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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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en malluma cambro traceon de sufiöe rapida movo, sur la fotajo ekaperos la vojoj
de la. e.fluvaj tuboj, markitaj per streketoj. Ce malpli rapidaj movoj oni povas
duonigi la nombron de ekbriloj per encirkvitigo de duelektrada valvo kiu servas
ki~l r~ktifIlo M la altema kurento. Estas necese foti en malluma ejo, öar la
objektivo de fotilo estas malfermita dum la mezurado. Tio estas malavantaga.
Tarnen kutime post nelonga tempo oni povas adapti siajn okulojn al lumo de
eflu~aj tuboj kaj tiu ci lumo sufidas por orientigi, skribi necesajn notojn k.t.p.
Sentiveco de la uzitaj ftlmbendoj estis 27 DIN.

. Situo de efluvaj tuboj öe la rektmanfrapo estas videbla el fig. 1; efluvaj
tuboj n-ro 1 kaj 2 ekbriladis lOOx/s, efluva tubo n-ro 3 50xs. Teoria traceo de
la movo videblas el fig. Ib, c. La movo finigas en la momento, kiarn la kubuto
de batanta brako sekcas la rekton, kiu trapasas la frapcelon kaj la sultron de la
batanta brako en la komenca pozicio (do antaü la bato). Ci tie temas pri Ln.
"ombrofrapo" (= frapo ombre farata). do pri imitajo de frapo, ce kiu la frap-
surfaco ne estas flne de gi bremsita en la frapcelo, sed de muskoloj de la frapan-
to. Simile öe la ceteraj batoj enkondukitaj en tiu ci artikolo. Sur fig. 2 estas
ekzemplo de la traceo de la rektmanfrapo. Kiel videblas, la kubuto trasekcis la
menciitan rekton post (praksimume) 13 ekbriloj, do la movo de la frapsurfaco
(Ci tie de la pugno) daüris proksimume 0,13 s. Por akiri pli precizajn rezultojn,
estus necese scii efektivan frekvencon de la altema kurento, öar tiu povas iom
varii. Tarnen tiuj öi devioj de la frekvenco 50 Hz ne estas tro grandaj kaj por
kutimaj bezonoj de trejnistoj oni povas ilin neglekti.

Ni montras ankoraii, kia estas la traceo de ombre faritaj elsupra manfrapo
kaj manfrapo flanken. La frapsurfaco en ambaü okazoj- trapasas la supozatan
frapcelon kaj haltas post tiu. La mehanismo de la elsupra manfrapo videblas el
fig. 3, de la manfrapo flanken el fig. 5 (movo de la batanta brako). La efluvaj
tuboj, kiuj traceas la movon de la sultro], ekbrilas 50x/s, la ceteraj 100x/s. La
daüron de la elsupra manfrapo ni mezuras sur la vojo de la frapsurfaco inter la
komenca pozicio de la batanta brako kaj la punkto, kiu kusas gis la komenco
de la bato rekte antaii la sultro de la batanta brako (fig. 3b). Ce la manfrapo
flanken ni konsideras la baton finita, kiarn la frapsurfaco trapasas la rekton, kiu
trairas antaii la bato ambaü sultrojn de la batanto (fig. Sc). Fig. 4 montras
traceon de la elsupra manfrapo, fig. 6 tiun de la manfrapo flanken. La daüro de
la elsupra manfrapo prezentis 0,11s, de la manfrapo flanken 0,16s.

Ni volis ankoraü kompari daüron de la elsuba gambofrapo, kiu estis
efektivigita ombre aü peze (fig. 7), do kontraü sufiöe firman material on (frap-
itajon), Finon de la kiko* en la lasta okazo prezentas do la subita ekkontaktigo
de la frapcelo kun la frapsurfaco. La melianismo de la kiko estas montrita sur
fig. 8. Tiu Ci kiko, efektivigita peze daüris 0,16s, ombre ankaü 0,16s. Tio signi-

* Kiko estas ajna frapo, efektivigata per garnbo aii giaj partoj. La elsuba garnbo-
frapo estas do speco de Ja kiko.
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fas, ke la frapanto estas bone ekzercita kaj ke öe li ne montrigas instinktaj reagoj,
kiuj la frapon malplirapidigas. En la generala okazo ne öiam estas la rapide] de
peza kaj ombra frapoj egalaj.

Ciujn frapojn faris Pavel Holubdi (26-jara), branaon li lemas 9 jarojn. Ciun
batalagon oni fotis kvinfoje. Montrigis. ke daüro de unuopaj frapoj praktike
ne varias. Ankaü iliaj traceoj estis preskaü öiam identaj.

La priskribitan metodon oni povas apliki ankaü por determinado de sangoj
de rapido en unuopaj fazoj de la frapoj (aü pli generale de la movoj en ebeno) .
En tiu ci okazo la prilaborado de fotajoj estos ja pli komplika 01 en tiuj, kiarn
oni nur volas koni la daüron de la tuta movo. Tarnen la procedo estos la sama
kiel öe prilaborado de kutimaj kinobendoj öe filmado de la movoj. Pli komplika
situacio ekestas, kiarn la unuopaj fazoj de la kompleksa movo ne komencigas aü
ne finigas sarntempe. Tiuj ci okazoj estas solvendaj individue.
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Jednoduchd metoda k meien I' trvän I' üderü

Autoii popisuji jednoduchou metodu k meieni trvänt pohybü nepiüii'
velkeho rozsahu probthaitctch v rovine. Jeji princip spocivä v nafotografovdni .
trasy pohybu vhodne zvolenych cast( tela, na nicht jsou piipevneny doutnavky.
Vlastni fotografovdni je tieba provddet ve tme s otevrenym objektivem. Prostd
doba, potiebnd k uskuteänent pohybu, je ddna poäem stop na sntmku od
pocdtku do ukonäent pohybu. Vzddlenost mezi stiedem stop reprezentuje

(daürigo sur p. 184)
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Fig. 1
A movo de Jaantaiibrako
B rnovo de Ja humero (parto de Ja brako inter la kubuto kaj Ja sultro)
C traceo de Ja pugno
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