 kgm = 9,81 × 10 ergų
1 kgm = 2,34 × 10–3 kcal

Kilokolorija (kcal) 1 kcal = 4186 džaulių = 4,186 kilodžaulių
1 kcal = 426,8 kgm

Džaulis (J) 1 J = 2,38 × 10–4 kcal
Vatas (W) 1 W = 1 J · s–1

1 W = 6,12 kgm · min–1

Arklio jėga (AJ) 1 AJ = 745,1 W
Kilogrametras per minutę 
(kgm · min-1)

1 kgm · min–1 = 0,163 W

Klinikinių veloergometrų sukuriama judėjimo apkrova matuoja-
ma vatmetru ir išreiškiama vatais (W). Žinant veloergometro darbo 
galingumą ir darbo laiką, galima apskaičiuoti atliktą darbą ir energijos 
sąnaudas.

Pavyzdžiui, esant 100 W galingumo apkrovai tiriamasis dirbo 
10 min. (t. y. 600 s). Atliktas darbas (A) ir sunaudota energija (E) skai-
čiuojami taip:

 A E t= ⋅ ,  (1.11)

 A = ⋅ =100 600 60000W s J , nes 1 1J Ws= .

Šią energiją galima išreikšti kalorijomis: 

 E = = =60000 J 4,1876 J 14328,02 cal 14,33 kcal/ .

Kartais veloergometro darbas išreiškiamas kilogramometrais (kgm). 
tuo tikslu apkrovos galingumą, išreikštą vatais, paverčiame kilogramo-
metrais per minutę (kgm/min.) pagal tokį santykį:

 1 6 0W kgm /min= , , nes 1 9 81J kgm= , .
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Tada 100 vatų galingumo ir 10 minučių darbas: 

 A = 100 W · 6 kgm/min· 10 min = 6100 kgm. 

Kilogramometrai (kgm) skaičiuojami ir naudojami retai. Jie ne-
taikomi fizikoje ir technikoje, nes apkrovą sudaro ir darbą atlieka ne 
svoris, o jėga. Jėga pasireiškia priklausomai nuo judėjimo kampo 
(įkalnės, nuokalnės), trinties ir kitokių priešpriešų bei prielankų ju-
dėjimui.

Išbandymas judėjimo apkrova turėtų būti sunkesnis, nei tiriama-
jam tenka įveikti buityje ar darbe. Sergantiems jos turi viršyti numato-
mas didžiausias reabilitacijos treniruočių apkrovas. Ne mažiau svarbu 
įvertinti judėjimo apkrovos dydį pagal lytį. Moterų skeleto raumenyse 
susitraukimo skaidulų skersinis plotas neviršija 60 proc. tokio dydžio 
vyrų raumenyse. Dėl to vyrų jėga ir greitis didesni. Vyriškasis hor-
monas testosteronas skatina raumenų hipertrofiją ir jėgą. Moteriškieji 
hormonai veikia silpniau. Todėl judėjimo apkrovos parinkimas ir re-
zultatai kiekvienos lyties vertinami atskirai. Moterų ir vyrų judėjimo 
apkrovos palyginamos santykiu 1:1,5 ir net 1:2. Be to, kūno masė iš 
esmės keičia žmogaus gebėjimą įveikti judėjimo apkrovas. Raumenų 
masė yra proporcinga norminiam kūno svoriui.

Vyrų norminę kūno masę (svorį) apskaičiuojame pagal Brokos 
lygtį:

 m h= −100,  (1.12)

čia m – norminė kūno masė, kg; h – ūgis, cm; 100 – pastovus dydis 
Brokos formulėje.

Skaičiuojant moterų norminį svorį, Brokos lygties rezultatą reikia 
mažinti, padauginus jį iš 0,95. 

Padaliję darbo, energijos, galios rezultatus iš tiriamojo masės, su-
žinome santykinį tiriamojo pajėgumą. Jis geriau nei absoliutūs skai-
čiai apibūdina fizinę tiriamojo būklę.

Išbandymą judėjimo apkrova reikia nutraukti, jeigu pasireiškia 
liguistumo požymiai, o sveikiems žmonėms pasiekus ribinius pulso 
dažnius. Literatūroje nurodomi tokie ribiniai pulso dažniai:
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Sveikiems 20–25 metų asmenims:
• vyrams: Plmax –173 tvinksniai/min. (90 % individualaus didžiau-

sio norminio dažnio)
• moterims: Plmax – 171 tvinksniai/min.
„Kettler Stratos“ treniruoklio kompiuteryje ribinis pulso dažnis 

nustatomas pagal individualius amžiaus rodiklius. Treniruoklio kom-
piuteris regimaisiais ir garsiniais signalus įspėja, jei viršijamas ribinis 
pulso dažnis, t. y. jei mankštinamasi ne „aerobinio“ mankštinimosi 
zonoje. Toliau pateikiama „Kettler Stratos“ kompiuteryje užprogra-
muota aerobinio mankštinimosi zonos ribojimo pagal tiriamojo amžių 
diagrama (1.9 pav.).

1.9 pav. Aerobinio mankštinimosi zonos išsidėstymas pagal amžių

Sveikiems, bet netreniruotiems ir itin jautriems asmenims jau 
pirmosios apkrovos gali sukelti didelį kvėpavimo padažnėjimą 
(40 kartų per minutę ir daugiau). Tai hiperventiliacijos sindromas 
ir dėl jo bandymą reikėtų nutraukti. Daugumos tiriamųjų būna aiš-
ki ikistartinė būk lė – dar neprasidėjus tyrimui ir pirmųjų apkrovų 
metu: neadek vačiai padažnėjęs pulsas, pakilęs kraujospūdis, plaučių 
hiperventiliacijos požymiai. Emocinis stresas ir valingas nusiteiki-
mas dirbti reiškiasi vegetaciniais kraujotakos pokyčiais. Tai fiziolo-
ginė reakcija, nes ikistartine tachikardija pasižymintys sportininkai 
pasiekia geresnių rezultatų nei jų varžovai, kuriems ši reakcija ne-
pasireiškia. Ši reakcija slepia tikruosius, neemocinius vegetacinius 
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kraujotakos rodiklius ir slepia tik ruosius fizinio krūvio testų rezultatų 
vegetacinius kraujotakos veiksnius bei apsunkina fizinio krūvio testų 
rezultatų vertinimą. Emocinio streso galima išvengti stengiantis ge-
riau panaudoti paruošimo ir adaptacijos fazes testavimo procedūros 
metu: išaiškinant tyrimo tikslus, metodiką, leidžiant padirbėti nulinės 
apkrovos režimu, kol nusistovi adekvatūs kraujotakos bei kvėpavimo 
parametrai (3–5 minutės). 

Laboratorijoje esančio treniruoklio „Ketller Stratos“ kompiuterio 
ekrano rodmenys negali būti tiesiogiai lyginami su duomenimis, kurie 
yra stacionarioje klinikinėje veloergometrijoje.

Treniruoklis skirtas mankštintis ir padeda mankštos metu tiria-
majam kontroliuoti savo organizmo reakciją į reguliuojamą judėjimo 
apkrovą. Remiantis monitoriaus rodmenimis, galima apskaičiuoti as-
mens amžių, viršutinę pulso ribą, kalorijas, mankštinimosi trukmę, 
nustatyti atstumą ir atsekti, ar mankštinimasis atitinka vadinamąją 
aerobinę zoną. Kompiuteris iškart informuoja, jei išmatuotos vertės 
viršija aerobinio mankštinimosi zoną.

Bandymas dar laikomas informatyviu, jei tiriamojo pulso daž-
nis bent per 10 tvinksnių ar mažiau priartėja prie 90 % individualaus 
didžiausio norminio dažnio. Treniruotiems asmenims, taip pat var-
tojantiems simpatinę nervų sistemą slopinančius vaistus bandymas 
sustabdomas pulsui nepasiekus didžiausios norminės reikšmės per 
10 tvinksnių ir dar paliekama 5 tvinksnių atsarga dėl medicininių prie-
monių laboratorijoje trūkumo. Tada studentų vyrų laboratorinio darbo 
metu Plmax – 158, moterų Plmax – 156 tvinksniai/min.

Kompiuteris iškart informuoja, jei išmatuotos vertės nukrenta 
žemiau arba viršija „aerobinę zoną“, priklausančią nuo amžiaus. Kai 
išmatuotos vertės yra per žemos, atsiranda ▲ simbolis. Jei pulsas 
neperžengia zonos ribų, atsiranda „OK“, o jei per aukštas – atsiran-
da▼ simbolis. Jei viršijama „200 minus amžius“ riba, atsiranda žodis 
AGE, pulsą rodantys skaičiai ima žybčioti, girdimas gasinis signalas. 
Jei nustatyta viršutinė pulso riba, ją viršijus atsiranda žodis MAX. Jei 
amžius nenustatytas, tiktai viršutinė pulso riba, mankštinantis nebūna 
▲/OK/▼ signalų. Jei viršutinė pulso riba viršijama, atsiranda užra-
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šas MAX, pulsą rodantys skaičiai ima mirksėti bei girdimas garsinis 
signalas.

Baigus mankštintis, kompiuteris taip pat gali išmatuoti pulsą or-
ganizmui grįžus į normalią pradinę būseną. Matuoti pradedama iškart 
baigus mankštintis. Kompiuteris matuoja pulsą vieną minutę. Laikas 
rodomas matuojant nuo minutės iki nulio. Esamas pulsas rodomas 
ekrane (1.8 pav.). Po 60 sekundžių ekrane atsiranda simbolis „LT Ø 
Plus F(1-6)“. Jis rodo paskutinio mankštinimosi vidutinį pulsą bei as-
meninį tinkamumo įvertinimą.

Kompiuteris suskaičiuoja skirtumą ir pateikia tinkamumo įverti-
nimą, apskaičiuotą pagal formulę:

 
P P P
= −

−6 1 2
10

,  (1.13)

čia P1 – pulsas mankštinimosi metu, P2 – pulsas po organizmo grįži-
mo į normalią būseną minutės. Pulsas suskirstytas tam tikrais lygiais 
nuo 1 iki 6. Dėl to P vertinamas tokia tvarka: 1 – geras, puikus rezul-
tatas, 6 – blogas.

Pulso palyginimas mankštinimosi ir organizmo grįžimo į norma-
lią būseną metu yra paprastas ir veiksmingas būdas spręsti apie fizi-
nį tinkamumą. Šis tinkamumo įvertinimas yra greitas būdas įvertinti 
organizmo grįžimo į normalią būseną galimybes po fizinio darbo. Jei 
mankštinamasi reguliariai, tinkamumo įvertinimas greitai pagerėja.

Pastabos. Pulso jutiklis veikia naudodamas infraraudonuosius 
spindulius ir matuoja odos skaidrumo pokyčius, sukeltus pulso. Prieš 
užsidedant jutiklį reikia energingai patrinti ausį tam, kad padidėtų 
kraujo cirkuliacija audiniuose. Pulsas pradedamas skaičiuoti, kai mo-
nitoriuje vienu metu su širdies smūgiais ima žybčioti širdies simbolis. 
Kadangi signalas labai sustiprinamas, jokios kliūtys neturėtų kliudyti 
jutikliui matuoti signalą.

Reikia laikytis šių taisyklių:
• jutiklį tvirtai prisegti prie ausies spenelio;
• nesimankštinti ryškioje šviesoje, t. y. neono, halogeninėje, kon-

centruotoje šviesoje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose;
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• vengti virpesių, jutiklis ir jo laidai neturi judėti, segtuku laidą 
pritvirtinti prie drabužių arba galvos raiščio.

Jei rodmenys neteisingi, reikia patikrinti, ar visų anksčiau išvar-
dytų punktų yra laikomasi.

Darbo eiga

1. Įjungiamas parametrų fiksavimo ir mankštinimosi mygtukas. 
2. Įjungimo mygtuką paspaudus antrą kartą, galima įrašyti dės-

tytojo pateiktus tam tikrus duomenis ar užsibrėžtus tikslus. 
Galima nustatyti asmens amžių, viršutinę pulso ribą, kalorijas, 
mankštinimosi trukmę, nuvažiuotą atstumą ir kt.

3. Pagal treniruoklio „Ketller Sratos“ instrukciją pasirenkamas 
maksimalus pulso dažnis ir įrašomas į ataskaitos lentelę.

4. Nusistatomas tinkamas apkrovos režimas, jis įrašomas į atas-
kaitos lentelę. Apkrova yra suskirstyta padalomis nuo 1 iki 10 
didėjančia tvarka, t. y. nuo 0 iki 5 – sąlyginė apkrova, paly-
ginama su važiavimu dviračiu nuo kalno, 5 – palyginama su 
važiavimu lygiu keliu, nuo 6 iki 10 – apkrova lyginama su va-
žiavimu į klaną.

5. Treniruoklio pedalai minami pagal nurodytas sąlygas.
6. Baigus darbą kompiuterio ekrane pateikiami išmatuoti para-

metrai. Jie surašomi į ataskaitos lentelę.
7. Apskaičiuokite sunaudotą energiją E džauliais (J) ir apkrovos 

galią N vatais (W).
8. Darbas pakartojamas, tik jau esant dviem skirtingoms apkro-

voms.
9. Rezultatai surašomi į 1.5 lentelę, palyginami, nubrėžiamos 

apkrovos ir sunaudotos energijos bei apkrovos ir nuvažiuoto 
kelio priklausomybės ir suformuluojamos išvados. 

10. Kompiuteris išsijungia automatiškai po 4 minučių.



31

1.5 lentelė. Matavimų rezultatai
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Kontroliniai klausimai

1. Kokiais vienetais išreiškiami atliktas darbas ir jam sunaudota ener-
gija?

2. Kokiu prietaisu matuojama raumens jėga?
3. Nuo kokių rodiklių priklauso biologinės apkrovos parinkimas?

literatūra
Danilevičius, J.; Gonestas, E. 2001. Matavimai ir testų teorija. Lietuvos kūno 

kultūros akademija.
Treniruoklio „Kettler Stratos“ kompiuterio ir skaitmeninio displėjaus naudo-

jimosi instrukcija.
Vidugiris, A.; Lasienė, I.; Šimkūnienė G. 1990. Veloergometrija. Mokymo 

priemonė. Vilnius.
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1.3. Žmogaus pajėgumo išbandymas mechaniniu 
veloergometru

Darbo priemonės: mechaninis veloergometras „Monark“.

Darbo tikslas: susipažinti su mechaninio veloergometro darbo 
principu ir palyginti jo galimybes su kompiuterizuotu veloergometru 
„Ketller Stratos“.

Darbo užduotis: užpildyti lentelę ir nubraižyti grafiką.

Bendros žinios
Veloergometrija – tai toks organizmo išbandymas, kai apkrova 

didinama tiriamajam minant specialaus dviračio tipo aparato pedalus. 
Veloergometras – tai dviračio principu veikiantis prietaisas, ku-

riuo tiksliai dozuojama paminų pasipriešinimo jėga, matuojamas rato 
apsisukimų skaičius (dažnai jis paverčiamas įsivaizduojamo važiavi-
mo dviračiu greičiu) ir mynimo laikas. Žinant fizikinę greičio ir laiko 
reikšmę, nesunku nustatyti įveiktą kelią ir apskaičiuoti atliktą darbą. 
Matavimo prietaisu, esančiu ant veloergometro, gali būti nustatomi 
dominantys rodikliai: pasipriešinimo jėga, apsisukimų skaičius, nuva-
žiuotas kelias arba atliktas darbas. 

Laboratorijoje esančio švedų veloergometro „Monark“ kinema-
tinė schema pateikta 1.10 paveiksle. Veloergometrą sudaro: rėmo 
konstrukcija, sėdynė, pedalai, vairas su šalia jo įmontuotu spidometru, 
grandininė pavara, smagratis, trinties juosta, stabdymo mechanizmas, 
trinties juostos prispaudimo jėgos reguliavimo mechanizmas, atsver-
tas. Visų tipų veloergometruose sukant pedalus reguliuojamas pasi-
priešinimo sukimui momentas. Tik iš apkrovos dydžio (pasipriešini-
mo sukimui) ir treniruoklio pedalų sukimo dažnio bei atlikto darbo 
trukmės galime spręsti apie žmogaus pajėgumą.

Veloergometro veikimo principas. Uždara stabdymo juosta su-
montuota ant smagračio ir atraminio ritinėlio ir su pastarojo pavir-
šiumi sujungta kaiščiu, kad nepraslystų. Iš išorinės juostos pusės su 
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ja sąveikauja prispaudimo ritinėlis. Abu, ir atraminis, ir prispaudimo, 
ritinėliai gali pasisukti apie savo ašis, tačiau atraminis ritinėlis stan-
džiai sujungtas su atsvaru, skirtu subalansuoti juostos tempimo jė-
goms atskiruose jos ruožuose. Jėgų skirtumas atskiruose juostos ruo-
žuose susidaro dėl juostos trinties su smagračiu jėgos. Svarbu žinoti, 
kad juosta smagračio atžvilgiu praslysta, o pasisukti kartu su juo gali 
tik tiek, kiek leidžia atsvaras. Kad juostos įtempio netolygumas ne-
susidarytų didelis, juostos dalyje tarp ritinėlių įmontuota spyruoklė, 
kompensuojanti smūginius juostos įtempius, susidarančius vos prade-
dant minti veloergometro pedalus arba per greitai didinant apkrovą. 
Sistema pasižymi dideliu inercijos momentu, apsunkinančiu judesio 
pradžią ir palengvinančiu apkrovos reguliavimą mankštinimosi metu. 
Dėl to prieš pradedant dirbti su veloergometru stabdymo juosta turėtų 
būti visiškai atlaisvinta ir tik minant pedalus laipsniškai apkraunama. 
Trinties juostos pasipriešinimas yra tiesiog proporcingas juostos įtem-
pimo jėgai.

Norint išsiaiškinti pusiausvyros jėgų susidarymą ištisinėje (užda-
roje) juostoje, pravartu panagrinėti pertrauktos (atviros) juostos atvejį. 
Lanksčios suspaudimo ir stabdymo juostos yra plačiai naudojamos kė-
limo mechanizmuose. Panagrinėkime 1.10 paveiksle pateiktą schemą, 
kurioje pateiktos stabdymo juostoje susidarančios jėgos.

1.10 pav. Stabdymo juostos jėgos
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Dėl trinties ir būgno sukimosi sužadinama jėga P1 yra mažesnė 
nei prispaudimo jėga P2. Kiekvienas juostos dθ kampinio ilgio ele-
mentas išlaiko pusiausvyrą prieš pradedant veikti jėgoms, parodytoms 
1.10 paveiksle. Susumavę šias jėgas pagal vertikalę, gauname

 
P dP d P d dN+( ) + + =sin sin ,θ θ

2 2
0   (1.14)

 dN = P dθ;  (1.15)

esant mažiems kampams sin d dθ θ
2 2
= . Susumavę jėgas pagal ho ri-

zontalę, gauname

 
P dP d P d fdN+( ) + − =cos cos ,θ θ

2 2
0   (1.16)

 dP – f dN= 0. (1.17)

Sukimo momentas gali būti apibrėžiamas formule

 
T P P D
= −( )1 2 2

.   (1.18)

Normalinė jėga, veikianti elementą plote, kurio ilgis rdθ, o plotis b, 
yra
 dN = pbrdθ,  (1.19)

čia p – spaudimas. Įrašę dN reikšmes į (1,15) formulę, gauname

 P dθ = pbrdθ.  (1.20)

Todėl p P
br

P
bD

= =
2 , D – smagračio skersmuo. 

Spaudimas yra pirmiausia proporcingas juostos tempimui. Maksi-
malus spaudimas pa sukuriamas koja ir lygus 

 p P
bDa =
2 1 .  (1.21)

Atlikę šią jėgų, atsirandančių trinties juostoje, analizę, galime 
teigti, kad esant ir ištisinei juostai juostos prispaudimas taip pat pro-
porcingas jos tempimui. Juostos prispaudimas yra matuojamas paska-
liais (Pa), o iš (1.21) formulės galime pasakyti, kad juostos plotis b ir 



35

smagračio skersmuo D projektuojant veloergometro mazgą parenka-
mas taip, kad įtempio jėgos skalėje 1kPa atitiktų 10N.

mechaninio veloergometro techninės charakteristikos
Mechaninio veloergometro darbui galimos 7 apkrovos. Judėjimo 

apkrova didėja nuo 1 iki 7 (žr. 1.6 lentelę).

1.6 lentelė. Mechaninio veloergometro apkrovos parametrai

Eil. 
Nr.

Pedalų  
apsisukimo 

dažnis,  
aps/min.

Greitis
km/h

Judėjimo apkrova kPa (x 10 = N)
1 2 3 4 5 6 7

Efektyvi raumenų galia* W 

1 30 10.8 30 60 90 120 150 180 210
2 40 14.4 40 80 120 160 200 240 280
3 50 18.0 50 100 150 200 250 300 350
4 60 21.6 60 120 180 240 300 360 420
5 70 25.2 70 140 210 280 350 420 490
6 80 28.8 80 160 240 320 400 480 560

*Efektyvi galia, t. y. pajėgumas atlikti naudingą darbą, 30–50 % viso raume-
nų darbo.

Darbo užduotis ir eiga

1. Minti pedalus, kol pasieksite numatytą apkrovą ir greitį pagal 
atitinkamą nustatytą greitį.

2. Stebėti spidometro rodmenis ir juos surašyti į lentelę, išmatuoti 
laiką.

3. Pagal apkrovos dydį ir greitį nustatyti efektyvią raumenų galią.
4. Užpildyti lentelę.
5. Grafiškai pavaizduoti raumenų efektyviosios galios priklausomy-

bę nuo judėjimo apkrovos dydžio, esant atitinkamiems greičiams.
6. Suskaičiuoti sunaudotos energijos kiekį ir išreikšti jį kalorijomis.
7. Palyginti mechaninio „Monark“ ir kompiuterizuoto „Kettler 

Stratos“ veloergometrų galimybes, išnagrinėti jų pranašumus 
ir skirtumus.

8. Suformuluoti išvadas.
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Kontroliniai klausimai

1. Koks yra mechaninio veloergometro veikimo principas?
2. Kokios veloergometro sudedamosios dalys?
3. Kas yra judėjimo apkrova, kuo ji išreiškiama?
4. Kaip sužinoti efektyvią raumenų galią?
5. Kaip dirbant veloergometru įvertinamas žmogaus fizinis pajėgumas?

ataskaitos turinys

1. Darbo tikslas.
2. Veloergometro veikimo principas.
3. Užpildyta lentelė.
4. Grafinė priklausomybė.
5. Veloergometrų „Monark“ ir „Kettler Stratos“ palyginimas.
6. Išvados.

Eil.
Nr.

Greitis, 
km/h

Laikas, 
s

Judėjimo 
apkrova, 

kPa  
(x 10 N)

Efektyvi 
raumenų 
galia, W

Energija, 
J

Energija, 
cal

Pastabos

1.
2.
3.

literatūra
Danilevičius, J.; Gonestas, E. 2001. Matavimai ir testų teorija. Lietuvos kūno 

kultūros akademija.
Vidugiris, A.; Lasienė, I.; Šimkūnienė, G. 1990. Veloergometrija: mokymo 

priemonė. Vilnius.
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2. laBoratoriniai BiomechaniKos  
DarBai

2.1. Goniometrija – sąnarių judesio amplitudės 
 įvertinimas

Darbo tikslas: susipažinti su žmogaus sąnarių funkcinio įvertini-
mo būdais, išmatuoti sąnarių judesio amplitudę.

Darbo priemonės: goniometras, burbulinis inklinometras.

Bendros žinios
Žmogaus fizinė ypatybė lankstumas yra viena pagrindinių fizinių 

savybių ir suprantamas kaip žmogaus gebėjimas atlikti įvairių sąna-
rių judesius didele amplitude. Lankstumas nėra bendra viso kūno sa-
vybė, jis yra specifinis tam tikram sąnariui. Todėl, kai kalbama apie 
lankstumą, turima galvoje vieno ar kelių sąnarių judesio amplitudė. 
Lankstumo praradimas tolygus senatvės pradžiai. Knygos „Stretching“ 
autorius B. Andersonas pažymi, kad vienas iš svarbiausių trisdešimt-
mečių uždavinių stiprinant sveikatą yra neprarasti lankstumo. Nei 
jėga, nei ištvermė senstant taip greitai nemenkėja kaip lankstumas. 
Senstant atsiranda sąnarių degeneracinių pokyčių, silpnėja raumenys, 
mažėja sąnarių paslankumas. Lankstumas – paprasčiausia kokybinio 
ir kiekybinio judesio sąlyga. Nepakankamas sąnarių paslankumas, 
raumenų, sausgyslių, raiščių elastingumas neigiamai veikia judamą-
jį aparatą ir įvairias gyvybiškai svarbias organizmo funkcijas. Nuolat 
įtemptos raumenų grupės netenka elastingumo, prasideda raumenų 
disbalansas, sukeliantis pagrindinių raumenų grupių jėgos ir tampru-
mo disproporciją. Raumenų trumpėjimas ir silpimas dažnai yra ne-
taisyklingos laikysenos, griaučių raumenų sistemos traumų priežastis. 
Ribotos amplitudės judesiai yra neracionalūs, jie atliekami papildomai 
įtemptais raumenimis, todėl greičiau pavargstama. Ilgesni, elastinges-
ni raumenys gali greičiau, platesne amplitude susitraukti. Esant rau-
menų disbalansui, pažeidžiama stuburo statika ir dinamika. 
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Lankstumas skirstomas į aktyvų ir pasyvų. Aktyvus lankstumas – 
tai tokia judesio amplitudė, kuri pasiekiama savo kūno raumenų pa-
stangomis. Pasyvus lankstumas – kai atliekamas judesys arba išlaiko-
ma tam tikra kūno dalių padėtis veikiant išorinėms jėgoms. Pasyvaus 
lankstumo reikšmės yra paprastai didesnės už aktyvias lankstumo 
reikšmes. Kuo didesnis šis skirtumas, tuo didesnis rezervinis lankstu-
mas ir didesnė galimybė padidinti aktyvių judesių amplitudę. 

Lankstumo ir sveikatos ryšį mokslininkai nurodo, pabrėždami 
lankstumą didinančių fizinių pratimų poveikį organizmui: 

• didėja darbingumas ir fizinis produktyvumas. Lankstus sąnarys 
gali laisviau judėti didesne amplitude, taip mažėja energijos są-
naudos; 

• gerėja laikysena. Lankstumą didinantys pratimai padeda atkurti 
normalią deformuotų audinių struktūrų padėtį dėl sunkio jėgos 
poveikio, neteisingų laikysenos įpročių; 

• didėjanti judesio amplitudė mažina sąnarį supančių audinių pa-
sipriešinimą, mažėja traumų pavojus; 

• gerėja raumenų kraujotaka; 
• lėtėja sąnarių degenaraciniai procesai. Didėjant tepamojo sąna-

rinio skysčio kiekiui, mažėja sąnario trintis judant, jo susidėvė-
jimas; gerėja nervinė raumenų reguliacija. Ugdant lankstumą 
didėja nervinio impulso greitis, priešingų raumenų grupių veik-
la tampa darnesnė. 

• gerėja raumenų baltymų apykaita; 
• mažėja raumenų įtampa, raumenys atsipalaiduoja; 
• didėja raumenų jėga ir ištvermė. 
Lankstumą lemia šie vidiniai veiksniai: raumeninio audinio elas-

tingumas; sąnario struktūra; sausgyslių, raiščių elastingumas; nervinė 
raumenų reguliacija; vidinė raumenų temperatūra. 

Lankstumui turi įtakos ir išoriniai veiksniai: 
• Amžius. Lanksčiausi maži vaikai. Greičiausiai didėja 7–10 metų 

vaikų lankstumas. Tai lemia šio amžiaus vaikų griaučių raume-
nų sistemos morfologiniai ypatumai: didelis raumenų, raiščių 
elastingumas, storos sąnarių kremzlės. Tačiau vaikystės ir pa-
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auglystės metais lankstumo ugdymas neturi tapti pagrindiniu 
treniruočių, sveikatos stiprinimo programų tikslu. Raiščių elas-
tingumo turi būti didinamas tikslingai. Pertempti raiščiai maži-
na sąnario stabilumą, didina išnirimų pavojų. Per didelis lanks-
tumas gali sukelti negrįžtamą sąnarių, raiščių deformaciją, 
formuoti netaisyklingą laikyseną, stabdyti kitų fizinių ypatybių 
ugdymą bei judėjimo įgūdžių formavimą. Kai kurių autorių duo-
menimis, lankstumas pradeda mažėti apie 25 gyvenimo metus. 
Jungiamieji audiniai praranda tąsumą, didėja tarpmolekulinių 
jungčių (kalogeninių skaidulų) skaičius. Akivaizdus dehidra-
tacijos procesas minkštose audinių struktūrose mažina tepimą, 
lėtina medžiagų apykaitą. Bėgant metams sąnarių paslankumas 
kinta ne vienu metu. Liemens, rankų sąnarių aktyvus paslanku-
mas didėja iki 11–14 metų, o vėliau nuolat mažėja. Kelio, pė-
dos sąnarių paslankumas didėja iki 12 metų, nuo 12 iki 40 metų 
stabilizuojasi, o nuo penkiasdešimties pradeda aiškiai mažėti. 
Netgi tų pačių sąnarių paslankumas apie skirtingas judėjimo 
ašis kinta nevienodai. Didžiausiais stuburo paslankumas apie 
skersinę ašį būna 7–9 metų amžiaus. Tai lemia dideli, elastingi 
tarpslanksteliniai diskai, kurie baigia formuotis apie 17–20 me-
tus. Peties sąnario paslankumas didėja iki 12–13 metų, o nuo 
16 metų pradeda mažėti. Alkūnės sąnario paslankumas iki 
40 metų būna pastovus ir tik vėliau pradeda mažėti. Gana ilgai 
išlieka didelis riešo ir plaštakos sąnarių paslankumas. Klubo 
sąnario paslankumas didėja nuo 7 iki 12 metų amžiaus, nuo 
16 metų mažėja, bet gana ilgai išlieka stabilus. 

• Lytis. Genetiškai moterys lankstesnės už vyrus. Kai kurių auto-
rių duomenimis, mergaičių sąnariai 20–30 % paslankesni negu 
berniukų. 

• Genetika. Žmonės vystosi esant skirtingam genetiniam pradui. 
Paveldimi antropometriniai rodikliai, raumenų ir sąnarių struktū-
ra, motorinės veiklos gebėjimai, kurie iš dalies lemia lankstumą. 

• Aplinkos temperatūra. Sumažėjusi temperatūra mažina sąnarių 
paslankumą, padidėjusi – didina. Tai paaiškinama reflektoriniu 
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šalčio ir šilumos poveikiu raumens tonusui. Krentant tempera-
tūrai raumenų tonusas didėja, taip pat didėja raumenų antago-
nistų stabdantis poveikis. 

• Paros laikas. Žmogaus organizmo sistemų darbingumas paros 
metu nevienodas. Nakties metu daugumos organų funkcijos la-
bai sulėtėja. Nepaslankiausi sąnariai būna ryte, paslankiausi – 
12–14 val.

Lankstumo vertinimas 
Biomechanikoje dažnai tenka matuoti sukamųjų judesių kampo 

pokyčius, kampinius greičius ir kampinius pagreičius, taip pat norint 
įvertinti sąnarių amplitudės pokyčius (angl. range ofmotion). Šiuos 
dydžius matuoti patogu goniometru (gonios – kampas). Judesių am-
plitudei matuoti taikomos šios matavimo metodikos: 

• goniometrija; 
• elektrogoniometrija; 
• vizualinis įvertinimas; 
• radiografija; 
• fotografija; 
• linijiniai matavimai; 
• trigonometrija. 
Lankstumą galima vertinti remiantis biomechaniniais rodikliais. 

Tam yra taikomi du matavimai: linijinis ir kampinis. Negalima nu-
statyti lankstumo vienu, pvz., „sėstis ir siekti“ testu. Juo nustatomas 
tik juosmens srities, nugaros, šlaunų lenkiamųjų raumenų ir pakinklių 
paslankumas. Lankstumas matuojamas maksimalia judesio amplitude, 
goniometrais, fleksometrais. 

Goniometrai – prietaisai sąnarių kampams matuoti – yra mecha-
niniai (2.1 pav.) ir elektriniai. Mechaniniai goniometrai tinka matuoti 
statinės padėties sąnarių kampams, o elektriniai labiau tinka judančių 
kūno dalių sąnarių kampų kitimams matuoti. Labiausiai paplitęs go-
niometrinis keitiklis sudarytas iš kintamosios varžos – potenciomet-
ro, kurio ašis sujungta su viena goniometro svirtimi, o korpusas su 
kita. 
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2.1 pav. Goniometras

Keičiantis sąnario kampui, kinta varža ir matuojama įtampa. 
Kampiniams dydžiams matuoti pastaraisiais metais vis dažniau nau-
dojami inklinometrai. Šie keitikliai tvirtinami prie gretimų kūno gran-
džių. Matuojant atskiros grandies posvyrio kampą, galima nustatyti ir 
sąnario kampą. Dažniausiai goniometrija taikoma su kitais metodais. 
Pavyzdžiui, atliekant šuolį aukštyn iš vietos, matuojama atramos reak-
cijos jėga ir kojų sąnarių kampų kitimas. Goniometrus patogu naudoti 
tiriamajame darbe (per treniruotes, testuojant), tačiau varžybų metu 
jie nenaudojami. Goniometrinis matavimo metodas pasižymi papras-
tumu, tikslumu ir universalumu. Atliekant goniometrinius matavimus 
svarbu taikyti vienodą metodiką: 

• kiekvienam sąnariui būdinga tam tikra pradinė padėtis; 
• taisyklinga goniometro padėtis; 
• laikytis griežtos tyrimo metodikos, siekiant išvengti klaidų, 

susijusių su kompensatoriniais judesiais. 
Matuojant mechaniniu goniometru, nustatomi maksimalūs sąna-

rių lenkimo kampai. Kai reikia registruoti sudėtingus erdvinius jude-
sius, nei mechaniniai, nei mechaniniai-elektriniai goniometrai netinka. 
Tada lankstumas apskaičiuojamas fotografiniais būdais, t. y. fiksuota 
poza atliekant tam tikrą pratimą. 

Atliekant apytikrį lankstumo vertinimą, pasitenkinama linijiniais 
(ilgių) matavimais. Tokie matavimai mažai tikslūs, nes matuojant ne-
įvertinamas žmogaus kūno segmentų ilgis. Paprastai linijiniai mata-
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vimai vertinami taip: atstumas tarp dviejų kūno segmento taškų arba 
tarp dviejų nurodytų anatominių taškų. 

Rentgenologinis lankstumo tyrimo būdas leidžia išmatuoti teoriš-
kai galimą judesio amplitudę, tai nustatoma iš sąnario rentgenografi-
nės nuotraukos. 

Bendroji goniometrijos procedūra
Tiriamasis turi nustatyti sąnario nulinę (pradinę) padėtį ir stabi-

lizuoti proksimalų sąnario komponentą. Pajudinti sąnarį, kiek leidžia 
jo amplitudė (judesio kokybei įvertinti). Nustatyti galutinį amplitu-
dės tašką, pagal kurį bus atliekamas matavimas (sąnario amplitudės 
maksimumas). Atpažinti ir stengtis apčiuopti kaulinius orientyrus. 
Sutapatinti goniometrą su kauliniais orientyrais nekeičiant sąnario 
galutinio amplitudės taško. Nuskaityti goniometro rodmenis ir juos 
užrašyti (pvz., alkūnės lenkimas = 130°).

Goniometrijos pagrįstumas. Pagrįstumas (angl. validity) yra ma-
tavimų sąvoka, kuri turi atsakyti į klausimą, ar matavimo sistema iš 
tikrųjų matuoja tai, ką ji turi matuoti (goniometrijos atveju sąnario 
judesio amplitudę). Goniometrijos matavimai gali būti klaidingi dėl 
prasto galūnių stabilizavimo ir neteisingos padėties.

Goniometrijos patikimumas. Patikimumas (angl. reliability) yra 
matavimų sąvoka, kuri turi atsakyti į klausimą, ar einantys vienas po 
kito matavimai yra pastovūs, pasikartojantys arba atkuriami. Viršutinės 
galūnės matavimai yra patikimesni už apatinės galūnės matavimus. 
Galima išskirti patikimumą tiriant tą patį asmenį skirtingu metu – ma-
tavimų paklaida turi būti mažesnė nei 5°, ir patikimumą tiriant skir-
tingus asmenis – matavimų paklaida, tikėtina, bus didesnė nei 5°. 
Patikimumui padidinti reikia naudoti tą patį goniometrą, išdėstymą, tą 
pačią procedūrą turi atlikti tas pats tyrėjas. 

matavimų patikimumo įvertinimas
Klinikiniai matavimai yra jautrūs trims pagrindiniams variacijos 

šaltiniams: 
1)  biologinei variacijai; 
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2)  laiko variacijai; 
3)  matavimų paklaidoms. 
Biologinė variacija reiškia matavimų pokytį tarp atskirų individų, 

veikiamą tokių veiksnių kaip amžius, lytis, rasė, genetika, medicininė 
istorija, būsena. 

Laiko variacija reiškia matavimus, atliekamus tam pačiam indi-
vidui, skirtingais laiko momentais, veikiama tokių veiksnių kaip su-
bjekto medicininė (fizinė) būklė, aktyvumo lygis, emocinė būsena, 
cirkadinis (paros) ritmas. 

Matavimų paklaidos gali atsirasti atliekant to paties individo ma-
tavimus skirtingais laiko momentais, veikiant tokiems veiksniams kaip 
tiriančiojo, matavimo instrumentų ir procedūriniai metodai. Nemažą 
vaidmenį vaidina tiriančiojo įgūdžiai bei patirtis, taip pat matavimo 
metodų standartizavimas. Matavimus galima laikyti patikimais, kai 
matavimų paklaidos yra mažos. 

Vienas iš būdų įvertinti skaitmeninių duomenų variaciją (kitimą) 
yra panaudojant statistinius rodiklius, tokius kaip standartinis nuokrypis, 
variacijos koeficientas, koreliacijos koeficientai ir pan. Apžvelgsime ke-
letą statistinių rodiklių, kurie bus reikalingi šio laboratorinio darbo metu 
atliktų matavimų patikimumui bei paklaidoms įvertinti. 

Standartinis nuokrypis (angl. Standard Deviation, SD)
Medicinos literatūroje vienas iš dažniausiai pasitaikančių duome-

nų variacijos rodiklis yra standartinis nuokrypis. Standartinis nuokry-
pis – dydis, nusakantis atsitiktinio dydžio įgyjamų reikšmių sklaidą 
apie vidurkį (įprasta žymėti s, SD arba σ). Jeigu kiekvieną stebėjimo 
reikšmę pažymėsime x, o stebėjimų skaičių n, tuomet vidurkis apskai-
čiuojamas pagal formulę:

 
x

x

n

i
i

n

= =
∑

1 .   (2.1)

Standartinis nuokrypis tuomet apskaičiuojamas pagal formulę:

 
SD

x x

n

i
i

n

= =
−( )

−
=
∑

σ

2

1
1

.   (2.2)
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Standartinio nuokrypio dimensija yra lygi atsitiktinio dydžio di-
mensijai. Dėl šios priežasties šis dydis tinkamesnis naudoti praktiko-
je negu dispersija, kurios matas lygus atsitiktinio dydžio dimensijos 
kvadratui. 

Normalusis skirstinys turi šias savybes: atsitiktinio normaliai pa-
siskirsčiusio dydžio patekimo į intervalą [x  – σ; x  + σ] tikimybė yra 
0,68; patekimo į intervalą [x  – 2σ; x  + 2σ] tikimybė yra 0,95; pateki-
mo į intervalą [x  – 3σ; x  + 3σ] tikimybė yra 0,995. Taigi jei kintamojo 
skirstinys normalus, tai beveik visos kintamojo reikšmės yra ne dau-
giau kaip 3σ atstumu nutolusios nuo centro.

Svarbu pažymėti, kad vieno tyrimo metu galima apskaičiuoti 
keletą standartinio nuokrypio reikšmių ir taip pavaizduoti skirtingus 
variacijos šaltinius. Vienas galimas nustatyti standartinis nuokrypis 
atitinka variaciją tarp grupės subjektų (intersubject variation), duo-
menų sklaida vidurkio atžvilgiu rodo biologinę variaciją. Šis rodiklis 
gali būti naudingas, lyginant su kitais asmenimis, kad būtų galima nu-
statyti, ar tiriamojo sąnario judesio amplitudė nenormali lyginant su 
kitų. Kitas standartinis nuokrypis atitinka matavimo paklaidą atliekant 
to paties subjekto matavimus (intrasubject variation). Kaip nustatyti 
šiuos du standartinius nuokrypius, pateiksime pavyzdyje. 2.1 lentelėje 
pateikti penkių subjektų matavimo duomenys:

2.1 lentelė. Matavimų duomenys

Tiria-
masis

(n)

Pirmas  
matavimas

Antras  
matavimas

Trečias  
matavimas Suma

Trijų  
matavimų 

vidurkis (x )
1 57 55 65 177 59
2 66 65 70 201 67
3 66 70 74 210 70
4 35 40 42 117 39
5 45 48 42 135 45

Bendras vidurkis X( ) = + + + +( )
= °

59 67 70 39 45
5

56 .
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Norint nustatyti standartinį nuokrypį, reikia ieškoti penkių tiria-
mųjų vidurkio ir bendro vidurkio skirtumo. Skirtumų kvadratai sude-
dami ir ši suma naudojama standartinio nuokrypio formulėje (2.2). 
Skaičiavimo rezultatai pateikti 2.2 lentelėje:

2.2 lentelė. Skaičiavimų duomenys

Ti ria-
ma sis

(n)

Trijų  
matavimų 
vidurkis, 

(x )

Bendras 
vidurkis 

X( )
( )x X− ( )2

x X− ( )2
x X−∑ SD

1 59 56 3 9

736 13,6
2 67 56 11 121
3 70 56 14 196
4 39 56 –17 289
5 45 56 –11 121

Standartinis nuokrypis, rodantis biologinę variaciją, yra lygus 13,6°. 
Jis rodo pirmiausia tarpsubjektinę variaciją. Tai gali būti naudinga nu-
sprendžiant, ar subjekto sąnario judesio amplitudė yra normali lyginant 
su kitais tiriamaisiais. Jeigu tariame, kad matavimų duomenys pasiskirstę 
pagal normalųjį skirstinį, tuomet vienas iš būdų interpretuoti standartinį 
nuokrypį yra spėjimas, kad ~68 % visų tiriamųjų amplitudės matavimo 
vidurkių pateks tarp 42,4°ir 69,6° (X SD±1 ), ir ~95 % tiriamųjų ampli-
tudės matavimo vidurkių pateks tarp 28,8° ir 83,2° (X SD± 2 ). 

Standartinis nuokrypis, rodantis matavimo paklaidą, nustatomas 
iš kiekvieno tiriamojo matavimų.

2.3 lentelė. Vieno tiriamojo skaičiavimų duomenys

1 tiria mojo 
matavimai

(x) 

Matavimų 
vidurkis,  

(x )
( )x x− ( )2x x− ( )2x x−∑ SD

57
59

–2 4
56 5,355 –4 16

65 6 36
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Taigi pirmojo tiriamojo SD = 5,3, antrojo SD = 2,6, trečiojo 
SD = 4,0, ketvirtojo SD = 3,6 ir penktojo SD = 3,0. Visų tiriamųjų 
vidutinis standartinis nuokrypis nustatomas sudedant visų tiriamųjų 
nuokrypius ir padalijant iš subjektų skaičiaus:

 SD =
+ + + +

= °
5 6 2 6 4 0 3 6 3 0

5
3 7, , , , , , .

Šis gautas standartinis nuokrypis yra tinkamas vaizduoti mata-
vimų paklaidą, ypač jeigu pasikartojantys kiekvieno tiriamojo mata-
vimai buvo atlikti per trumpą laikotarpį. Reikia pasakyti, kad šiame 
pavyzdyje gautas standartinis nuokrypis, rodantis matavimų paklaidą 
(3,7) yra gerokai mažesnis už standartinį nuokrypį, rodantį biologi-
nę variaciją (13,6). Vienas iš būdų interpretuoti standartinį nuokrypį 
kaip matavimo paklaidos rodiklį yra spėjimas, kad ~68 % visų pasi-
kartojančių matavimų su tuo pačiu tiriamuoju pateks į 3,7° intervalą 
(x SD±1 ), o ~95 % matavimų pateks į 7,4° intervalą (x SD± 2 ). Kuo 
mažesnis standartinis nuokrypis, tuo mažesnė matavimo paklaida ir 
tuo matavimai patikimesni. 

Variacijos koeficientas
Kartais yra patogiau išreikšti variaciją procentais. Variacijos koefi-

cientas yra variacijos matas, susijęs su vidurkiu ir standartizuotas taip, 
kad skirtingų kintamųjų variacijos galėtų būti palygintos. Variacijos 
koefi cientas nustatomas padalijant standartinį nuokrypį iš vidurkio ir 
padauginant iš 100 %:

 
CV SD

x
= ( )100 % .  (2.3)

Apskaičiuokime 1 pavyzdžio biologinės variacijos koeficientą: 
CV = ( ) =13 6

56
100 24 3, % , % , o matavimo paklaidos variacijos koefi-

cientas: CV = ( ) =3 7
56

100 6 6, % , % .

Koreliacijos koeficientai
Dažniausiai naudojami dviejų kintamųjų priklausomybei išma-

tuoti. Jų rezultatas yra skaičius nuo –1 iki +1. Jis rodo, kaip lygtis 
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gali nuspėti vieną kintamąjį kito atžvilgiu. +1 rodo teigiamą tiesinę 
priklausomybę, o –1 – neigiamą tiesinę priklausomybę. Koreliacijos 
koeficientas, lygus 0, rodo, kad tiesinės dviejų kintamųjų priklauso-
mybės nėra. Koreliacijos koeficientai naudojami matavimo patiki-
mumui įvertinti, nes tariama, kad du pasikartojantys matavimai turi 
stipriai tarpusavyje koreliuoti ir artėti prie +1. Vienas iš aukšto ma-
tavimo patikimumo rodiklių yra koreliacijos koeficientas 0,9–0,99, 
geras patikimumas – 0,8–0,89, vidutinis patikimumas – 0,7–0,79, ma-
žiau nei 0,69 yra prastas patikimumas. Koreliacijos koeficientų yra 
keletas, žinomiausi iš jų – Pirsono tiesinės koreliacijos koeficientas ir 
Spirmeno ranginės koreliacijos koeficientas. Jeigu x yra pirmojo ma-
tavimo reikšmė ir y yra antrojo matavimo reikšmė, tuomet Pirsono 
koeficientas apskaičiuojamas:

 

r
x x y y

x x y y
=

−( ) −( )
−( ) −( )

∑

∑ ∑2 2
. (2.4)

Prisiminus 1 pavyzdį, Pirsono koeficientas gali būti panaudotas 
visų tiriamųjų pirmojo ir antrojo matavimo priklausomybei nustatyti. 
Skaičiavimo rezultatai pateikiami 2.4 lentelėje:

2.4 lentelė. Skaičiavimų duomenys Pirsono koeficientui nustatyti

Ti
ria

m
as

is
 

(n
) x y ( )x x− ( )y y− ( )( )x x y y− − ( )2x x− ( )2y y−

1 57 55 3,2 –0,6 –1,92 10,24 0,36
2 66 65 12,2 9,4 114,68 148,84 88,36
3 66 70 12,2 14,4 175,68 148,84 207,36
4 35 40 –18,8 –15,6 293,28 353,44 243,36
5 45 48 –8,8 –7,6 68,88 77,44 57,76

Vid.: 53,8 55,6 ∑ 650,60 738,80 597,20

 r = =
650 6

738 8 597 2
0 98,

, ,
, .
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Gautas koeficientas r = 0,98 rodo, kad yra labai didelė tiesinė 
pirmojo ir antrojo matavimo priklausomybė, arba, kitaip tariant, ma-
tavimai koreliuoja tarpusavyje. Pirsono koeficientas rodo matavimo 
porų asociaciją, bet ne atitikimą.

Norint nuspręsti, ar du matavimai yra identiški, reikia rasti tiesios 
linijos lygtį, kuri geriausiai pavaizduotų priklausomybę. Jeigu tiesė 
turi nuolydį b, lygų 1, ir atkarpa a yra lygi 0, tuomet r reikšmė, kuri 
artėja prie +1, taip pat rodo, kad du matavimai yra identiški. Tiesės 
lygtis yra y a bx= + ,čia x atitinka pirmąjį matavimą, o y antrąjį, a – 
atkarpa, o b – nuolydis. Kreivės nuolydžio ir atkarpos lygtys:

 

b
x x y y

x x
=

−( ) −( )
−( )

∑

∑ 2
. (2.5)

 a y bx= − .  (2.6)

Nagrinėto pavyzdžio du matavimus susiejanti tiesi linija yra 
y x= +8 26 0 88, , . Nors r didelė reikšmė rodo didelę koreliaciją, tačiau 
du matavimai nėra identiški pagal gautą tiesinę priklausomybę. 

sąnarių judesiai
Yra skiriami du terminai artrokinematika ir osteokinematika. 
Artrokinematikos terminu apibrėžiamas sąnarinių paviršių judėji-

mas, skiriamos tokios rūšys: slydimas, sukimasis, riedėjimas. Slydimas 
(angl. slide, glide) yra slenkamasis judesys, kurio metu vienas sąnari-
nis paviršius slysta kitu. Sukimasis (angl. spin) yra sukamasis judesys, 
kurio metu visi sąnarinio paviršiaus taškai yra nutolę pastoviu atstumu 
nuo fiksuotos judėjimo ašies. Riedėjimas (angl. roll) irgi yra sukamasis 
judesys. 

Osteokinematikos terminas nusako sąnarį sudarančių kaulų judėjimą 
vienas kito atžvilgiu, toks judesys yra sukamasis. Goniometrija matuoja 
kampus, kuriuos sudaro kaulų sukamasis judėjimas. Osteokinematiniai 
judesiai yra aprašomi kaip vykstantys vienoje iš trijų kūno plokštumų 
(sagitalinėje, frontalinėje ir skersinėje) apie tris atitinkamas ašis (media-
linę-lateralinę, anterior-posterior, vertikalią). 
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2.2 pav. Žmogaus kūno plokštumos ir ašys

Žmogaus kūno dalių padėčiai ir judėjimui erdvėje nusakyti nau-
dojama koordinačių sistema. Žmogaus galūnės juda trimatėje erdvė-
je trimis kryptimis: aukštyn–žemyn, pirmyn–atgal ir kairėn–dešinėn. 
Šioms trims kryptims nusakyti naudojama koordinačių sistema, suda-
ryta iš trijų plokštumų: šoninės (sagitalinė), priekinės (frontalinė) ir 
skersinės (transversalinė). Šios plokštumos, susikirsdamos poromis, 
sudaro tieses, einančias per žmogaus kūną ir vadinamas ašimis: šoninę 
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(anterior-posterior ašis), statmeną (vertikalioji ašis) ir skersinę (me-
dialinė-lateralinė ašis). Šoninė plokštuma dalija kūną arba kūno dalį į 
kairę ir dešinę puses. Priekinė plokštuma dalija kūną arba kūno dalį į 
priekinę ir užpakalinę puses. Skersinė plokštuma dalija kūną ar kūno 
dalį į viršutinę ir apatinę puses. Šoninė ašis yra šoninės plokštumos ir 
skersinės plokštumos susikirtimo vietoje. Ji kerta kūną iš užpakalio į 
priekį arba iš priekio į užpakalį tarsi strėlė. Statmena ašis yra šoninės 
plokštumos ir priekinės plokštumos susikirtimo vietoje. Ji kerta kūną 
statmenai iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią. Skersinė ašis yra 
priekinės plokštumos ir skersinės plokštumo susikirtimo vietoje. Ji 
kerta kūną skersai iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę (2.2 pav.)

Sagitalinėje plokštumoje vyksta lenkimo ir tiesimo judesiai (flek-
sija ir eksentsija) apie skersinę (medialinę-lateralinę) ašį, frontalinėje 
plokštumoje vyksta atitraukimas ir pritraukimas (abdukcija ir addukci-
ja) apie šoninę (anterior-posterior) ašį, skersinėje plokštumoje vyksta 
sukamieji judesiai (rotacija) apie vertikalią (statmeną) ašį.

Kūno padėties išdėstymas (nustatymas, angl. positioning) gonio-
metrijos metu yra labai svarbus, nes turi įtakos sąnarį supančių minkš-
tųjų audinių (sąnario kapsulės, raiščių, raumenų) įtempimui bei pade-
da nustatyti pradinę sąnario padėtį bei stabilizuoti sąnario proksimalų 
segmentą. Kai kurie įtemti sąnarius supantys minkštieji audiniai gali 
apriboti sąnario judesio amplitudę, dėl to kūno padėtis yra svarbus as-
pektas. Pavyzdžiui, klubo sąnario lenkimo amplitudė yra daug dides-
nė, kai koja yra sulenkta per kelio sąnarį, negu kai ištiesta, nes ištiesus 
koją klubo lenkimą riboja įtemtas pakinklio raumuo.

2.5 lentelėje pateikiamos rekomenduojamos kūno padėtys sąnarių 
judesių amplitudėms matuoti.

2.5 lentelė. Kūno padėtis goniometrijos metu

Sąnarys Kniūbsčias Ant nugaros Sėdint Stovint
Petys Tiesimas Lenkimas

Atitraukimas
Medialinė rotacija
Lateralinė rotacija
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2.5 lentelės pabaiga
Sąnarys Kniūbsčias Ant nugaros Sėdint Stovint
Alkūnė Lenkimas
Dilbis Pronacija

Supinacija
Fleksija

Ekstensija
Stipininė deviacija
Ulnarinė deviacija

Visi judesiai
Ranka Tiesimas Lenkimas Medialinė rotacija
Klubas Atitraukimas

Pritraukimas
Lateralinė rotacija

Kelis Lenkimas
Čiurna ir 

pėda
Inversija
Eversija

Dorsifleksija
Plantarfleksija

Inversija
Eversija

Dorsifleksija
Plantarfleksija

Inversija
Eversija

Pirštai Visi judesiai Visi judesiai
Kaklinė 
stuburo 

dalis

Lenkimas
Tiesimas

Lateral. lenkimas
Rotacija

Krūtininė-
juosmeninė 

stuburo 
dalis

Rotacija Fleksija
Ekstensija

Lateral.  
fleksija

Darbo eiga

Pasidalijus į grupes po 3 žmones, naudojant goniometriją išma-
tuojamos viršutinės ir apatinės galūnės sąnarių judesių amplitudės. Po 
tris kartus atliekami kiekvieno judesio matavimai, rezultatai surašomi 
į 2.6 lentelėje ir apskaičiuojami statistiniai matavimų rodikliai. 
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2.1.1. viršutinės galūnės sąnarių judesių amplitudės  
matavimas

peties lenkimas (fleksija)
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi gulėti ant nugaros, kojos sulenktos per kelius, kad nu-
garos liemens dalis būtų tiesi. Ranka per alkūnę ištiesta. Dilbis turi 
būti pasuktas taip, kad jo padėtis būtų neutrali, t. y. delnu į kūną. Peties 
sąnario lenkimo amplitudės pabaiga – kai juntamas pasipriešinimas 
tolesniam judėjimui ir kai, stengiantis nugalėti pasipriešinimą, menti-
kaulis sukasi į viršų ir krypsta dorsaline (nugaros) kryptimi. 

Goniometro išdėstymas (2.3 pav.): sukimosi ašis sutapatinama su 
žastikaulio galvos centru arti petikaulio ataugos, stacionari svirtis – 
lygiagrečiai su pažasties vidurio linija, judanti svirtis – su žastikaulio 
vidurio linija (šoniniu antkrumpliu).

2.3 pav. Peties lenkimas

peties tiesimas (ekstensija)
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi gulėti ant pilvo, veidas nusuktas į priešingą pusę nei 
tiriamas petys (2.4 pav.). Ranka per alkūnę šiek tiek sulenkta, kad bi-
cepso raumens ilgoji galva neribotų judesio. Dilbio padėtis turi būti 
neutrali, t. y. dilbis pasuktas delnu į kūną. Peties sąnario tiesimo am-
plitudės pabaiga – kai juntamas pasipriešinimas tolesniam judėjimui 
ir kai dėl pastangų nugalėti pasipriešinimą pakrypsta arba pakyla prie-
kinis mentikaulis.
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2.4 pav. Peties tiesimas

Goniometro išdėstymas: sukimosi ašis virš šoninės didžiojo gum-
burėlio pusės, stacionari svirtis sutapatinama lygiagrečiai su pažasties 
vidurio linija, judanti svirtis – su žastikaulio vidurio linija (šoniniu 
antkrumpliu).

peties atitraukimas (abdukcija)
Judesys atliekamas frontalinėje plokštumoje apie šoninę ašį. 

Tiriamasis turi gulėti ant nugaros, žastikaulį pasukęs lateraliai (į išo-
rę), ranka delnais į priekį (2.5 pav.). Jeigu žastikaulis nepasukamas 
lateraliai, judesys ribojamas. Alkūnė turi būti ištiesta. Ranką atitraukti 
nuo liemens, žastikaulį išlaikant pasuktą išorėn bei judesio metu neu-
tralios fleksijos ir ekstensijos padėties.

2.5 pav. Peties atitraukimas
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Goniometro išdėstymas: sukimosi ašis žastikaulio galvos centre, 
arti peties ataugos, stacionari svirtis lygiagreti su krūtinkauliu, judanti 
svirtis sutapatinama su žastikaulio vidurio linija.

peties vidinė rotacija (medialinė rotacija)
Kai tiriamasis yra anatominėje padėtyje, judesys atliekamas sker-

sinėje plokštumoje apie vertikalią ašį. Kai tiriamojo padėtis yra tiria-
moji, judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 
Tiriamoji padėtis – gulint ant nugaros, testuojama ranka per peties 
sąnarį turi būti atitraukta 90° (2.6 pav. a). Dilbis padedamas statme-
nai atramos paviršiui, delnas nukreipiamas į kojas, žastikaulis guli ant 
pagrindo, alkūnė neturi remtis į pagrindą. Sukimo metu žastas išlaiko-
mas atitrauktas 90° kampu, ranka – per alkūnę sulenkta 90° kampu. 
Sukimosi amplitudės pabaiga – kai juntamas pasipriešinimas toles-
niam judesiui ir tęsiant sukimą mentikaulis pradeda suktis priekin.

2.6 pav. Peties a) vidinė ir b) išorinė rotacija

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su alkūne, stacionari 
svirtis vertikaliai, judanti svirtis – su alkūnkaulio yline atauga. 

išorinė peties rotacija
Kai tiriamojo padėtis yra anatominė, judesys vyksta skersinėje 

plokštumoje apie vertikalią ašį. Kai tiriamojo padėtis yra tiriamoji, 
judesys vyksta sagitalioje plokštumoje apie skersinę ašį. Tiriamoji pa-
dėtis – gulint ant nugaros, testuojama ranka per peties sąnarį turi būti 
atitraukta 90° (2.6 pav. b). Dilbis padedamas statmenai atramos pavir-
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šiui, delnas nukreiptas į kojas, žastikaulis guli ant pagrindo, alkūnė ne-
turi remtis į pagrindą. Sukimo metu žastas išlaikomas atitrauktas 90° 
kampu, ranka per alkūnę – sulenkta 90° kampu. Sukimosi amplitudės 
pabaiga fiksuojama, kai juntamas pasipriešinimas tolesniam judesiui 
ir tęsiant sukimą, mentikaulis pradeda suktis atgal.

alkūnės lenkimas
Lenkimo judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie sker-

sinę ašį. Tiriamasis turi gulėti ant nugaros, ranka arčiau kūno, t. y. 
peties sąnaryje neturi būti fleksijos, ekstensijos arba abdukcijos (0°). 
Dilbis visiškai atgręžtas, delnu į lubas (2.7 pav. a). Reikia stabilizuoti 
žastikaulį siekiant apriboti peties sąnario fleksiją. Ranka lenkiama per 
alkūnę artinant dilbį prie peties, išlaikant judesio metu atgręžtą dilbį. 
Judesio amplitudės pabaiga – kai juntamas pasipriešinimas tolesniam 
judesiui ir kai alkūnę toliau lenkiant lenkiasi petys. 

2.7 pav. Alkūnės a) lenkimas ir b) tiesimas
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Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su išoriniu žastikaulio 
krumpliu, stacionarioji svirtis – su žastikauliu (peties ataugos centru), 
judanti svirtis – su stipinkauliu (yline atauga). 

alkūnės tiesimas
Analogiškai 1.6 punktui (2.7 pav. b). Tiesiant dilbis juda atgal 

(dorsaliai), plaštaka delnu į viršų (atgręžta). Judesio pabaiga – kai su-
siduriama su pasipriešinimu tiesimui ir tolesnis tiesimas verčia tiesti 
ranką per peties sąnarį. 

alkūnės nugręžimas (pronacija)
Judesys atliekamas skersinėje plokštumoje apie vertikalią ašį, kai 

tiriamojo padėtis yra anatominė. Esant tiriamajai padėčiai, judesys 
atliekamas frontalinėje plokštumoje apie šoninę ašį. Tiriamoji padė-
tis – tiriamasis sėdi, peties sąnarys 0° sulenktas, žastikaulis priglaustas 
prie kūno, ranka sulenkta per alkūnę 90° kampu (2.8 pav.,a). Pradinė 
dilbio padėtis yra tarpinė tarp atgręžimo ir nugręžimo, taigi nykštys 
nukreiptas į lubas. Distalinis žastikaulio galas stabilizuoajamas, sie-
kiant išvengti peties vidinės rotacijos ir abdukcijos. Tiriamasis jude-
sys – nugręžti dilbį sukant distalinę stipinkaulio dalį delno kryptimi 
taip, kad delnas baigus judesį būtų nukreiptas į grindis. Judesio pabai-
ga – kai juntamas pasipriešinimas tolesniam judesiui ir tolesnė prona-
cija lemia peties sąnario medialinę rotaciją ir atitraukimą.

2.8 pav. Alkūnės a) nugręžimas ir b) atgręžimas 
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Goniometro išdėstymas: nugręžimo judesiui matuoti (kairėje) ašis 
sutapatinama su išorine alkūnkaulio yline atauga, stacionari ašis – su 
žastikauliu, judanti svirtis – su nugarine stipinkaulio puse. Atgręžimo 
judesiui matuoti (dešinėje) ašis sutapatinama su vidine alkūnkaulio 
yline atauga, stacionari svirtis – su žastikauliu, judanti svirtis – su sti-
pinkaulio pilvine puse.

alkūnės atgręžimas (supinacija)
Judesys atliekamas skersinėje plokštumoje apie vertikalią ašį, kai 

tiriamojo padėtis yra anatominė. Esant tiriamajai padėčiai, judesys 
atliekamas frontalinėje plokštumoje apie šoninę ašį. Tiriamoji padė-
tis – tiriamasis sėdi, peties sąnarys 0° sulenktas, žastikaulis priglaustas 
prie kūno, ranka sulenkta per alkūnę 90° kampu (2.8 pav. b). Pradinė 
dilbio padėtis yra tarpinė tarp atgręžimo ir nugręžimo, taigi nykštys 
nukreiptas į lubas. Distalinis žastikaulio galas stabilizuojamas, sie-
kiant išvengti peties vidinės rotacijos ir abdukcijos. Tiriamasis jude-
sys – atgręžti dilbį sukant distalinę stipinkaulio dalį taip, kad delnas 
baigus judesį būtų nukreiptas į viršų. Judesio pabaiga – kai juntamas 
pasipriešinimas tolesniam judesiui ir tolesnė supinacija lemia peties 
sąnario išorinę rotaciją ir pritraukimą.

riešo lenkimas
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti šalia atramos paviršiaus taip, kad peties sąnarys 
būtų 90° atitrauktas, ranka per alkūnę sulenkta 90° (2.9 pav. a). Dilbis 
paguldomas ant paviršiaus taip, kad delnas būtų nukreiptas į grindis, 
plaštakos judesio paviršius turi neriboti. Lenkiant riešą reikia stengtis, 
kad pirštai nebūtų sulenkti (tai apribotų riešo lenkimo amplitudę), bei 
vengti stipinkaulinės arba alkūnkaulinės riešo deviacijos.

Goniometro išdėstymas: lenkimo ir tiesimo metu ašis sutapatina-
ma su trikampiu riešakauliu (išorine riešo dalimi), stacionari svirtis – 
su alkūnkauliu, judanti dalis – su penktuoju delnakauliu.
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2.9 pav. Riešo a) lenkimas ir b) tiesimas

riešo tiesimas
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti šalia atramos paviršiaus taip, kad peties sąnarys 
būtų 90° atitrauktas, ranka per alkūnę sulenkta 90° (2.9 pav. b). Dilbis 
paguldomas ant paviršiaus taip, kad delnas būtų nukreiptas į grindis, 
paviršius neturi riboti plaštakos judesio. Tiesiant riešą reikia stengtis, 
kad pirštai nebūtų ištiesti (tai apribotų riešo tiesimo amplitudę), bei 
vengti stipinkaulinės arba alkūnkaulinės riešo deviacijos.

stipininis riešo nuokrypis (radialinė deviacija) 
Judesys atliekamas frontalinėje plokštumoje apie šoninę ašį. Ti-

ria masis turi sėdėti šalia atramos paviršiaus taip, kad peties sąnarys 
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būtų 90° atitrauktas, ranka per alkūnę sulenkta 90° (2.10 pav.). Dilbis 
paguldomas ant paviršiaus taip, kad delnas būtų nukreiptas į grindis. 
Dilbis ir delnas guli ant paviršiaus. Plaštaka nukreipiama nykščio pu-
sės link, per riešą nelenkiama ir netiesiama. Judesys baigiamas tada, 
kai juntamas pasipriešinimas tolesniam judesiui, o stengiantis nugalėti 
pasipriešinimą pradedama lenkti ranką per alkūnę. 

2.10 pav. Stipininis riešo nuokrypis

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su galviniu riešakau-
liu, stacionarioji svirtis – su išoriniu dilbio krumpliu, judanti svirtis – 
su didžiojo piršto delnakauliu. 

alkūninis riešo nuokrypis (ulnarinė deviacija)
Judesys atliekamas frontalinėje plokštumoje apie šoninę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti šalia atramos paviršiaus taip, kad peties sąna-
rys būtų 90° atitrauktas, ranka per alkūnę sulenkta 90° (2.11 pav.). 
Dilbis paguldomas ant paviršiaus taip, kad delnas būtų nukreiptas 
į grindis. Dilbis ir delnas guli ant paviršiaus. Plaštaka nukreipia-
ma mažylio piršto pusės link, per riešą nelenkiama ir netiesiama. 
Judesys baigiamas tada, kai juntamas pasipriešinimas tolesniam ju-
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desiui, o stengiantis nugalėti pasipriešinimą pradedama tiesti ranką 
per alkūnę. 

2.11 pav. Alkūninis riešo nuokrypis

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su galviniu riešakau-
liu, stacionarioji svirtis – su išoriniu dilbio krumpliu, judanti svirtis – 
su didžiojo piršto delnakauliu. 

plaštakos pirštų sąnarių amplitudės
a) delninio pirštų sąnario lenkimas
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti prie stalo, dilbis ir plaštaka padėti ant atramos 
paviršiaus. Dilbio padėtis turi būti tarpinė – tarp nugręžimo ir atgrę-
žimo, riešas neturi būti nei sulenktas, nei ištiestas, neturi būti stipi-
ninio arba alkūninio nuokrypio, t. y. 0° (2.12 pav.). Delninis pirštų 
sąnario padėtis – neutrali. Tiriantysis turi stabilizuoti delnakaulius 
tam, kad išvengtų riešo judesio bei nelaikytų ištiestų kitų pirštų del-
ninių pirštų sąnarių, nes įtemptas skersinis delninis raištis riboja 
judesį. Delninis pirštų sąnarys lenkiamas artinant pirštą link delno. 
Judesio amplitudės pabaiga fiksuojama tada, kai juntamas pasiprie-
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šinimas tolesniam piršto judesiui ir stengiantis įveikti pasipriešinimą 
lenkiamas riešas.

2.12 pav. Delninio pirštų sąnario lenkimo amplitudės matavimas

Goniometro išdėstymas: goniometro kūnas centruojamas nuga-
rinėje delninio pirštų sąnario pusėje, judanti svirtis sutapatinama su 
nugarine delnakaulio vidurio linija, stacionari svirtis – su nugarine 
proksimaliojo pirštakaulio (falangos) vidurio linija. 

b) delninio pirštų sąnario tiesimas
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti prie stalo, dilbis ir plaštaka – padėti ant atramos 
paviršiaus. Dilbio padėtis turi būti tarpinė – tarp nugręžimo ir atgręži-
mo, riešas neturi būti nei sulenktas, nei ištiestas, neturi būti stipininio 
arba alkūninio nuokrypio, t. y. 0° (2.13 pav.). Tiriantysis turi stabi-
lizuoti delnakaulius, kad išvengtų riešo judesio bei nelaikytų išties-
tų kitų pirštų delninių pirštų sąnarių, nes įtemptas skersinis delninis 
raištis riboja judesį. Delninis pirštų sąnarys tiesiamas tolinant pirštą 
nuo delno. Judesio amplitudės pabaiga – kai juntamas pasipriešinimas 
tolesniam piršto judesiui ir stengiantis įveikti pasipriešinimą tiesiamas 
riešas.
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Goniometro išdėstymas: goniometro kūną centruoti delninėje 
delninio pirštų sąnario pusėje, judanti svirtis sutapatinama su delnine 
delnakaulio vidurio linija, stacionari svirtis – su delnineproksimaliojo 
pirštakaulio (falangos) vidurio linija.

2.13 pav. Delninio pirštų sąnario tiesimo amplitudės matavimas

c) tarppirštakaulinio sąnario lenkimas
Judesys vyksta sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti prie stalo, dilbis ir plaštaka padėti ant atra-
mos paviršiaus. Dilbis turi būti nukreiptas tarpinėje padėtyje tarp 
nugręžimo ir atgręžimo, riešas neturi būti nei sulenktas, nei ištiestas, 
neturi būti stipininio arba alkūninio nuokrypio, t. y. 0° (2.14 pav.). 
Tiriantysis turi stabilizuoti proksimalinę falangą tam, kad išveng-
tų riešo judesio ir delninio pirštų sąnario judesio. Tarppirštakaulinis 
sąnarys lenkiamas artinant vidurinę falangą link delno. Judesio am-
plitudės pabaiga – kai juntamas pasipriešinimas tolesniam piršto ju-
desiui ir pastangos įveikti pasipriešinimą yra delninio pirštų sąnario 
lenkimosi priežastis.



63

2.14 pav.Tarppirštakaulinio sąnario lenkimo amplitudės matavimas

Goniometro išdėstymas: goniometro kūną centruoti dorsalinėje-
tarppirštakaulinio sąnario pusėje, judančią svirtį sutapatinti su dorsali-
ne proksimalios falangos vidurio linija, stacionarią svirtį – su dorsali-
ne vidurinės falangos vidurio linija.

d) tarppirštakaulinio sąnario tiesimas
Judesys vyksta sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti prie stalo, dilbis ir plaštaka padėti ant atramos 
paviršiaus. Dilbis turi būti nukreiptas tarpinėje padėtyje tarp nugręži-
mo ir atgręžimo, riešas neturi būti nei sulenktas, nei ištiestas, neturi 
būti stipininio arba alkūninio nuokrypio, t. y. 0° (2.15 pav.). Tiriantysis 
turi stabilizuoti proksimalinę falangą tam, kad išvengtų riešo judesio 
ir delninio pirštų sąnario judesio. Tarppirštakaulinis sąnarys tiesiamas 
tolinant vidurinę falangą nuo delno, t. y. tiriantysis turi pastumti del-
ninę vidurinės falangos dalį. Judesio amplitudės pabaiga – kai jun-
tamas pasipriešinimas tolesniam piršto judesiui ir stengiantis įveikti 
pasipriešinimą tiesiasi delninis pirštų sąnarys.
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2.15 pav. Tarppirštakaulinio sąnario tiesimo amplitudės matavimas

Goniometro išdėstymas: goniometro kūnas centruojamas dorsali-
nėje tarppirštakaulinio sąnario pusėje, stacionari svirtis sutapatintama 
su dorsaline proksimalios falangos vidurio linija, judanti svirtis – su 
dorsaline vidurinės falangos vidurio linija.

2.1.2. apatinės galūnės sąnarių judesių amplitudės matavimas

Klubo lenkimas
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie medialinę-

lateralinę ašį. Tiriamasis turi gulėti ant nugaros, kojos per kelius 
ištiestos, koja per klubo sąnarį neturi būti atitraukta, pritraukta ar 
pasukta (2.16 pav.). Tiriantysis turi stabilizuoti dubenį viena ranka, 
kad išvengtų užpakalinio kėlimosi arba sukimosi. Lenkimo metu 
kita koja turi išlikti tiesi. Lenkimo judesys atliekamas keliant šlaunį 
nuo paviršiaus, leidžiama kojai pasyviai susilenkti per kelio sąnarį, 
kad sumažėtų pakinklio raumenų įtempimas, galūnės padėtį išlai-
kyti neutralią. Sąnario judesio amplitudės pabaiga – kai juntamas 
pasipriešinimas tolesniam judesiui ir stengiantis jį nugalėti keliama 
dubens užpakalinė dalis.
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2.16 pav. Klubo sąnario lenkimo amplitudės matavimas

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su didžiuoju šlauni-
kaulio gūbriu, stacionari svirtis – su dubens vidurio linija, judanti svir-
tis – su šlaunikaulio lateraliniu krumpliu.

Klubo tiesimas
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie medialinę-la-

teralinę ašį. Tiriamasis turi gulėti kniūbščias, per klubo sąnarį koja 
neturi būti atitraukta, pritraukta ar pasukta (neutrali padėtis). Kad būtų 
patogiau, galima po pilvu padėti pagalvę (2.17 pav.). Tiesiant klubą 
kita koja turi išlikti tiesi. Tiesimo judesys atliekamas keliant galūnę 
nuo paviršiaus, koja judesio metu neturi būti sulenkta per kelio sąnarį. 
Judesio pabaiga – kai jaučiamas pasipriešinimas tolesniam tiesimui 
ir stengiantis jį nugalėti keliama priekinė dubens dalis arba tiesiama 
nugaros liemens dalis. 
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2.17 pav. Klubo sąnario tiesimo amplitudės matavimas

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su didžiuoju šlauni-
kaulio gūbriu, stacionari svirtis – su dubens vidurio linija, judanti svir-
tis – su šlaunikaulio lateraliniu krumpliu.

Klubo atitraukimas
Judesys atliekamas frontalinėje plokštumoje apie šoninę ašį. 

Tiriamasis turi gulėti ant nugaros, kojos per kelius ištiestos, per klu-
bo sąnarį – neutralios padėties (2.18 pav.). Stabilizuoti klubo sąnarį 
padėjus ranką ant dubens siekiant sustabdyti išorinį kėlimąsi ir suki-
mąsi. Atitraukimo judesys atliekamas slystant apatine galūne į šoną 
(lateraliai). Klubo sąnariui neleidžiama lateraliai suktis ar lenktis. 
Judesio pabaiga – kai juntamas pasipriešinimas tolesniam judesiui ir 
stengiantis nugalėti jį dubuo keliamas ir sukamas, liemuo lateraliai 
lenkiamas.

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su matuojamos ga-
lūnės priekiniu viršutiniu klubikaulio dygliu, stacionari svirtis – su 
virtualia linija, jungiančia priešingos galūnės priekinius viršutinius 
klubikaulio dyglius, o judanti svirtis – su priekine šlaunikaulio vidurio 
linija, naudojant girnelės vidurio liniją kaip orientyrą.
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2.18 pav. Klubo sąnario atitraukimo amplitudės matavimas

2.19 pav. Klubo sąnario pritraukimo amplitudės matavimas
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Klubo pritraukimas
Judesys atliekamas frontalinėje plokštumoje apie šoninę ašį. Ti-

riamasis turi gulėti ant nugaros, kojos per kelius ištiestos, per klubo 
sąnarį – neutralios padėties (2.19 pav.). 

Stabilizuoti klubo sąnarį padėjus ranką ant dubens, siekiant su-
stabdyti išorinį kėlimąsi. Priešinga koja šiek tiek atitraukiama, siekiant 
palikti vietos matuojamai galūnei. Pritraukimo judesį atlikti slystant 
apatine galūne į vidų link atitrauktos priešingos galūnės (medialiai). 
Neleisti klubo sąnariui lenktis. Judesio pabaiga – kai juntamas pasi-
priešinimas tolesniam judesiui ir stengiantis nugalėti jį dubuo kelia-
mas, sukamas ir/arba liemuo lateraliai lenkiamas. 

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su matuojamos ga-
lūnės priekiniu viršutiniu klubikaulio dygliu, stacionari svirtis – su 
virtualia linija, jungiančia priešingos galūnės priekinius viršutinius 
klubikaulio dyglius, o judanti svirtis – su priekine šlaunikaulio vidurio 
linija, naudojant girnelės vidurio liniją kaip orientyrą.

vidinė klubo rotacija
Judesys atliekamas skersinėje plokštumoje apie vertikalią ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti, kojos per kelius sulenktos 90° kampu virš pa-
viršiaus krašto. Klubo sąnarys turi būti 0° atitrauktas ar pritrauktas bei 
sulenktas 90° kampu (2.20 pav.). 

Po distaliniu šlaunikaulio galu pakišamas rankšluostis, kad 
šlaunikaulio padėtis būtų horizontali. Distalinis šlaunikaulio galas 
stabilizuojamas, siekiant išvengti atitraukimo, pritraukimo ar toles-
nio klubo sąnario lenkimo. Sukant stengtis, kad dubuo nesisuktų ir 
nesikeltų. Tiriantysis vieną ranką uždeda ant distalinio šlaunikaulio 
galo, tiriamasis apatinę blauzdos dalį atitraukia nuo kūno lateraliai 
(vyksta vidinė klubo sąnario rotacija). Judesio pabaiga – kai junta-
mas pasipriešinimas tolesniam judesiui ir kai stengiantis jį nugalėti 
keliamas dubuo. 

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su girnele, stacionari 
svirties padėtis vertikali, judanti svirtis – su blauzdikaulio ketera.
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2.20 pav. Vidinė klubo sąnario rotacija

2.21 pav. Išorinė klubo sąnario rotacija

išorinė klubo rotacija
Judesys atliekamas skersinėje plokštumoje apie išilginę ašį. Tiria-

masis turi sėdėti, priešinga matuojamajai koja per kelius sulenkta daugiau 
nei 90° kampu, kad matuojamoji koja pasiektų visą amplitudę (2.21 pav.). 

Klubo sąnarys turi būti 0° atitrauktas arba pritrauktas bei sulenk-
tas 90° kampu. Po distaliniu šlaunikaulio galu pakišamas rankšluostis, 
kad šlaunikaulio padėtis būtų horizontali. Distalinis šlaunikaulio galas 
stabilizuojamas, kad klubo sąnarys nebūtų atitraukiamas, pritraukia-
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mas ar lenkiamas. Sukant stengtis, kad dubuo nesisuktų ir nesikeltų. 
Tiriantysis vieną ranką uždeda ant distalinio šlaunikaulio galo, tiria-
masis apatinę blauzdos dalį pritraukia medialiai (vyksta išorinė klubo 
sąnario rotacija). Judesio pabaiga – kai juntamas pasipriešinimas to-
lesniam judesiui ir stengiantis jį nugalėti keliamas dubuo. 

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su girnele, staciona-
rios svirties padėtis verikali, judanti svirtis sutapatinama su blauzdi-
kaulio ketera.

Kelio lenkimas
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie medialinę-la-

teralinę ašį. Tiriamasis turi gulėti ant nugaros, koja per kelio sąnarį 
ištiesta, klubo sąnario padėtis neutrali (2.22 pav.). 

2.22 pav. Kelio sąnario lenkimas

Po čiurna padedamas rankšluostis, kad kelio sąnarys būtų visiškai 
ištiestas. Stabilizuojamas šlaunikaulis (kad nevyktų rotacija, atitrauki-
mas ir pritraukimas). Lenkiant koją per kelio sąnarį šlaunis pakeliama 
nuo paviršiaus apytiksliai 90° kampu ir išlaikoma tokioje padėtyje. 
Sąnario judesio amplitudės pabaiga – kai juntamas pasipriešinimas 
tolesniam judesiui ir kai stengiantis nugalėti šį pasipriešinimą papil-
domai lenkiamas klubas.

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su šlaunikaulio išori-
niu krumpliu, stacionari svirtis – su šlaunies vidurio linija naudojant 
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didįjį gūbrį orientacijai, judančią svirtį – su šeivikaulio vidurio linija, 
naudojant šeivikaulio galvą orientacijai.

Čiurnos dorsifleksija
Neutrali pėdos padėtis – stačiu kampu su blauzda. Dorsifleksija – 

nuo neutralios padėties lenkti pėdą į viršų (sėdint) arba žemyn (gulint ant 
pilvo). Trys alternatyvios matavimo padėtys pavaizduotos 2.23 paveiksle.

2.23 pav. Čiurnos dorsifleksijos matavimas: a) sėdint, b) stovint arba c) gulint
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Čiurnos plantarfleksija
Neutrali pėdos padėtis – stačiu kampu su blauzda (2.24 pav.). 

Plantarfleksija – nuo neutralios padėties lenkti pėdą į apačią (sėdint) 
arba tiesti (gulint ant nugaros).

2.24 pav. Čiurnos plantarfleksija gulint ant nugaros

Goniometro išdėstymas: ašis sutapatinama su šonine kulkšnimi, 
stacionari svirtis sulyginama su šeivikaulio galva, judanti svirtis – su 
penktuoju padikauliu. 

2.1.3. stuburo judesių amplitudės matavimas

stuburo kaklinės dalies lenkimas
Judesys atliekamas sagitalioje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti ant kėdės atsirėmęs nugara į atlošą, kaklinė stu-
buro dalis neturi būti pasukta ar palenkta į šoną, pradinė padėtis – 
žiūrėti tiesiai, goniometras sulenktas 90° (2.25 pav. a). Pečių juosta 
stabilizuojama diržu arba matuojančiojo ranka, kad nebūtų lenkiama 
krūtininė ir juosmeninė stuburo dalys.

Goniometro išdėstymas – ašis sutapatinama su išorine ausies lan-
da, stacionari svirtis laikoma vertikaliai, o judanti svirtis su tapatina-
ma su nosiaskyle.
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2.25 pav. Stuburo kaklinės dalies a) lenkimas ir b) tiesimas

Kaklinės stuburo dalies tiesimas
Judesys atliekamas sagitalinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti ant kėdės atsirėmęs nugara į atlošą, kaklinė stu-
buro dalis neturi būti pasukta ar palenkta į šoną, pradinė padėtis – žiū-
rėti tiesiai, goniometras sulenktas 90° (2.25 pav. b). Pečių juosta stabi-
lizuojama diržu arba matuojančiojo ranka tam, kad nebūtų lenkiamos 
krūtininė ir juosmeninė stuburo dalys.

Goniometro išdėstymas – ašis sutapatinama su išorine ausies lan-
da, stacionari svirtis laikoma vertikaliai, o judanti svirtis sutapatinama 
su nosiaskyle.

stuburo kaklinės dalies lenkimas į šoną
Judesys atliekamas priekinėje plokštumoje apie šoninę ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti ant kėdės, o krūtininė ir juosmeninė stuburo 
dalys turi būti atremtos į atlošą, kaklinė stuburo dalis neturi būti pa-
sukta ar palenkta į šoną, pradinė padėtis – žiūrėti tiesiai prieš save 
(2.26 pav.). Pečių juosta stabilizuojama, siekiant išvengti šoninio krū-
tininės ir juosmeninės stuburo dalių lenkimo.



74

2.26 pav. Stuburo kaklinės dalies šoninis lenkimas

Goniometro išdėstymas – ašis sutapatinama su kaklinės stuburo da-
lies C7 slankstelio keterine atauga, stacionari svirtis – su krūtinine stuburo 
dalimi vertikaliai, o judanti svirtis – su nugarine galvos vidurio linija.

Kaklinės stuburo dalies sukimas
Judesys atliekamas skersinėje plokštumoje apie vertikalią ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti ant kėdės, o krūtininė ir juosmeninė stuburo dalys 
turi būti atremtos į atlošą, kaklinė stuburo dalis neturi būti pasukta ar 
palenkta į šoną, pradinė padėtis – žiūrėti tiesiai prieš save (2.27 pav.). 
Pečių juosta stabilizuojama siekiant išvengti krūtininės ir juosmeninės 
stuburo dalių sukimosi.

2.27 pav. Kaklinės stuburo dalies sukimas
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Goniometro išdėstymas – ašis sutapatinama su galvos centru, sta-
cionari svirtis – su peties atauga, o judanti svirtis – su nosies galiuku.

stuburo liemens dalies lenkimas į šoną
Judesys atliekamas priekinėje plokštumoje apie skersinę ašį. 

Tiriamasis turi stovėti, kaklinė, krūtininė ir juosmeninė stuburo da-
lys neturi būti pasuktos ar palenktos į šoną, pradinė padėtis – žiūrėti 
tiesiai prieš save (2.28 pav.). Dubuo stabilizuojamas siekiant išvengti 
šoninio polinkio. Tiriamasis turi lenkti į šoną liemenį išlaikydamas 
rankas atpalaiduotas kūno šonuose. Lenkimo metu kojų padai turi visa 
plokštuma liesti grindis, kojos per kelio sąnarį likti ištiestos. 

2.28 pav. Šoninis juosmeninės stuburo dalies lenkimas

Goniometro išdėstymas – ašis sutapatinama su juosmeninės stu-
buro dalies S1 keterine atauga, stacionari svirtis laikoma vertikaliai, o 
judanti svirtis – su kaklinės stuburo dalies C7 keterine atauga.
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stuburo liemens dalies sukimas
Judesys atliekamas skersinėje plokštumoje apie vertikalią ašį. 

Tiriamasis turi sėdėti ant kėdės be atlošo, kaklinė stuburo dalis neturi 
būti pasukta ar palenkta į šoną, pradinė padėtis – žiūrėti tiesiai prieš 
save (2.29 pav.). Dubuo stabilizuojamas, siekiant išvengti jo pasisu-
kimo, stuburo lenkimo, tiesimo bei šoninio lenkimo. Tiriamasis turi 
pasukti savo kūną į vieną pusę, kiek tik įmanoma išlaikydamas lieme-
nį tiesų ir kojas padais prispaustas prie grindų. Judesio pabaiga – kai 
tiriantysis pajunta, kad dubuo pradeda irgi suktis.

2.29 pav. Juosmeninės stuburo dalies sukimas

Goniometro išdėstymas – ašis sutapatinama su viršutine galvos 
atauga, stacionari svirtis – su įsivaizduojama linija, lygiagrečia su li-
nija, jungiančia priekinius viršutinius klubakaulio dyglius (ASIS), o 
judanti svirtis – su linija, jungiančia pečių ataugas.

Kontroliniai klausimai

1. Kas yra lankstumas?
2. Kokią įtaką lankstumui turi fizinių pratimų poveikis? 
3. Kas lemia lankstumą? Kokie veiksniai?
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4. Kaip vertinamas lankstumas?
5. Kas yra goniometrija?
6. Kaip galima įvertinti matavimų patikimumą?
7. Kokios yra matavimo paklaidų priežastys?
8. Kuo skiriasi artrokinematika nuo osteokinematikos?
9. Kokios yra žmogaus kūno plokštumos, ašys, kokie galimi judesiai 

tose plokštumose ir apie kokią ašį?
10. Kodėl reikia teisingai parinkti ir stabilizuoti kūno padėtį matuojant 

sąnario judesio amplitudę?

ataskaitos turinys

1. Darbo tikslas.
2. Darbo priemonės.
3. Statistinis matavimo rezultatų apdorojimas ir matavimo tikslumo 

įvertinimas.
4. Tiriamųjų tarpusavyje palyginimas, biologinės sąnario judesio am-

plitudės variacijos įvertinimas.
5. Išvados ir apibendrinimas.

Kiekvieno tiriamojo matavimų rezultatus surašykite į 2.6 lentelę 
ir apskaičiuokite statistinius rodiklius. 

Suma = ∑ xl; 

Vidurkis x
x
n

i= ∑ ; 

Standartinis nuokrypis σ =
−( )
−( )

∑ x x
n
i

2

1
; 

Variacijos koeficientas σ
x

100 %.
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2.6 lentelė. Sąnarių judesių amplitudės matavimai

Sąnario 
amplitu-

dė

Matavimai (xi)
Suma Vidurkis Standar tinis 

nuokrypis
Variacijos  

koeficientas1 2 3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

A
B
B
D

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
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Grupės tiriamųjų tarpusavio palyginimas
Atlikus individualius matavimus, dvi grupės po 3 žmones susi-

jungia į vieną grupę, rezultatai surašomi į 2.7 lentelę ir matavimo duo-
menys palyginami taikant ankstesnę metodiką. 

2.7 lentelė. Tiriamųjų sąnarių judesių amplitudės palyginimas 

Sąnario 
amplitu-

dės vidur-
kis, x

Tiriamieji (Xi)
Bendras 
vidurkis

Standartinis 
nuokrypis

Variacijos 
koeficientas1 2 3 4 5 6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

a)
b)
c)
d)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
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Sąnario 
amplitu-

dės vidur-
kis, x

Tiriamieji (Xi)
Bendras 
vidurkis

Standartinis 
nuokrypis

Variacijos 
koeficientas1 2 3 4 5 6

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

naudojama literatūra
Muckus, K. 2006. Biomechanikos pagrindai. Kaunas: Lietuvos kūno kultū-

ros akademija. 304 p. 
Norkin, C. C.; White, D. J. 2003. Measurementof Jodint Motion: a guide to 

Goniometry. F. A. DavisCompany, Philadelphia. 408 p. 
Venteris, V.; Kasparaitis, A.; Kanapėnas, R. 2000. Matavimų teorija ir prak-

tika. Vilnius.

2.7 lentelės pabaiga
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2.2. Šuolio į aukštį iš vietos kinematinių ir dinaminių 
rodiklių nustatymas taikant akselerometriją

Darbo tikslas: išmatuoti kūno masės centro pagreitį šuolio iš vietos 
į aukštį metu ir nustatyti kinematinius, dinaminius šuolio rodiklius.

Darbo priemonės: pagreičio jutikliai, signalų įrašymo į laikmeną 
įrenginys E-Biol, kompiuteris.

Bendros žinios
Dinamika nagrinėja kūnų judėjimą, kai jėga suteikia kūnui pa-

greitį. Dinaminė analizė leidžia surasti pagreitį, kai žinoma jėga ir 
masė arba inercijos momentas (sukamojo judėjimo atveju); jėgą, kai 
žinomas pagreitis ir inercijos dydžiai bei inercijos dydžius, kai žinomi 
pagreičiai ir juos sukeliančios jėgos. 

Norint atlikti dinaminę judesio analizę, reikia turėti pirminę me-
džiagą, kurioje būtų atspindėtas judėjimo dydžių kitimas judesio metu. 
Daugelyje pasaulio biomechanikos laboratorijų yra naudojamos tri-
mačio judesio registravimo sistemos su vaizdo kameromis, jėgos bei 
kūno dalių linijiniai bei kampiniai pagreičiai nustatomi analizuojant 
filmuotą medžiagą kompiuteryje, taikant specialią programinę įrangą. 
Dažniausiai dinaminė analizė atliekama iš jėgos kreivių, kurios vadi-
namos dinamogramomis. Žmogaus išvystoma jėga įvairaus aktyvumo 
metu (bėgimo, stovėjimo, šuolių iš vietos į aukštį ir pan.) matuojama 
jėgos plokšte, kuri tiksliai užrašo atramos reakcijos jėgos kitimą laiko 
atžvilgiu (Muckus 2006).

Vienas iš sporto biomechanikos uždavinių – padėti sportininkui 
pasiekti geresnių rezultatų analizuojant varžybinės jo veiklos parame-
trus, kūno atsaką į krūvius ir pan., taip pat didinti treniruočių efekty-
vumą, gerinti techniką, mažinti traumų riziką. Tam tikrą informaciją 
apie žmogaus greitumo savybes galima gauti vizualiai išnagrinėjus di-
namogramos laiko charakteristikas. 2.30 paveiksle pavaizduota dviejų 
tiriamųjų šuolio į aukštį iš vietos dinamograma, kuri rodo, kad tiriamie-
ji tą patį motorinį veiksmą atlieka per skirtingą laiko tarpą. Tiriamojo 
A  atsispyrimo laikas yra 320 ms, o B – 570 ms. Įsivaizduokime, kad 
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jeigu tiriamieji būtų krepšininkai, kovojantys dėl ginčijamo kamuolio, 
tuomet, esant panašiam tiriamųjų ūgiui ir šuolio aukščiui, pranašesnis 
pagal šį parametrą būtų tiriamasis A. Tačiau tai nereiškia, kad tiria-
masis A būtinai laimės ginčijamą kamuolį, nes reikėtų įvertinti kūno 
proporcijas, rankų ilgį, reakcijos laiką. Dinamograma leidžia įvertinti 
tik motorinio veiksmo atlikimo laiką (Muckus 2006). 

2.30 pav. Dviejų tiriamųjų šuolio į aukštį iš vietos dinamogramos  
(Muckus 2006)

Šuolio į aukštį iš vietos metu pradinėje fazėje žmogus ramiai sto-
vi ant jėgos plokštės. Dinamogramoje registruojama linija, lygiagreti 
su laiko ašimi, ši linija atitinka žmogaus svorio jėgą. Pritūpimo pra-
džioje slėgis į atramą sumažėja ir dinamogramoje matoma žemyn nuo 
svorio linijos einanti kreivė. Pritūpimo pabaigoje matyti, kad kreivė 
kyla aukštyn, kol neigiamas jėgos impulsas susilygina su teigiamu. 
Atsispiriant  jėgos kreivė kyla aukštyn. Atitrūkus nuo plokštės (lekiant 
ore), jėgos kreivės reikšmės lygios nuliui (2.31 pav.). 

Šuolio iš vietos į aukštį parametrus galima išmatuoti naudojant 
ir kitas technikos priemones, pavyzdžiui, pagreičio jutiklius taikant 
akselerometriją.
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2.31 pav. Šuolio aukštyn iš vietos atramos reakcijos jėgos kreivė

Akselerometrija – viso žmogaus kūno arba kūno dalies pagreitėji-
mo (angl. acceleration) ir lėtėjimo (angl. deceleration) kiekybinis nu-
statymas įvairaus aktyvumo metu. Tai vienas iš praktinių ir nebrangių 
būdų objektyviai stebėti gyvus objektus. Akselerometrai, arba pagrei-
čiomačiai (pagreičio jutikliai), plačiai naudojami įvairiems žmogaus 
judesiams, tokiems kaip eisena arba bėgimas, sėdimos padėties keiti-
mas stovima padėtimi, laikysenos svyravimams bei kritimams matuo-
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ti, taip pat fizikinio aktyvumo lygiui nustatyti ir subjektų atliekamiems 
judesiams identifikuoti bei klasifikuoti. 

Akselerometrai yra jutikliai, matuojantys judančių objektų pagrei-
tį atskaitos sistemos atžvilgiu. Fizinio aktyvumo matavimo taikant ak-
selerometriją pranašumas tas, kad pagreitis yra proporcingas išorinei 
jėgai ir atspindi žmogaus judėjimo intensyvumą ir dažnį. Integruojant 
akselerometrijos duomenis galima sužinoti greičio ir poslinkio kiti-
mą. Kai kurie akselerometrai yra jautrūs gravitacijai – tai leidžia juos 
panaudoti kaip posvyrio jutiklius, kai akselerometrai sukasi kartu su 
objektu. Taigi gauti inklinacijos duomenys naudojami kūno padėčiai 
(orientacijai) klasifikuoti. Dėl šiuolaikinių mikroelektromechaninių 
sistemų technologijų pagreičio jutikliai tapo pigesni ir mažų gabaritų. 
Tai įgalino juos įmontuoti į galimas dėvėti ant kūno matavimo siste-
mas bei panaudoti ne tik stacionariomis laboratorijos sąlygomis, bet ir 
mobiliai, tiriamojo objekto įprastinėje aplinkoje. 

Akselerometrijos principai ir jutikliai. Akselerometrai yra iner-
cinių jutiklių porūšis. Iš esmės jie yra jėgos jutikliai, jautrūs tiesi-
niam pagreičiui viena arba keliomis kryptimis, arba kampiniam pa-
greičiui apie vieną arba kelias ašis. Pirmieji yra paprastai vadinami 
akselerometrais, o antrieji – giroskopais. Bendras pagreičio jutiklių 
veikimo principas yra pagrįstas mechaninio jautraus elemento, susi-
dedančio iš seisminės masės, pritvirtinto ant mechaninės pakabos, 
judėjimo atskaitos atžvilgiu sistemos matavimo. Remiantis Niutono 
antruoju dėsniu, inercijos jėga dėl pagreičio arba gravitacijos vers 
seisminę masę nukrypti. Šį fizikinį seisminės masės poslinkio pokytį 
atskaitos atžvilgiu sistema gali išmatuoti elektriškai. Labiausiai pa-
plitę yra pjezoresiztoriniai, pjezoelektriniai ir kondensatoriniai akse-
lerometrai. 

Pjezorezistorinių akselerometrų jautrusis elementas susideda iš 
konsolinio strypo ir ant jo pritvirtintos seisminės masės. Dėl pagreičio 
kilęs seisminės masės judesys gali būti užregistruotas pjezorezistorių 
strype ir masėje. Pjezorezistoriai išdėstyti jungiamuoju Vitstono til-
teliu – taip tiltelyje sukuriama įtampa yra proporcinga pagreičiui. 
Pjezorezistoriniai pagreičių jutikliai gali matuoti pastovų pagreitį, tokį 
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kaip gravitacija. Didžiausias trūkumas – žemo lygio išvesties signalas 
ir galimas signalo dreifas dėl jautrumo temperatūrai.

Pjezoelektrinių akselerometrų jautrusis elementas lenkiasi vei-
kiant pagreičiui, lenkimasis yra seisminės masės poslinkio prie-
žastis. Išėjimo įtampa yra proporcinga veikiančiam pagreičiui. 
Pjezoelektriniai akselerometrai nėra jautrūs pastoviems pagreičio 
komponentams.

Kondensatorinių akselerometrų seisminės masės poslinkis yra 
proporcingas talpai. Seisminė masė yra įdėta į kapsulę tarp dviejų 
elektrodų. Diferencinė talpa yra proporcinga seisminės masės nuokry-
piui tarp dviejų elektrodų. Tokio jutiklio pranašumai yra mažas su-
vartojamos energijos kiekis, didelis išvesties lygis ir greitas atsakas į 
judesius, didesnis jautrumas. 

Išsamiau apie žmogaus jėgos ir greitumo savybes sužinome iš 
dinamogramų laiko, dinaminių ir kinematinių dydžių skaitmeninių 
verčių, taip pat  jų kitimo laiko atžvilgiu grafikų analizės.

Matavimo šuolio į aukštį iš vietos metu dviašis pagreičių jutiklis 
(iMEMS ®AnalogDevices ADXL320 ± 5 g, 4 mm × 4 mm × 1,45 mm 
dydžio) diržu pritvirtinamas ant tiriamojo juosmens kūno masės 
centr o aukštyje (2.32 pav.). Naudojamas dviašis pagreičių jutiklis ma-
tuoja pagreitį dviem kryptimis. Šuoliui į aukštį matuoti jutiklis yra 
orientuojamas taip, kad viena iš jo ašių būtų jautri pagreičiui vertika-
lia kryptimi. Šonine kryptimi pagreitis nevertinamas. Pažymėtina, kad 
naudojamas kondensatorinis akselerometras ir jo išvesties signalas 
yra įtampa, proporcinga pagreičiui. Šis jutiklis yra jautrus statinėms 
pagreičio jėgoms, tokioms kaip gravitacija, dėl to vertikalia kryptimi 
prie matuojamo pagreičio signalo bus pridėta pastovi dedamoji ag, su-
kurta gravitacijos (2.33 pav.).
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2.32 pav. Šuolio į aukštį iš vietos matavimas akselerometrijos būdu. 
1 – pagreičio jutiklis, e-Biol – skaitmeninis signalų įvesties ir išvesties 

įrenginys pagreičio duomenims perkelti į PC – personalinis kompiuteris

2.33 pav. Išmatuotas kūno masės centro pagreitis ai šuolio į aukštį metu 



87

Atliekant tolesnę analizę, reikia atimti gravitacijos komponentę 
iš išmatuoto pagreičio signalo, t. y. gauti tikrąjį masės centro pagreitį 
šuolio į aukštį metu:

 a a at i g= − .   (2.7)

Taip pat, žinodami tikrąjį pagreitį at bei tiriamojo žmogaus kūno 
masę m, galime surasti ir atramos reakcijos jėgą FARJ, veikiančią šuolio 
metu. Žemę slegianti jėga F proporcinga kūno judėjimo pagreičiui:

 F m a gARJ t= +( ),   (2.8)

čia g – laisvojo kritimo pagreitis, lygus 9,81 m/s2. 

2.34 pav. Atramos reakcijos jėga FARJ šuolio į aukštį metu

2.34 paveiksle pavaizduotas (2.8) formulės grafikas, lygiagreti su 
laiko ašimi raudona linija žymi ramiai stovinčio (a = 0) žmogaus atra-
mos reakcijos jėgą. Nagrinėjamame pavyzdyje linijos nuokrypis nuo 
laiko ašies yra proporcingas žmogaus kūno sunkio jėgai arba statiniam 
svoriui m = F/g.

Šuolio aukštį galima nustatyti iš atramos reakcijos jėgos dviem 
būdais: lėkimo laiko būdu ir impulso judėjimo kiekio būdu. Abu 
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metodai skaičiuoja lėkimo laiką žinant šokančiojo masės centro greitį 
atsispyrimo nuo žemės momentu (2.35 pav.). 

2.35 pav. Šuolio aukščio nustatymas

Lėkimo aukščio slėk ir atsispyrimo greičio vats ryšys gali būti nu-
statomas taikant šuolio lėkimo fazės mechaninės energijos tvermės 
dėsnį. Šuolininko mechaninė energija E yra lygi kinetinės Ek ir gravi-
tacinės potencinės energijų Ep sumai:

 
E E E mv mgsk p= + = +

1
2

2 .   (2.9)

Šokant į aukštį oro pasipriešinimo nepaisoma, todėl šuolininkas 
lėkimo fazės metu gali būti nagrinėjamas kaip mestas laisvai skriejan-
tis sviedinys. Dėl to mechaninė šuolininko energija vienu laiko mo-
mentu yra tokia pati bet kuriais kitais laiko momentais. Mechaninės 
energijos pokytį nagrinėjame atsispyrimo momentu ir laiko momentu, 
kai šuolininkas pasiekia maksimalų aukštį (piką). 

 

E E

E E E E

mv mgs

ats pikas

k
ats

p
ats

k
pikas

p
pikas

ats at

.

. .

.

,

,

=

+ = +

+
1
2

2
ss pikas pikasmv mgs. .= +

1
2

2

 (2.10)
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Šuolininko masę galima panaikinti abiejose lygčių pusėse ir tuo-
met (2.10) lygtis tampa:

 
1
2

1
2

2 2v gs v gsats ats pikas pikas. .+ = + .   (2.11)

Aukščiausios lėkimo fazės (piko) metu vertikalus šuolininko 
greitis yra lygus nuliui (vpikas= 0), todėl:

 
1
2

2v gs gsats ats pikas. . .+ =   (2.12)

Pertvarkę (2.12) lygtį, galime gauti šuolio aukščio lygtį:

 
slėkimo = − =s s v

gpikas ats
ats

.
. .

2

2
  (2.13)

Taigi šuolio aukštį lemia vertikalus greitis, pasiekiamas atitrūkus 
nuo žemės.

Šuolio į aukštį metu visos jėgos ir poslinkiai vyksta vertikalia 
kryptimi. Atstojamoji vertikali jėga, veikianti šuolininką, yra lygi:

 F F mgARJ= − .   (2.14)

Norint apskaičiuoti šuolininko atsispyrimo greitį, tai galima pa-
daryti integruojant jėgos grafiką (jėgos impulsas yra plotas po kreive 
arba, kitaip tariant, jėgos integralas tam tikru laiko intervalu) nuo pra-
dinio laiko momento iki atsispyrimo laiko momento:

 
S F mg dt mv mvARJ

t

t

ats
ats

= −( ) = −∫
0

0
.

. .   (2.15)

Kadangi šuolio pradžioje šuolininkas yra stacionarus, t. y. v0 = 0, tai:

 

S F dt mgdt mv

S S S mv

ARJ
t

t

t

t

ats

ARJ mg ats

ats ats
= − =

= − =

∫ ∫
0 0

. .

.

.

 arba

..
  (2.16)

Todėl, žinodami atsispyrimo jėgos impulso dydį, galime apskai-
čiuoti šuolio aukštį:

 
h v

g
S
gm

= =
2 2

22 2
.   (2.17)

Norint apskaičiuoti jėgos impulsą bet kuriuo laiko momentu, rei-
kia integruoti jėgos kreivę:
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 S t F t G dt
t

( ) = ( ) − ∫
0

.   (2.18)

čia F (t) – jėga, G – kūno sunkio jėga.
Norėdami sužinoti kūno greitį bet kuriuo laiko momentu t, turime 

apskaičiuoti jėgos impulso dydį iki to nagrinėjamo laiko momento. 
Tada greitis laiko momentu t:

 
v t

S t
m

( ) = ( ) .
 

(2.19)

Šuolio aukštis taip pat gali būti apskaičiuojamas iš lėkimo truk-
mės tlėk ir kūnų laisvojo kritimo pagreičio:

 
h

g t

tlek

lek

lek=








=2

2
1 226 2, .   (2.20)

Pagal šią formulę apskaičiuotas šuolio aukštis visada bus mažes-
nis už tikrąjį, nes neįskaitomas pradinis MC pakilimas atitrūkimo nuo 
platformos momentu (Muckus, 2006). 

Taikant akselerometriją, masės centro pakilimo aukštis gali būti 
apskaičiuojamas du kartus integruojant išmatuotą pagreičio kreivę:

 
h a dta t= ∫∫ .   (2.21)

Iš šuolio aukštyn išmatuoto kūno masės centro pagreičio bei atra-
mos reakcijos jėgos FARJ kreivės (2.36 pav.) galime apskaičiuoti kūno 
masės centro greitį, poslinkį ir daug kitų šuolį apibūdinančių kinema-
tinių ir dinaminių parametrų.

Šiame laboratoriniame darbe iš atramos reakcijos jėgos, masės 
centro greičio ir poslinkio kreivių reikia suskaidyti šuolį į atskiras 
pritūpimo, atsispyrimo, lėkimo ore fazes ir nustatyti šiuos šuolį 
apibūdinančius parametrus:

a) pritūpimo fazė prasideda tada, kai atramos reakcijos jė-
gos kreivė pakrypsta žemyn nuo svorio linijos laiko momentu t0 
(2.36 pav.) ir baigiasi laiko momentu t1, kai neigiamas greitis virsta 
teigiamu.
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2.36 pav. Atramos reakcijos vertikalios dedamosios FARJ,  
masės centro vertikalaus greičio vmc ir poslinkio smc kitimas  

šuolio aukštyn iš vietos metu

Pritūpimo fazę apibūdina:
– pritūpimo trukmė tpr, nustatoma iš FARJ kitimo kreivės;
– pritūpimo gylis spr, nustatomas iš masės centro poslinkio smc 

kreivės.
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b) atsispyrimo fazė prasideda laiko momentu t1, masės centro 
neigiamam greičiui vmc virstant teigiamu, o baigiasi atitrūkimo nuo 
atramos momentu t2. Atsispyrimo fazę apibūdina:

– atsispyrimo trukmė tat;
– vertikalus masės centro greitis atitrūkimo nuo žemės momentu 

vat, nuo kurio priklauso masės centro pakilimo aukštis šuolio 
metu. Surandamas iš vmc kreivės.

– masės centro pakilimas atitrūkimo nuo žemės momentu sat.
c) lėkimo fazė prasideda atsispyrimo pabaigoje atsispyrus kojo-

mis nuo žemės laiko momentu t3 ir baigiasi kojomis palietus žemę, kai 
atramos reakcijos kreivė FARJ pasiekia maksimalią reikšmę. Lėkimo 
fazę apibūdina:

– lėkimo trukmė tlėk, apskaičiuojama iš FARJ kreivės;
– šuolio aukštis hlėk, apskaičiuojamas iš lėkimo trukmės pagal 

(14) formulę;
– šuolio aukštis ha (15), apskaičiuojamas dukart integruojant pa-

greičio at (1) kreivę.
Be kinematinių rodiklių, šuolį taip pat apibūdina daug dinaminių 

rodiklių, tokių kaip:
– didžiausia jėga atsispiriant Fat.maks, nustatoma iš FARJ kreivės;
– atsispyrimo metu atliktas darbas gali būti apskaičiuojamas 

kaip potencinės energijos pokytis tarp aukščiausios ir pradinės 
kūno masės centro padėčių A = mgha, [J];

– šuolio galia apskaičiuojama darbą padalijus iš atsispyrimo 
trukmės P = A / tats, [W];

– galia, tenkanti vienam masės kilogramui, arba kitaip vadinama 
santykinė galia, apskaičiuojama pagal formulę Psant = P / m, 
[W/kg].

Kinematiniai ir dinaminiai šuolio į aukštį rodikliai priklauso nuo 
pritūpimo gylio, rankų mosto, pradinės kūno padėties. Nemažą vaid-
menį vaidina ir tiriamojo motyvacija bei siekiami tikslai (Muckus 
2006).
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ataskaitos turinys

1. Darbo tikslas.
2. Darbo priemonės.
3. Išmatuoti šuolį į aukštį iš vietos taikant akselerometriją.
4. Iš akselerometrijos duomenų nustatyti ir apskaičiuoti šuolio į aukš-

tį iš vietos kinematines charakteristikas. Jas surašyti į 2.7 lentelę. 
Palyginti šuolio aukščio rezultatus, gautus apskaičiavus lėkimo 
laiko pagal (14) arba (15) išraiškas ir nustačius grafiškai, du kartus 
integravus išmatuoto pagreičio duomenis.

5. Iš akselerometrijos duomenų nustatyti ir apskaičiuoti šuolio į aukš-
tį iš vietos dinamines charakteristikas. Jas surašyti į 2.8 lentelę.

6. A3 formato lape pateikti atramos reakcijos vertikalios dedamosios 
FARJ, masės centro vertikalaus greičio vmc ir poslinkio smc kitimo 
šuolio aukštyn iš vietos metu grafikus, nurodant ant jų šuolio fazes 
ir šuolio kinematines bei dinamines charakteristikas.

7. Išvados ir apibendrinimas.

2.7 lentelė. Šuolio į aukštį iš vietos kinematinės charakteristikos

tprit,
s

pats,
s

tlėk,
s

vmin,
m/s

va,
m/s

smin,
cm

sat,
cm

Šuolio aukštis
ha,
cm

hlėk,  
cm

2.8 lentelė. Šuolio į aukštį iš vietos dinaminės charakteristikos

m, kg Fmaks, N A, J P, W Psant, W/kg

Kontroliniai klausimai

1. Ką nagrinėja dinamika?
2. Kokios priemonės naudojamos biomechanikos laboratorijose 

žmogaus biomechanikos tyrimams?
3. Kas yra dinamograma ir kaip ji sudaroma?
4. Ką rodo dinamograma?
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5. Kas yra akselerometrija ir kaip ji taikoma?
6. Kokie yra pagreičio matavimo fizikiniai principai?
7. Kokie yra sporto biomechanikos uždaviniai?
8. Kokios fazės sudaro šuolį iš vietos į aukštį?
9. Kokie rodikliai apibūdina pritūpimo fazę?
10. Kokie rodikliai apibūdina atsispyrimo fazę?
11. Kokie rodikliai apibūdina lėkimo fazę?
12. Kokie yra šuolio kinematiniai rodikliai?
13. Kokie yra šuolio dinaminiai rodikliai?
14. Kokiais laiko momentais šuolio aukštyn metu kūno masės centro 

greitis bus lygus nuliui?
15. Kaip iš šuolio aukštyn atramos reakcijos jėgos kreivės apskaičiuoti 

atliktą darbą, išvystomą galią šuolio metu, santykinę galią?

literatūra
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ros akademija. 304 p. 
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2.3. Žmogaus eisenos parametrų nustatymas

Darbo tikslas: išmatuoti ir apskaičiuoti žmogaus eisenos para-
metrus.

Darbo priemonės: laikmatis, atstumo matuoklė, žingsniamatis.

Bendros žinios
Gebėjimas judėti dviejomis kojomis, arba tiesiog eiti (angl. gait), 

yra žmogaus kūno funkcinis darbas, reikalaujantis daugelio didžių-
jų kūno sąnarių (daugiausia apatinių galūnių) sudėtingos tarpusavio 
sąveikos ir koordinacijos. Jau daugelį amžių mokslininkai studijuo-
ja eiseną, siekdami aprašyti ir tipinius kūno judesius ir patologinių 
būsenų bei terapinių intervencijų įtaką eisenos pokyčiams. Vienokiu 
ar kitokiu aspektu eisenos analizė ir lavinimas yra vienas pagrindinių 
fizinės terapijos ir reabilitacijos elementų. Šiandieninės technologinės 
priemonės leidžia atlikti eisenos analizę ne tik laboratorinėmis, bet ir 
klinikos sąlygomis. O tai reiškia, kad ir gydytojai, ir tyrėjai turi su-
prasti daug plačiau eisenos biomechaniką įvairiais anatominiais, tech-
nologiniais, matematiniais aspektais. 

Eisenos anatomija. Eisenos metu klubo sąnario judesys yra tria-
šis: sąnarys lenkiamas ir tiesiamas apie šoninę ašį; pritraukiamas ir 
atitraukiamas apie priekinę ašį; vidinė ir išorinė rotacija vyksta apie 
vertikalią ašį. Nors didžiausios amplitudės judesiai yra lenkimas ir 
tiesimas, tačiau nemažai atskirų individų ir to paties asmens judesių 
atliekamų ir kitose plokštumose, yra nuoseklūs. Dėl pablogėjusio 
judėjimo visose trijose plokštumose galimi probleminiai nukrypimai 
nuo tipinės eisenos šablono klubo sąnaryje ir kituose sąnariuose. Nors 
kelio sąnarys mechaniniu požiūriu gali būti laikomas vieno laisvės 
laipsnio šarnyriniu sąnariu, tačiau eisenos metu jis turi tris kampinio 
posūkio laisvės laipsnius. Pirminis judesys yra kelio sąnario lenkimas 
ir tiesimas apie šoninę ašį. Kelio sąnario vidinė ir išorinė rotacija ir 
atitraukimas-pritraukimas (varus-valgus) gali taip pat įvykti, tačiau 
esant mažesniam nuoseklumui ir amplitudei tarp sveikų žmonių dėl 
minkštųjų audinių ir kaulinių apribojimų. Čiurnos sąnario judesys yra 
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suvaržytas morfologinių blauzdikaulinio šokikaulio sąnario apriboji-
mų, kuris leidžia tik plantarfleksiją (tiesti pėdą ) ir dorsifleksiją (lenkti 
pėdą). Atliekant eisenos analizę, pėda dažniausiai modeliuojama kaip 
standus kūnas, tačiau iš tikrųjų ji veikia kaip pusiau standi (kaip spy-
ruoklė perkeliant svorį ir sverto petys pėdos atitrūkimo nuo pagrin-
do fazės metu) ir standi struktūra, užtikrinanti stabilumą laikant kūno 
svorį. Čiurnos ir pėdos sąnarinio komplekso judesiai turi įtakos sklan-
džiam žmogaus kūno masės centro judėjimui į priekį erdvėje. Šie są-
nariai eisenos metu nuolat prisitaiko (persiderina) prie kintančio atra-
mos paviršiaus ir prie raumenų, kertančių šiuos sąnarinius, veiksmo. 
Normalaus judesio ar raumenų darbo sutrikimas čiurnos ir pėdos są-
nariniame komplekse tiesiogiai veikia ne tik pėdą ir čiurną, bet ir kitus 
apatinės galūnės sąnarius. Dubuo ir krūtinė gali būti nagrinėjami ats-
kirai, arba, kaip nurodoma daugelyje literatūros šaltinių, kaip standus 
vienetas, susidedantis iš galvos, rankų ir liemens (dubuo + krūtinė), 
arba HAT segmentas (angl. head + arm + trunk = HAT). Literatūroje 
daugiausia dėmesio skiriama liemeniui ir apatinėms galūnėms, ma-
žiau – galvos ir viršutinių galūnių judėjimui einant ir įtakai eisenai. 

Eisenos ciklas. Eisena dviejomis kojomis yra ciklinis judesys, 
susidedantis iš dviejų fazių kiekvienai kojai – stovėsenos ir svyravi-
mo (angl. stance and swing). Eisena yra daugiau ar mažiau simetrinis 
veiksmas didžiųjų sąnarių kampinių judesių, raumenų aktyvavimo ša-
blonų ir svorio pasiskirstymo tarp apatinių galūnių atžvilgiu. Ėjimo 
ciklo metu išskiriamos amortizacijos, atsispyrimo ir kojos perkėlimo 
fazės (2.37 pav.). Atskirų judėjimo fazių santykis vadinamas fazine 
judesio struktūra (Muckus 2006).  

Amortizacijos (arba kojos kontakto su žeme, angl. stance) fazė 
gali būti suskaidyta į šešias fazes. Pirminis, arba kulno, kontaktas 
(angl. heel contact arba heel strike) su žeme. Atsakas į apkrovą yra 
laiko intervalas, kurio metu kojos padas susiliečia su žeme ir kūno 
svoris perkeliamas ant besiremiančios kojos. Atsako į apkrovą fazė 
sutampa su žemės lietimo abiem kojomis pabaiga. Šis tarpsnis sudaro 
nuo 10 iki 12 % viso žingsnio.
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2.37 pav. Ėjimo ciklo schema, vaizduojanti visus dešinės (D) ir kairės (K) 
kojų žingsnius (angl. stride). PA – pirštų atsispyrimas; KK – kulno kontaktas

Amortizacijos vidurio (angl. midstance) fazės metu blauzdikaulis 
sukasi virš stacionarios pėdos judėjimo kryptimi. Amortizacijos vidu-
rio pradžia sutampa su vienos kojos atremties faze ir sudaro nuo 10 iki 
30 % viso žingsnio. Amortizacijos pabaigos (angl. terminal stance) 
fazės metu kūno svoris perkeliamas nuo užpakalinės ir vidurinės pė-
dos srities į priekinę (pirštų sritį), šis tarpsnis trunka nuo 30 iki 50 % 
žingsnio ciklo ir sutampa su žemės lietimo abiem kojomis pabaiga. 
Priešmojis (angl. pre-swing) įvyksta kartu su žemės lietimo abiem ko-
jomis pabaiga ir sudaro vidutiniškai nuo 50 iki 60 % žingsnio ciklo. 
Priešmojo fazės metu svoris perkeliamas ant kitos galūnės rengian-
tis perkelti koją. Šios fazės pabaiga atitinka pirštų atsispyrimą, kurio 
metu koja praranda kontaktą su žeme ir taip pažymi perkėlimo arba 
kojos mosto (angl. swing) fazę (2.38 pav.). 

Mosto fazė sudaro 40 % viso žingsnio ciklo ir susideda iš trijų da-
lių. Pradinis mostas sudaro nuo 60 iki 73 % žingsnio ciklo (apytiksliai 
viena trečioji mosto fazės), nuo pirštų atsispyrimo iki kojos perkėlimo 
prieš besiremiančią koją. Mosto vidurio fazė (angl. mid-swing) baigia-
si tuomet, kai mojančios kojos blauzdos padėtis yra vertikali ir sudaro 
nuo 73 iki 87 % žingsnio ciklo. Mosto pabaiga (angl. terminal swing) 
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sudaro nuo 87 iki 100 % žingsnio ciklo ir baigiasi pradinio kontakto 
su žeme momentu.

2.38 pav. Ėjimo ciklo suskaidymo į fazes diagrama. KK – kulno kontaktas; 
PA – pirštų atsispyrimas; D – dešinė koja; K – kairė koja

Ėjimo ciklo kintamieji yra gaunami iš laiko ir erdvės (angl. tem-
poral and spatial) įvykių amortizacijos ir kojos perkėlimo fazėse. 
2.9 lentelėje pateiktos suaugusio žmogaus ėjimo įprastu greičiu para-
metrų normalios vertės.

2.9 lentelė. Normalaus ėjimo laiko ir atstumo parametrų ribos (Nordin 2001)

Parametras Reikšmės
Ilgo žingsnio arba ciklo laikas 1,0– 1,2 m/s
Ilgo žingsnio arba ciklo ilgis 1,2–1,9 m
Vieno žingsnio ilgis 0,56–1,1 m
Vieno žingsnio plotis 7,7–9,6 cm
Ritmas (angl. cadence) 90–140 žingsnelių/min.
Greitis 0,9–1,8 m/s

Ilgo žingsnio laikas atitinka laiką, kurio reikia atlikti visam žingsniui 
(angl. stride). Ilgas (visas) žingsnis susideda iš dviejų žingsnelių pakai-
tomis kaire ir dešine koja. Vienas žingsnis (angl. step) yra žingsnis viena 
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koja iki to paties įvykio atkartojimo priešinga koja. Žingsnio ilgis yra ats-
tumas, nueitas viena koja judėjimo kryptimi. Žingsnio plotis yra atstumas, 
statmenas judėjimo krypčiai ir matuojamas tarp abiejų kojų kulno kontak-
to su žeme taškų. Du nuoseklūs žingsniai sudaro vieną ilgą (visą) žingsnį. 
Ritmas (angl. cadence) yra žingsnių dažnio matas, kuris reiškia atliktų 
žingsnių skaičių per laiko vienetą. Ėjimo greitis yra judėjimo kryptimi 
įveiktas atstumas per laiko vienetą ir išreiškiamas metrais per sekundę.

Eisenos ar bėgimo tyrimas dažnai vadinamas „eisenos ar bėg-
senos analize“ (angl. gait analysis) ir dažnai atliekamas žmogaus 
biomechanikos laboratorijose. 

Šio laboratorinio darbo tikslas pateikti judėjimo analizę supažin-
dinant su biomechaniniais kintamaisiais, kurie yra dažniausiai naudo-
jami aprašant įvairias žmogaus judėjimo formas. Eisena susideda iš 
pasikartojančių ciklų arba „didelis žingsnis“ (angl. stride). Paprastai 
žingsnis prasideda ir baigiasi dešinės kojos kontaktu. Labai svarbu 
pasakyti, kad kiekvienas žingsnis susideda iš dviejų žingsnelių.

Darbo eiga
Pasidalijus į nedideles grupeles po 3–4 žmones, vienas savanoris 

eina nustatytą atstumą, kiti komandos nariai pasidalija užduotimis – 
vienas skaičiuoja einančiojo žingsnius, kitas matuoja laiką, trečias pil-
do duomenis į lentelę.

Apskaičiuojami tokie dydžiai kaip ritmas (angl. cadence, žings-
niai per min.), žingsnio ilgis (m), greitis (ms–1), dažnis (Hz). Duomenys 
surašomi į lentelę ir apskaičiuojami vidurkiai.

ataskaitos turinys

1. Darbo tikslas.
2. Darbo priemonės.
3. Matuojami eisenos pradinių parametrai, matavimo rezultatai sura-

šomi į 2.10 lentelę, apskaičiuojami kiti rodikliai.
4. Pagal apskaičiuotus rezultatus nubraižykite savo eisenos vidutinės 

vieno viso žingsnio ciklo fazinės struktūros diagramą.
5. Išvados ir apibendrinimas.
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Skaičiavimams reikalingos formulės:

( ) ( )
1 žingsnių skaičius 60Ritmas žingsniai min

laikas s
− ×

⋅ =

( )
( )1ritmas žingsniai min

Dažnis Hz
2 60

−⋅
=

×

( ) ( )atstumas m 2
Žingsnio ilgis m

žingsnių skaičius
×

=

( ) ( )
( )

1 atstumas m
Greitis m s

laikas s
−⋅ =

2.10 lentelė. Eisenos parametrų matavimo ir skaičiavimo rezultatai

B
an

dy
m

as
A

ts
tu

m
as Laikas 

(s)
Žingsnių 
skaičius

Ritmas
(žingsn.· 

min–1)

Žingsnio 
dažnis 
(Hz)

Žingsnio 
ilgis (m)

Greitis 
(m·s–1)

10
 m

20
 m

30
 m

10
 m

20
 m

30
 m

10
 m

20
 m

30
 m

10
 m

20
 m

30
 m

10
 m

20
 m

30
 m

10
 m

20
 m

30
 m

1
2
3
4
5

Vidurkiai

Kontroliniai klausimai

1. Kuo skiriasi ėjimas nuo bėgimo?
2. Kokie klubo sąnario judesiai ėjimo metu?
3. Kokie kelio sąnario judesiai ėjimo metu?
4.  Kokios yra ėjimo fazės?
5. Kokią viso žingsnio ciklo dalį sudaro kontaktas su žeme ėjimo metu?
6. Kokie yra ėjimo laiko parametrai?
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7. Kokie yra ėjimo atstumo parametrai?
8. Kas tai yra judesių dažnis ir kaip jis apskaičiuojamas?
9. Kas tai yra judesio fazė ir kokiais vienetais ji matuojama?
10. Kodėl judesys dažnai yra skaidomas į fazes?
11. Kas tai yra judesio fazinė struktūra?
12. Kokios priemonės naudojamos atliekant ėjimo analizę?
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