
19 

 

 

Κεθάιαην 1: Εισαγωγή 
χλνςε  
Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγσληζηηθνχ αζιεηηζκνχ είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ 

λα πεηπραίλνπλ πςειέο επηδφζεηο πξνζεγγίδνληαο πνιιέο θνξέο ηα φξηα ησλ αλζξψπηλσλ δπλαηνηήησλ θαη πξν-

θαιψληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ αλά ηνλ θφζκν. Ζ αζιεηηθή εκβηνκεραληθή είλαη ν θιάδνο ηεο εκβηνκερα-
ληθήο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ησλ αζιεηηθψλ θηλήζεσλ βάζεη ησλ λφκσλ ηεο 

θπζηθήο. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο εκβηνκεραληθήο έγθεηηαη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηεο αζιε-

ηηθήο θίλεζεο, ζηε βειηίσζε ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ αζιεηψλ θαη ζηελ πξφιεςε ηξαπκαηηζκψλ. Ζ εκβην-

κεραληθή δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θιάδνπο: ηελ θηλεκαηηθή, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο, ηελ 
θηλεηηθή, ν νπνία αζρνιείηαη κε ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ ηεο θίλεζεο θαη ηνλ θιάδν ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηε-

ρλνινγηψλ, o νπνίνο παξέρεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εκβηνκεραληθή αλάιπζε, ρσξίο λα θα-

ηαηάζζνληαη ζηελ θηλεηηθή ή ηελ θηλεκαηηθή αλάιπζε. 
 

Πξναπαηηνχκελε γλψζε  

Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ απαηηείηαη ε ζηνηρεηψδεο γλψζε ηεο θπζηθήο. ρεηηθά ζπγγξάκκαηα ηα 
νπνία κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηε γλψζε αλαθνξηθά κε ην πξναλαθεξφκελν αληηθείκελν είλαη ην Π.Β. Κφθθν-

ηαο, Η.Α. Βιάρνο, Η.Γ. Γξακκαηηθάθεο, Β. Α. Καξαπαλαγηψηεο, Π. Δ. Πεξηζηεξφπνπινο, Γ. Β. Σηκνζένπ,  Φπζηθή 

Γεληθήο Παηδείαο Α΄ Σάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ. Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ Γηδαθηηθψλ βηβιίσλ, Αζήλα, 2014-2015, 

θαη ην ζχγγξακκα Bartlett, R. (1997). Introduction to sports biomechanics. Taylor & Francis. 
 

ηφρνη θεθαιαίνπ 

Μεηά ηελ αλάγλσζε απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα είζηε ζε ζέζε λα: 
 Δμεγείηε ην αληηθείκελν ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο. 

 Δμεγείηε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

 Γηαρσξίδεηε ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο. 

 

1. Η αζιεηηθή θίλεζε  
Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν αζιεηηζκφο θαη ηα ζπνξ βξίζθνληαη ζην επίθε-

ληξν ηνπ θνηλσληθνχ - νηθνλνκηθνχ θαη ζπρλά ηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο είλαη ε δηαξθήο αλαδήηεζε ηνπ 

αλζξψπνπ γηα ην αθαηφξζσην, ηε δφμα θαη ηελ επηβξάβεπζε. ην επίθεληξν βξίζθεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ αζιε-
ηψλ θαη αζιεηξηψλ λα πεηχρνπλ αζχιιεπηεο επηδφζεηο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο ζπλδπάδνληαη κε πνιχ πςειή 

ηερληθή εθηέιεζε ησλ θηλήζεσλ ελφο αζιήκαηνο (Δηθφλα 1.1). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη κηα ζεκαληηθή κεηαζηξνθή ηεο πξνζνρήο απφ ηνπο επηζηήκνλεο 

ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ απφ ηνλ πςειφ πξνο ην καδηθφ αζιεηηζκφ. Απηή ε κεηαζηξνθή ν-
θείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ε δηαπίζησζε φηη ε ζπζηεκαηηθή καδηθή άζθεζε είλαη επεξγεηηθή 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία δηάθνξσλ παζήζεσλ, φηη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο ραξαθηεξίδεηαη απφ έι-

ιεηςε θίλεζεο θαη άζθεζεο θαη φηη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο νινέλα θαη απμάλεηαη. Παξφια 
απηά, νη αγψλεο πςεινχ επηπέδνπ ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ γεγνλφηα ηεξάζηηνπ ελδηαθέξνληνο, ελψ ρηιηάδεο 

αζιεηέο θαη αζιήηξηεο ζε παγθφζκην επίπεδν πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ πςειέο αγσληζηηθέο επηδφζεηο.  
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Εικόνα 1.1: Οη εθπιεθηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αζιεηψλ ζπγθεληξψλνπλ ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ ("Carmelo Anthony Brad-

ley Beal" απφ ηνλ Keith Allison - Flickr: Carmelo Anthony, Bradley Beal. Τπφ ηελ άδεηα CC BY-SA 2.0 κέζσ Wikimedia 

Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmelo_Anthony_Bradley_Beal.jpg#/media/File:Carmelo_Anthony_Bradley_

Beal.jpg). 

 

Ζ αγσληζηηθή απφδνζε είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ηα αλζξσπνκεηξηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ, νη θπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ε ηθαλφηεηα ηερληθήο εθηέιεζεο 

ησλ θηλήζεσλ, ε ςπρνινγία ησλ αζιεηψλ θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο ζε δηάθνξεο αγσληζηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη, θπξίσο, ζηηο δηαζηάζεηο θαη ζηε κνξθνινγία 

ηνπ ζψκαηνο φπσο ε ζσκαηηθή κάδα, ην χςνο, νη δηαζηάζεηο θαη ε κνξθνινγία ησλ κειψλ, ε θαηαλνκή ηεο 
κάδαο ζηα κέιε θ.ά. Χο θπζηθέο νλνκάδνληαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εθηέιε-

ζε δηάθνξσλ ζσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε δχλακε, ηελ ηαρχηεηα, ηελ αληνρή θαη 

ηελ θηλεηηθφηεηα. Ζ αζιεηηθή ηερληθή απνηειεί έλα ζχλνιν θηλήζεσλ νη νπνίεο εθηεινχληαη κε ζπγθεθξηκέ-
λνπο πεξηνξηζκνχο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. ε νξηζκέλα αγσλίζκαηα ε επίδνζε είλαη απνηέιεζκα κηαο 

αγσληζηηθήο ηερληθήο (δξφκνο ηαρχηεηαο, δξφκνο αληνρήο, ζθαηξνβνιία, ειεχζεξν ζηπι ζηελ θνιχκβεζε 

θ.ά.), ελψ ζε άιια πεξηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο αγσληζηηθέο ηερληθέο (ελφξγαλε γπκλαζηηθή, πνδφζθαηξν, 
θαιαζνζθαίξηζε θ.ά.).  

 

2. Δκβηνκεραληθή 
Ζ επηζηήκε ηεο εκβηνκεραληθήο (biomechanics) αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ηεο θίλεζεο κε 

ηε ρξήζε ησλ λφκσλ ηεο θπζηθήο. Απφ ηνλ νξηζκφ απηφ ζπλάγεηαη φηη ην πεδίν ηεο εκβηνκεραληθήο είλαη η-
δηαίηεξα επξχ: απφ ηε κειέηε ηεο θίλεζεο φισλ ησλ έκβησλ φλησλ κέρξη ηελ αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ νη ν-

πνίεο αζθνχληαη ζε κνξηαθφ επίπεδν. Ο επηζηήκνλαο ηεο εκβηνκεραληθήο επνκέλσο, κπνξεί λα είλαη έλαο νξ-

ζνπεδηθφο ρεηξνπξγφο, έλαο κεραλνιφγνο κεραληθφο, έλαο νδνληίαηξνο ή έλαο αζιεηηθφο επηζηήκνλαο. 
Δηδηθφηεξα ν θιάδνο ηεο εκβηνκεραληθήο ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηελ εξκελεία θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο 

αζιεηηθήο θίλεζεο, νλνκάδεηαη Αζιεηηθή εκβηνκεραληθή. Ζ αζιεηηθή εκβηνκεραληθή απνηέιεζε έλαλ απφ 

ηνπο πξσηαξρηθνχο άμνλεο αλάπηπμεο ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ γεληθφηεξα. Απηφ νθεί-

ιεηαη ζην φηη ε εκβηνκεραληθή έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηδαληθφηεξεο αζιεηηθήο ηε-
ρληθήο θαη ηεο βέιηηζηεο αγσληζηηθήο επίδνζεο, ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ ην ζεκέιην ηνπ αγσληζηηθνχ 

αζιεηηζκνχ αιιά θαη ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, γεληθφηεξα (Δηθφλα 1.2).  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmelo_Anthony_Bradley_Beal.jpg#/media/File:Carmelo_Anthony_Bradley_Beal.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmelo_Anthony_Bradley_Beal.jpg#/media/File:Carmelo_Anthony_Bradley_Beal.jpg
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Εικόνα 1.2. Ζ αλαπαξάζηαζε ηνπ δξνκέα ζε θίλεζε απνηειεί έλα απφ ηα πξψηα δείγκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο θίλεζεο ησλ 

πξσηαζιεηψλ απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο. Άγαικα ηνπ δξνκέα ην νπνίν βξέζεθε ζηελ Αξραία Κχκε θαη ρξνλνινγείηαη 

θαηά ηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν (50 - 30 π.Υ.). Ίζσο ην άγαικα απεηθνλίδεη έλαλ νιπκπηνλίθε αζιεηή ηνπ αθνληηζκνχ (πεγή 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kosan_atlet.jpg?uselang=el, δεκηνπξγφο Murat Bengisu, θνηλφρξεζην αξρείν). 

 

3. Δκβηνκεραληθή θαη Κηλεζηνινγία 
Πνιιέο θνξέο ν φξνο εκβηνκεραληθή ρξεζηκνπνηείηαη αιιειέλδεηα κε ηνλ φξν θηλεζηνινγία. Ο φξνο 

θηλεζηνινγία εκθαλίδεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο. Γηα νξηζκέλνπο ε θηλεζηνινγία αθνξά ηελ πνηνηη-

θή πεξηγξαθή θαη κειέηε ηεο θίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κηα θηλεζηνινγηθή αλάιπζε 

πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο ησλ αξζξψζεσλ θαη ηεο ελέξγεηαο ησλ κπψλ, ηελ ςειάθεζε ησλ 
κπψλ θαη ηελ εξκελεία ησλ αλζξψπηλσλ θηλήζεσλ κε βάζε ηηο ελέξγεηεο ησλ κπψλ θαη ηηο θηλήζεηο ησλ αξ-

ζξψζεσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε δε βαζίδεηαη ζε πνζνηηθέο κεηξήζεηο αιιά ζηελ έλλνηα ηεο παξαηήξεζεο θαη 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηα άιινπο, φκσο, ε θηλεζηνινγία απνηειεί έλαλ επξχηεξν θιάδν, ν νπνίνο αζρνιεί-

ηαη κε ηε κειέηε θαη εξκελεία ηεο θίλεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αζιεηηθέο επηζηήκεο, φπσο 
απηέο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θπζηνινγίαο ηεο άζθεζεο.  

 

4. Υξεζηκφηεηα ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο 
Πνιιέο θνξέο νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο αλαξσηηνχληαη γηαηί είλαη ππνρξεσκέλνη νη ππνςήθηνη θα-

ζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο θαη νη πξνπνλεηέο λα γλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο. 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο εζηηάδεηαη ζηα εμήο: 

1. ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθνχ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ εθηέιεζεο ηεο αζιεηηθήο θίλεζεο κε 

βάζε ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο, 
2. ζηε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ πξσηαζιεηψλ θαη ζηελ αληηπαξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 

κε ζεσξεηηθά κνληέια, 

3. ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ αζιεηηθψλ νξγάλσλ ζηελ αζιεηηθή επίδνζε θαη, σο εθ 
ηνχηνπ, ζηελ παξνρή νδεγηψλ σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπο, 

4. θαηαζθεπή ππνδεκάησλ, ελδπκάησλ ή πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφ-

δνζεο αιιά θαη ηε κείσζε ησλ θνξηίζεσλ ηνπ ζψκαηνο, 
5. ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ηερληθήο ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ 

θαη ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία, 

6. ζηε δηεμαγσγή βαζηθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε κεραληθή ηεο θίλεζεο (π.ρ. λεπξηθφ, κπτθφ, εξεηζηη-
θφ). 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kosan_atlet.jpg?uselang=el
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ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηχμνπκε δηεμνδηθά θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ ζεκεία. 

 

4.1. Αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθνχ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ εθηέιεζεο ηεο αζιεηηθήο θίλεζεο 

κε βάζε ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο 

 
Εικόνα 1.3: Έλα πνιχ απιφ κνληέιν, κε παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επίδνζε. Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ν 

επηηπρήο ζπλδπαζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε έλα εχζηνρν ιάθηηζκα, ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίδεηαη ην κνληέιν ηεο 

ηερληθήο ηεο θίλεζεο ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζηελ επηηπρία (abdallahh: aponi kick 2013-06-19.jpg, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paponi_kick_2013-06-19.jpg?uselang=el, Τπφ ηελ άδεηα CC BY-SA 

2.0 κέζσ Wikimedia Commons) 

 
Ζ αγσληζηηθή ηερληθή απνηειεί έλα ζχλνιν θηλήζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο∙ εθηειείηαη κε ζπγθε-

θξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο θαη έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, φπσο ε επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ άικαηνο, ε 

κέγηζηε δπλαηή ξίςε ελφο αληηθεηκέλνπ, ην ρηχπεκα ή ε ξίςε κηαο κπάιαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ή ε 
θάιπςε κηαο απφζηαζεο ζην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. θνπφο ηεο εκβηνκεραληθήο είλαη λα ππν-

δείμεη ηνλ ηδαληθφ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ηερληθήο ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Απηφ 

απαηηεί ηελ αλαγλψξηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν (Atkinson & 
Nevill, 2001). Οη παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αζιεηψλ (π.ρ. χςνο, κάδα θ.ά.), ηηο θπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (δχλακε, ηαρχηεηα), ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

(π.ρ. δηαζέζηκνο ρψξνο, αέξαο, λεξφ, κέγεζνο ηεο εζηίαο ή ηνπ γεπέδνπ) θαη ζηνηρεία ηεο ηερληθήο (ζπλζήθεο 

απειεπζέξσζεο ή απνγείσζεο, ηαρχηεηα ηεο θνξάο, χςνο άικαηνο θ.ά.).  
 

4.2. Μειέηε ηεο θίλεζεο ησλ πξσηαζιεηψλ θαη αληηπαξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε 

ζεσξεηηθά κνληέια 
Ζ επίηεπμε πςειήο αγσληζηηθήο επίδνζεο είλαη κηα πνιπ-παξαγνληηθή θαη ζχλζεηε δηαδηθαζία. πλεπψο, ζε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζέζπηζε ζεσξεηηθψλ κνληέισλ εθηέιεζεο κηαο ηερληθήο είλαη αλεπαξθήο. Αο παξν-

κνηάζνπκε έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν κε έλα ξνκπφη (Hughes & Bartlett, 2002). Ζ θαηαζθεπή ελφο ξνκπφη δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ θίλεζεο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο ν-
πνίνπο ην ξνκπφη εκθαλίδεη πξνθαζνξηζκέλεο θηλήζεηο είλαη φηη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν αδπλαηεί λα πξνβιέ-

ςεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θίλεζε. 

http://www.flickr.com/people/22168167@N00
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paponi_kick_2013-06-19.jpg?uselang=el
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Εικόνα 1.4: Ζ κνληεινπνίεζε ηεο θίλεζεο ησλ πξσηαζιεηψλ απνηειεί αληηθείκελν ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο (πεγή 
"EVD-pesas-061" by User:Evdcoldeportes - Escuela Virtual de Deportes - COLDEPORTES - Colombia (online copy). 

Licensed under CC BY-SA 2.5 co via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EVD-pesas-

061.jpg#/media/File:EVD-pesas-061.jpg). 

 

Δπηπιένλ, ε επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ ηεο αγσληζηηθήο θίλεζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηε-

ζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Τπάξρεη, δειαδή, έλα κεγάιν εχξνο ζπλδπαζκψλ ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ 
ηεο επίδνζεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο δξνκέαο 

ηαρχηεηαο κε εθξεθηηθή εθθίλεζε θαη κεγάιε ζπρλφηεηα δηαζθειηζκνχ κπνξεί λα εκθαλίδεη ηελ ίδηα επίδνζε 

κε έλαλ άιινλ αζιεηή ν νπνίνο εκθαλίδεη πνιχ κεγάιν κήθνο δηαζθειηζκνχ αιιά κηθξφηεξε έθξεμε ζηελ 
εθθίλεζε. Γπν αζιήηξηεο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο κπνξνχλ λα επζηνρήζνπλ απφ ηελ ίδηα απφζηαζε εθηειψληαο 

ζνπη κε άικα αιιά κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηερληθή εθηέιεζεο. Έλαο αζιεηήο ηεο πεηνζθαίξη-

ζεο εθηειεί ην θαξθί εχζηνρα κέζσ ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο, ελψ έλαο άιινο είλαη ην ίδην εχζηνρνο πξνζδίδν-

ληαο ζηελ κπάια κηα δηαθνξεηηθή ηξνρηά αιιά κε πην αξγή εθηέιεζε. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε κειέ-
ηε ηεο θίλεζεο ησλ πξσηαζιεηψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηξφπνπο αλαδήηεζεο ηεο ηδαληθήο 

ηερληθήο. Ζ κειέηε απηή εζηηάδεη ζηελ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο θαη έπεηηα ζηελ εξκελεία ηεο κε βάζε ηνπο 

λφκνπο ηεο θπζηθήο. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέζπηζε κνληέισλ ηεο ηδαληθήο ηερληθήο ηα νπνία 
ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Δηθφλα 1.4). 

 

4.3. Μειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ αζιεηηθψλ νξγάλσλ ζηελ αζιεηηθή επίδνζε θαη ζηελ 

παξνρή νδεγηψλ σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπο 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EVD-pesas-061.jpg#/media/File:EVD-pesas-061.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EVD-pesas-061.jpg#/media/File:EVD-pesas-061.jpg
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Εικόνα 1.5: Δηδηθή άζθεζε ελφο αθνληηζηή. Ο ζπλαζθνχκελνο «θξαηάεη» ην αθφληην ζηελ αξρηθή θάζε θαη ην «αθήλεη» 

θαηά ηελ απειεπζέξσζε ( "EVD-jabalina-040" by User:Evdcoldeportes - Escuela Virtual de Deportes - COLDEPORTES 

- Colombia (online copy). Licensed under CC BY-SA 2.5 co via Wikimedia Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EVD-jabalina-040.jpg#/media/File:EVD-jabalina-040.jpg) 

 
Ζ αζιεηηθή επίδνζε θαη ηερληθή πνιιέο θνξέο ζπλδέεηαη κφλν κε ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ αζιε-

ηψλ,  φπσο είλαη ε δχλακε θαη ε ηαρχηεηα (Hughes & Bartlett, 2002). Όκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζε πνιιά 

αγσλίζκαηα ε ηειηθή επίδνζε εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αζιεηή ή ηεο αζιήηξηαο κε ην αζιεηηθφ 
φξγαλν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί (π.ρ. ζθχξα, εκπφδηα, κπάια, ξαθέηα θ.ά.). Ζ εκβηνκεραληθή αλάιπζε κπνξεί 

λα πξνζδηνξίζεη ηηο ζπλζήθεο ηεο αιιειεπίδξαζεο αζιεηνχ - νξγάλνπ νη νπνίεο νδεγνχλ ζηε βέιηηζηε ηεο 

απφδνζεο (Δηθφλα 1.5). Δπηπιένλ,  ε ηζηνξηθή εμέιημε πνιιψλ αγσληζκάησλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε κεηαβν-

ιή ησλ θαλνληζκψλ ηνπ αζιήκαηνο αιιά θαη ηε κεηαβνιή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζιεηηθνχ νξγάλνπ. Έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη ζπρλέο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ αθνληίνπ, ψζηε λα δηα-

ζθαιίδεηαη φηη ην αθφληην δε ζα βγαίλεη εθηφο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ! Σα ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο ηεο 

κπάιαο έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν πνδνζθαηξηζηήο ζα εθηειέζεη ην ιάθηηζκα ή ν α-
ζιεηήο ηεο πεηνζθαίξηζεο ην ζεξβίο. 

 

4.4. Καηαζθεπή ππνδεκάησλ, ελδπκάησλ ή πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα ηε βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο αιιά θαη ηε κείσζε ησλ θνξηίζεσλ ηνπ ζψκαηνο 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EVD-jabalina-040.jpg#/media/File:EVD-jabalina-040.jpg
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Εικόνα 1.6: Σα αζιεηηθά ππνδήκαηα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο επίδνζεο θαη ζηελ πξφιεςε ηξαπκαηη-

ζκψλ ("Chuteira pormenor (378200821)" by su ro - chuteira pormenor Uploaded by JotaCartas. Licensed under CC BY 

2.0 via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuteira_pormenor_(378200821).jpg#/media/File:Chuteira_pormenor_(3782

00821).jpg ).  

 

Δπεηδή ζε πνιιά αζιήκαηα ν αγσληζηηθφο ρψξνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απφδνζε, π.ρ. ην ηαξηάλ ή 

ν ριννηάπεηαο, ην ππφδεκα κπνξεί λα έρεη κηα κηθξή, αιιά ζεκαληηθή, επίδξαζε ζηελ ηειηθή επίδνζε 
(Girard, Eicher, Fourchet, Micallef, & Millet, 2007· Willems, De Ridder, & Roosen, 2012). Σαπηφρξνλα, φηαλ 

ζηφρνο ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο επίδνζεο, ηφηε αλαπφθεπθηα νη επηβαξχλζεηο νη 

νπνίεο δέρεηαη ην ζψκα είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Μηα κέζνδνο παξέκβαζεο γηα ηε κείσζε ησλ επηβαξχλζεσλ 

είλαη ε θαηαζθεπή θαηάιιεισλ ππνδεκάησλ θαη ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ  (Δηθφλα 1.6). Ο ξφινο ηεο 
εκβηνκεραληθήο έγθεηηαη ζηε κειέηε θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ θνξηίζεσλ πνπ δέρεηαη ην ζψκα, ψζηε λα 

γίλεη θαηαλνεηφ ζε πνηεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο εθηέιεζεο κηαο θίλεζεο νη θνξηίζεηο είλαη ηδηαίηεξα πςειέο. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδεκάησλ κε ζηφρν ηελ εμνκάιπλζε 
απηψλ ησλ πηέζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ππνδεκάησλ κε ηνλ αγσληζηη-

θφ ρψξν κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ θαηαζθεπή ππνδεκάησλ ηα νπνία απμάλνπλ ηελ απφδνζε π.ρ. ρξήζε εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλσλ ππνδεκάησλ γηα δξνκείο ηαρχηεηαο, φηαλ απηνί αγσλίδνληαη ζε ηαξηάλ ην νπνίν εκθαλίδεη 
πςειή ζθιεξφηεηα. 

 

4.5. Αμηνιφγεζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ηερληθήο ησλ αζιεηψλ θαη αζιε-

ηξηψλ θαη παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία 
 

Ο ακεζφηεξνο ηξφπνο ζπλεηζθνξάο ησλ αζιεηηθψλ επηζηεκψλ ζηνλ αγσληζηηθφ αζιεηηζκφ είλαη ε παξνρή 

ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο αζιεηέο ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη κε ζηφρν ηεο βειηίσζε ηεο πξνπνλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ αζιεηηθή εκβηνκεραληθή ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ηερλη-
θήο θαη δηάθνξσλ δεηθηψλ ηεο απφδνζεο φπσο ηεο δχλακεο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο ηζρχνο (Kellis & Katis, 

2007). Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα δηεμαρζεί ηφζν ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζε ζπλζήθεο πεδίνπ. 

 

4.6. Γηεμαγσγή βαζηθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ δηάθνξσλ ζπζηεκάησλ 

ηνπ νξγαληζκνχ ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε κεραληθή ηεο θίλεζεο  
 

Ζ κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ ηα νπνία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θίλεζε ζε 

επίπεδν βαζηθήο έξεπλαο, απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ εμέιημε ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Atkinson & 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuteira_pormenor_(378200821).jpg#/media/File:Chuteira_pormenor_(378200821).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chuteira_pormenor_(378200821).jpg#/media/File:Chuteira_pormenor_(378200821).jpg
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Nevill, 2001). Γηα παξάδεηγκα, νη ηδηφηεηεο παξαγσγήο δχλακεο ησλ κπψλ, φπσο ε κεθν-δπλακηθή θαη ε ηα-

ρπ-δπλακηθή ζρέζε απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο αλζξψπηλεο θίλεζεο θαη ηεο πξνπνλεηηθήο δηαδηθα-
ζίαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ λεπξνκπτθνχ κεραληζκνχ εμαηηίαο ηεο πξνπφλε-

ζεο (νη νπνίεο θαινχληαη πξνζαξκνγέο) έδσζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πξνπνλεηηθψλ παξεκβάζεσλ. Σειεπηαία, ε αλαθάιπςε φηη ε πξνπνλεηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα κεηαβά-

ιεη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπψλ θαη ησλ ηελφλησλ, νδήγεζε ζε αλαζεψξεζε 
ηεο εξκελείαο ηεο αγσληζηηθήο απφδνζεο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ πξνγξακκάησλ πξνπφλεζεο. 

 

5. Κιάδνη ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο 
Ζ εκβηνκεραληθή δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θχξηνπο θιάδνπο: 

1. ηελ θηλεκαηηθή, 

2. ηελ θηλεηηθή ή ηε δπλακηθή, 

3. ηηο ππνζηεξηθηηθέο επηζηήκεο – ηερληθέο. 

Δηδηθφηεξα, ε θηλεκαηηθή αλάιπζε (Kinematics) είλαη ν θιάδνο ηεο εκβηνκεραληθήο ν νπνίνο έρεη σο 
ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο. Ζ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο είλαη πνζνηηθή θαη  είλαη απνηέιεζκα ηεο ρξή-

ζεο εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αλαιχζεσλ φπσο ηα ζπζηήκαηα βηληεναλάιπζεο θαη ηα νπηνειεθηξνληθά ζπ-

ζηήκαηα. Ζ θηλεκαηηθή πξνζέγγηζε, επνκέλσο, παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαβνιέο ζηε ζέζε θαη 
ηελ ηαρχηεηα ησλ ζσκάησλ ζην ρξφλν (Δηθφλα 1.7). 

 

 
Εικόνα 1.7.    Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε: Ζ εθηέιεζε ηνπ ζνπη κε άικα (δεμηά) αλαιχεηαη κε εηδηθά νπηνειεθηξνληθά ζπζηήκα-

ηα παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (αξηζηεξά) "Brandon Roy vs wizards" απφ 
ηνλ Keith Allison from Baltimore, USA - AAAA5968. Τπφ ηελ άδεηα CC BY-SA 2.0 κέζσ Wikimedia Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brandon_Roy_vs_wizards.jpg#/media/File:Brandon_Roy_vs_wizards.jpg). 

 

Ζ θηλεηηθή αλάιπζε (Kinetics) είλαη ν θιάδνο ηεο εκβηνκεραληθήο ν νπνίνο έρεη σο ζθνπφ ηελ αλεχ-

ξεζε ησλ αηηίσλ ηεο θίλεζεο. Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε αλαγλψξηζε θαη κεηέ-

πεηηα ν ππνινγηζκφο ησλ δπλάκεσλ νη νπνίεο αζθνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο θίλεζεο (Δηθφλα 
1.8). 
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Εικόνα 1.8.    Ζ θηλεηηθή αλάιπζε: Σν πάηεκα κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ξίςεο ηνπ αθνληίνπ (δεμηά) αλαιχεηαη κε εηδηθά δπ-

λακφκεηξα παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηαγξαθήο ηεο δχλακεο αληίδξαζεο ηνπ εδάθνπο ζε ηξεηο 
άμνλεο (πεγή  "EVD-jabalina-015" by User:Evdcoldeportes - Escuela Virtual de Deportes - COLDEPORTES - Colombia 

(online copy). Licensed under CC BY-SA 2.5 co via Wikimedia Commons - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EVD-jabalina-015.jpg#/media/File:EVD-jabalina-015.jpg.). 

 

Οη ππνζηεξηθηηθέο επηζηήκεο - ηερληθέο απνηεινχλ δηάθνξεο ηερληθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζπκβάι-

ινπλ ηφζν ζηελ θηλεκαηηθή φζν θαη ζηελ θηλεηηθή αλάιπζε, αιιά δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ εμ νινθιήξνπ 
ζε κία απφ απηέο. Σέηνηεο ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ειεθηξνκπνγξαθία ε νπνία εμεηάδεη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ κπψλ (Δηθφλα 1.9), δηάθνξεο απεηθνληζηηθέο ηερληθέο (καγλεηηθή ηνκνγξαθία, ππέξερνο) νη νπνίεο εμεηά-

δνπλ ηε κνξθνινγία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ κπψλ, ησλ ηελφλησλ θαη ησλ νζηψλ, φπσο επίζεο θαη ππνιν-
γηζηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ πξνζνκνίσζε 

ηεο θίλεζεο (computer animation).  

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EVD-jabalina-015.jpg#/media/File:EVD-jabalina-015.jpg
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Εικόνα 1.9: Ζ θαηαγξαθή ηεο κπτθήο δξαζηεξηφηεηαο κε εηδηθά ζπζηήκαηα (ειεθηξνκπνγξάθνπο) ζπκπιεξψλεη ηφζν ηελ 

θηλεκαηηθή φζν θαη ηελ θηλεηηθή αλάιπζε. 
 

6. θνπφο θαη δνκή ηνπ ζπγγξάκκαηνο 
θνπφο ηνπ βηβιίνπ είλαη ε ελδειερήο θαη δηα-δξαζηηθή παξνπζίαζε ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηελ αζιεηηθή 

θίλεζε, κε ηξφπν πνπ λα είλαη θαηαλνεηφο απφ φπνηνλ ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ αζιεηηζκφ. Γηδάζθνληεο, θνηηε-
ηέο θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα βξνπλ ζην βηβιίν απηφ πιηθφ (βαζηθέο πεξηγξαθέο, παξαδείγκα-

ηα, βίληεν) ηφζν γηα ηε κεζνδνινγία φζν θαη ηελ αλάιπζε ησλ αζιεηηθψλ θηλήζεσλ. 

 

6.1. Γνκή ηνπ ζπγγξάκκαηνο 
Σν βηβιίν παξνπζηάδεη ηνπο βαζηθνχο ηνκείο κηαο εκβηνκεραληθήο αλάιπζεο ηεο αζιεηηθήο θίλεζεο, δειαδή 

ηεο θηλεκαηηθήο (Κεθάιαην 2 θαη 3), ηεο θηλεηηθήο (Κεθάιαηα 4 θαη 5), ηεο ειεθηξνκπνγξαθίαο (Κεθάιαην 
6), ηεο δπλακνκεηξίαο (Κεθάιαην 7) θαη ηεο ελέξγεηαο - βιεηηθήο (Κεθάιαην 8). Ζ θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή 

απνηειεί θαη έλα μερσξηζηφ καζεζηαθφ αληηθείκελν θαη πεξηιακβάλεη: πξψηνλ, ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβα-

ζξν ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο (λφκνη ηνπ Νεχησλα, δπλάκεηο θαη ξνπέο, έξγν θαη ελέξγεηα, βιεηηθή, κε-
ραληθή ησλ ξεπζηψλ θαη λεπξν-κπτθή ελεξγνπνίεζε) θαη δεχηεξνλ, ην αληίζηνηρν εξγαζηεξηαθφ ππφβαζξν. ε 

θάζε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε θάζε κέζνδνο κε ζπγθεθξηκέλε κνξθή: ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, κέζνδνη αλάιπ-

ζεο, βαζηθφο εμνπιηζκφο, νδεγφο κέηξεζεο, βαζηθά ζθάικαηα κέηξεζεο, αλάιπζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέ-

λσλ, πξαθηηθά παξαδείγκαηα, ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία.  
ηα ηειεπηαία ηξία θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη πξαθηηθά παξαδείγκαηα εκβηνκεραληθήο αλάιπζεο ηεο 

ηερληθήο επηιεγκέλσλ αζιεκάησλ θαη θηλήζεσλ. ην θεθάιαην 9 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε εκβηνκεραληθή 

δχν πνιχ ζεκαληηθψλ θηλήζεσλ: ηεο βάδηζεο θαη ηνπ ηξεμίκαηνο. ην Κεθάιαην 10 παξνπζηάδνληαη ηα βαζη-
θά εκβηνκεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγσληζηηθψλ ηερληθψλ απφ επηιεγκέλα αηνκηθά αζιήκαηα, δειαδή 

ηνπ δξφκνπ κεη’ εκπνδίσλ, ηνπ άικαηνο εηο κήθνο, ηνπ άικαηνο εηο χςνο, ηνπ ζεξβίο ζηελ αληηζθαίξηζε, ηνπ 

γηγαληηαίνπ αησξήκαηνο ζηελ ελφξγαλε γπκλαζηηθή θαη ηνπ ειεχζεξνπ ζηπι (ρεξηά) ζηελ θνιχκβεζε. Σν βη-
βιίν νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ εκβηνκεραληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηερληθψλ νκαδηθψλ α-

ζιεκάησλ, δειαδή ην ιάθηηζκα ζην πνδφζθαηξν, ην ζνπη κε άικα ζηελ θαιαζνζθαίξηζε, ε ξίςε κε άικα ζηε 

ρεηξνζθαίξηζε θαη ην θαξθί ζηελ πεηνζθαίξηζε.  

 

1.7. Η εκβηνκεραληθή ησλ αζιεηηθψλ θηλήζεσλ ζην δηαδίθηπν 
 

H Διιεληθή εηαηξεία εκβηνκεραληθήο (ΔΛΔΜΒΗΟ): http://www.elembio.gr 

H Γηεζλήο εηαηξεία αζιεηηθήο Δκβηνκεραληθήο (ISBS): http://www.isbs.org/  

H Γηεζλήο εηαηξεία εκβηνκεραληθήο (ISB): http://www.isbweb.org/ 
Ζ Ακεξηθαληθή εηαηξεία εκβηνκεραληθήο (ASB): http://www.asbweb.org/ 

Σν Ακεξηθαληθφ θνιέγην αζιεηηαηξηθήο: http://acsm.org/  

Ζ Γηεζλήο εηαηξεία ειεθηξνθπζηνινγηθήο θηλεζηνινγίαο (ISEK): http://isek-online.org/  

http://www.elembio.gr/
http://www.isbs.org/
http://www.isbweb.org/
http://www.asbweb.org/
http://acsm.org/
http://isek-online.org/
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Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο 1 
Δξψηεζε 1: Απφ πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη ε αζιεηηθή απφδνζε; 

Απάληεζε 1 
Ζ αγσληζηηθή απφδνζε είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνιιψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ηα αλζξσπνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ, νη θπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ε ηθαλφηεηα ηερληθήο εθηέιεζεο 
ησλ θηλήζεσλ, ε ςπρνινγία ησλ αζιεηψλ θαη ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζε δηάθνξεο αγσληζηηθέο θαηα-

ζηάζεηο. 

 

Δξψηεζε 2: Πψο ζα εμεγνχζαηε ην αληηθείκελν ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο ζε έλαλ αζιεηή ή αζιή-

ηξηα; 

Απάληεζε 2 
Ζ αζιεηηθή εκβηνκεραληθή αζρνιείηαη κε ηελ εξκελεία θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο αζιεηηθήο θίλεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο λφκνπο ηεο κεραληθήο. 

 

Δξψηεζε 3: Πνηα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην αληηθείκελν ηεο θηλεζηνινγίαο θαη ηεο εκβηνκεραληθήο; 

Απάληεζε 3 
Πνιιέο θνξέο ν φξνο εκβηνκεραληθή ρξεζηκνπνηείηαη αιιειέλδεηα κε ηνλ φξν θηλεζηνινγία. Γηα νξη-

ζκέλνπο ε θηλεζηνινγία αθνξά ηελ πνηνηηθή πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο, ελψ γηα άιινπο απνηειεί έλα επξχηεξν 

θιάδν ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη εξκελεία ηεο θίλεζεο.  

 

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο 2 
Δξψηεζε 4: Ση είλαη ην ηδαληθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν εθηέιεζεο ηεο αζιεηηθήο θίλεζεο θαη ζε ηη δηαθέ-

ξεη κε ην κνληέιν θίλεζεο ησλ πξσηαζιεηψλ; 

Απάληεζε 4 
Σν κνληέιν πξνζδηνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν εθηέιεζεο ηεο ηερληθήο ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζηφρνπ ηεο θίλεζεο κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θπζηθήο. Αληίζεηα, ην κνληέιν ηεο θίλεζεο ησλ 

πξσηαζιεηψλ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη αλαιχζεηο ηεο θίλεζεο ησλ πξσηαζιεηψλ.  

 

Δξψηεζε 5: Γηα πνην ιφγν ε εκβηνκεραληθή αζρνιείηαη κε ηελ θαηαζθεπή ησλ αζιεηηθψλ νξγάλσλ θαη 

ππνδεκάησλ;   

Απάληεζε 5 
Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ νξγάλσλ θαη ππνδεκάησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ αζιεηηθή επί-
δνζε. Δπηπιένλ, ε θαηαζθεπή θαηάιιεισλ ππνδεκάησλ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηνπο ηξαπκαηηζκνχο 
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Δξψηεζε 6: Πψο ζπλεηζθέξεη ε εκβηνκεραληθή ζηνλ πξν-αγσληζηηθφ έιεγρν ησλ αζιεηψλ θαη αζιε-

ηξηψλ; 

Απάληεζε 6 
Ζ αζιεηηθή εκβηνκεραληθή ζπλεηζθέξεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθηέιεζε ηεο ηερληθήο θαη δηάθνξσλ δεηθηψλ 
ηεο απφδνζεο φπσο ηεο δχλακεο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο ηζρχνο. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα δηεμαρζεί ηφζν ζε 

εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο φζν θαη ζε ζπλζήθεο πεδίνπ. 

 

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο 3 
Δξψηεζε 7: Πνηνη είλαη νη βαζηθνί θιάδνη ηεο αζιεηηθήο εκβηνκεραληθήο; 

Απάληεζε 7 
Ζ θηλεκαηηθή αλάιπζε, ε θηλεηηθή αλάιπζε θαη νη ππνζηεξηθηηθέο επηζηήκεο. 

 
 

 


