
Ütések biomechanikája



Ember-ember: boksz, jégkorong, rögbi

Ember – sportszer: röplabda

Sportszer-sportszer: tenisz, ping-pong, golf



Tenisz
A húrozás szerepe

Labda az ütközési energia 40-45%-át nyeli el

Az ütő húrja az ütközési energia 8-10%-át nyeli el 

Ha keményebb a húrozás Ha lágyabb a húrozás

Labda deformációja nagyobb

Kisebb sebesség az
ütközés után

Nagyobb veszteség

Rövidebb ütközési idő

Pontosabb irányíthatóság

Labda deformációja kisebb

Húr deformációja nagyobb

Nagyobb sebesség az
ütközés után

Hosszabb ütközési idő

Pontatlanabb irányíthatóság

Kisebb veszteség



Szerva



Ütési sebességek



A mozgási energia hány %-a fordítódik a labda
gyorsítására?

1.7m



A pörgetés

Pörgetés

Nyesés

A labda forgása miatt transzlációs mellett rotációs energiával
is rendelkezik

Labda magasabbra pattan

Labda „megcsúszik”

Nincs pörgés





Az ütés erejének:

27%-a a kar izmaitól

73%-a a törzs és láb izmaiból
származik

Performance Boxing

Támasztó (hátsó) láb: 38.46%
kar és vállizmok: 24.12%

Törzs rotáció és transzláció: 37.42%
John Cooper BBA, CSCS



AMATEUR BOXER BIOMECHANICS AND PUNCH FORCE Jacob Mack, Wayne State
University, Michigan, USA 2010

Ütőerő és ütési sebesség kapcsolata





Punch dynamics showing time history of impact responses.

Walilko T J et al. Br J Sports Med 2005;39:710-719
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Ütési erő – idő görbe



Erőhatás ha az alkar
szabadon mozog

malkar+kesztyű=5kg

Erőhatás ha az ütés pillanatában
az izmok feszesek

mtestmozog=40kg
mfej=6kg

v1 u1u2
v2=0

Ütés előtt Ütés
Ütés után

F=181.75N F=1454.5N



Ütéseknél fellépő erők – különböző testsúly esetén



Fej lineáris, és
nyak körüli

rotációs
gyorsulása



Biomechanics of the head for Olympic boxer punches to the face
T J Walilko, D C Viano, C A Bir. J. Sports Med. 2005.



Kiütés – kiütési pontok

Az agy tehetetlensége miatt nekipréselődik a koponyának
lokálisan oxigénhiány lép fel

A törzs edzhető az ütésekkel szemben, a fej nem
Magasabb súlycsoportokban gyakoribb a kiütés



Milyen tényezőkön múlik az ütés 
„ereje”

Ütközés - sebessége
- időtartama
- tömeg
- ütközési felület
- ütközési szám



Röplabda





Kinematic Analysis of the Volleyball Back Row Jump Spike. Chenfu Huang



Röplabda nyitás

SERVE SPEED ANALYSIS IN MEN’S VOLLEYBALL Häyrinen, M.

pörgetett felugrásos
felugrásos

lebegő
lebegő



Centre of mass horizontal and vertical velocities at take-off
were 2.76±0.35 m/s and 2.77±0.35 m/s respectively

A 3D Kinematic Analysis of the Volleyball Jump Serve. Simon Coleman


