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Notoj de Ja redaktorct

Inter diversaj sferoj de la homa agado, öiam pli grava farigas la korp-kultu-
ro. Sub gi oni komprenas korp-edukon, sporton, difinitajn formojn de danco,
sindefendon, kuracan korp-edukon k.t.p.

Aplikado de Esperanto sur Cikarnpo ne estas kontentiga gis nun. Sendube
tre grava unua paso por plibonigi la nuntempan staton montrigas publikigado de
science altnivelaj artikolojpri la korp-kulturo ,

Jen kial- SCIENCA REVUO dediöas tiun ci kajeron al la mencüta sfero.
Interesatoj pri unuopaj fakoj de la korp-kulturo kontaktigu kun la redakcio.
Se la reelioj estos konsiderindaj, certe baldaü sekvos plua korp-kultura kajero.
Eö oni povas esperi, ke fondigos Korp-kultura Sekcio de'ISAE kiu eldonados
sian propran fak-revuon. '

Simpla metodo por mezurado de Ja daüro de frapoj

Väclav Hnik (Ceüoslovaxio)"
Ivan Jindiich.

Jaroslav Pospiiil

1. Enkonduko

O. Knichal

Dum instruado de la sindefendo oni tre ofte bezonas scii, kiel varias la
rapido de batalagoj, efektivigataj de unuopaj disöiploj dum la ekzerco~proceso
aii sekve de efiko de diversaj faktoroj (laco, grande co de ekzerco-dozol. antaü-
ekzercoj k.t.p.). Simila situacio estas ankaü en la bat~spo~toj (judo, karateo:
bokso k.t.p.). La metodoj, kiujn oni uzadas por mezun rapld?n de la. b.at~agOJ
aü pli generale la movoj, ne estas ofte por kutimaj ~ez~nOJ de tre.J~st~) tr~
oportunaj, öar ili estas relative komplikaj, mu1te~osta) ka] ~emporaba). Tl~ ~
klopodis apliki al Cicelo simplan metodon, kiu ebligos mez~n daüron de ~utlma)
batalagoj, en la sindefendo antaü ölo de la frapoj, kun precizeco de proksirnume
1/100 s per rimedoj ordinade atingeblaj. Fine ni elektis fotadon de movo, mark-
ata per lumo de efluva tubo. La metodo estas oportuna por mezur~do de la
daüro de ne tro ampleksaj movoj, kiujn oni efektivigas en ebeno. Plimulto ~e
frapoj plenumas tiujn öi kondiöojn. Tarnen eö iu~ ~avaj eroj de rompumoJ*~
kaj faligumoj** estas efektivigataj en ebeno; la pnsknbata metodo es~as do pl~
generale aplikebla 01 nur por mezurado de rapido de la frapoj. Eksperlffiente ru
elprovis la metodon en la rondeto de la branao Yöe Tl Tatra Smichov en Prago.
Nun ni la metodon koncize priskribos.

(venas de p. 187)

pnbliine 1/100 s. Pokud by melo ja 0 pfesnd meieni, je tieba dinit korekce
na koltsdni frekvence zmen napeti v siti. Metodu auto ii demonstrujt na
phkladu meieni trvdni nekterych zdkladnich uderi; pouzivanycn v brane. Pro
pfimy ühoz tak byla nameiena doba trvdni 0,13 s, pro uhoz shora 0,11 s,
ühoz-stranou 0,16 s a kruiny kop zdola do ühlu 45° 0,16 s. Tyto üdery byly
provädeny sttnovane. S vyjimkou piimeho uhozu se uderovd plocha zastavovala
daleko za myilenym cüem üderu. Pro srovndni je uvedeno jesre trväni kruzneho
kopu zdola do ühlu 45° do podloiky. Akce trvd 0,16 s.

INTELESKO
2. Eksperimenta parto

Sur oportunajn lokojn de la korpo de provatulo oni alfiksu la efluvajn
tubojn. Kiel estas konate, la frekvenco de la alterna kurento estas 5~ Hz. Sekve
la encirkvitigita efluva tuba ekbrilos :OOX dum unu sekundo. Se 001 nun fotas
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* Asistanto ce Katedro pri la teorio kaj projektado de arnitektaj konstrukcioj, Fakultato de

Arfiitekturo, Telinika Altlernejo en Prago. _
* * Ni uzadas en tiu ci artikolo fakajn term inojn , kiujn proponis en siaj ver~oj J. :'OVAK;

_ /. tPlCKA 1977,1978. Lau ili la rompumo estas ajna batalago, per km?nl celas au
teni la kontraiiulon en senpova pozicio, aii elartikigi lian membron. La faligumo estas
batalago, per kiu oni jetas kontrauulon teren. La branao estas cella formo de la kara-
tee (celie: brana).
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