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Визначення раціональних біомеханічних характеристик основних
локомоцій бадмінтоністів

За останні десятиліття у бадмінтоні постійне вдосконалення конструкцій
спортивного інвентарю та поліпшення фізико-атлетичної підготовки
спортсменів диктують необхідність еволюції технічних і тактичних прийомів
гри. Індивідуальна технічна і тактична манера, стиль гри спортсмена, що часто
є вирішальним засобом у спортивному змаганні, залежать від володіння
ефектними додатковими діями [1].

При цьому дуже мало уваги приділяється таким актуальним питанням як
визначення біомеханічних характеристик, які б допомогли коректувати рухи з
метою поліпшення якості гри та зменшення травмування, тому в даній роботі
було поставлено та вирішено завдання по визначенню основних біомеханічних
характеристик локомоцій бадмінтоністів.

Локомоції – пересування тіла людини при взаємодії його з опорою або
середовищем, є результатом координованої роботи нервової та кістково-
м'язової систем організму людини [2].

Мета роботи – визначення раціональних біомеханічних характеристик  у
фазах локомоцій бадмінтоністів, які в основному складаються зі стрибків та
горизонтальних пересувань в різних напрямках для складання рекомендацій,
які підвищують результативність гри.

У ході роботи були вирішені наступні завдання:
- виконати критичний аналіз спеціальної літератури;
- скласти розрахункову схему для визначення раціональних біомеханічних

показників.
Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи

дослідження: критичний аналіз науково-дослідницької літератури, метод
фізичного моделювання, метод математичного моделювання, аналіз результатів
розрахунків, натуральний експеримент.

На рис. 1 наведена розрахункова схема для визначення раціональних
параметрів стрибка (1, 2, 3) після атакуючих дій в залежності від початкової
швидкості вильоту, куту вильоту, висоти вильоту та польоту центра мас тіла.

На рис. 2 наведена розрахункова схема для визначення раціональних
параметрів стрибка (4, 5, 6) після атакуючих дій в залежності від початкової
швидкості вильоту, куту вильоту, висоти вильоту та польоту центра мас тіла, а
також початкової швидкості, куту, висоти центру мас тіла при горизонтальних
пересуваннях.
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Рис. 1  Розрахункова схема для визначення початкових параметрів
стрибка після атакуючих дій
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Рис. 2  Розрахункова схема для визначення початкових параметрів
горизонтальних пересувань та стрибка для атакуючих дій

Розрахунки виконуються за допомогою програмного комплексу
«КИДИМ», розробленого на кафедрі теоретичної механіки НТУ «ХПІ».

Складена розрахункова схема дозволяє визначити індивідуальні
особливості техніки пересування після атакуючого удару: під яким кутом, за
який термін часу та на яку відстань спортсмен повинен робити стрибок після
удару для ефективного виходу до сітки. На основі результатів дослідження
можна розробити рекомендації щодо корекції індивідуальних технічних
навичок у спортсменів.

Список літератури:
1. Помиткін, В. П. Книга тренера по бадминтону. Теория и практика/ В. П. Помиткін //

Уляновськ: ВАТ «Перша Образцова Типографія», філіал «Уляновський будинок друку». –
2012. – 344 с.

2. Адашевський, В. М. Теоретические основы механики биосистем/ В. М. Адашевський//
Харків: НТУ «ХПІ». – 2001. – 260 с.


