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IEVADS 
 

Sports mūsdienās ir kļuvis par neatľemamu kultūras sastāvdaļu, starptautisku kustību. 

Atsevišķi tiek izdalīts augstu sasniegumu sports un tautas sports, pieaudzis arī sporta veidu 

skaits. Augstu sasniegumu sportā tiek ieguldīts arvien vairāk finansiālo, materiālo un 

cilvēkresursu, lai turpinātu celt sporta rezultātus, rekordus arvien augstākā un augstākā līmenī. 

Tiek uzlikta papildus slodze un atbildība uz sporta veidu treneriem un pašiem sportistiem, 

kuriem jāattaisno sabiedrības un sponsoru liktās cerības uz Olimpiskajām medaļām. Treneri un 

sportisti nepārtraukti meklē jaunus veidus, jaunas metodes, lai paaugstinātu sporta rezultātu, 

tomēr parasti tiek izmantota jau zināmu metoţu kombinācija, kā arī jauno augsto tehnoloģiju 

ienākšana sporta veida tehnisko līdzekļu klāstā.  

Jebkurā sporta veidā viena no galvenajām problēmām ir sporta rezultāta 

paaugstināšana, nepalielinot treniľu apjomu, intensitāti, ideālā variantā pat samazinot to, jau 

tagad daudzos sporta veidos sagatavošanas periodā sportisti trenējas vairākas reizes dienā 

gandrīz visu nedēļu. Nepieciešams līdzeklis, kas sekmētu sportistu atjaunošanos starp treniľu 

cikliem, treniľu laikā, spētu mobilizēt organisma sistēmas augstāku sporta rezultātu 

sasniegšanai. 

Vibrācija ir līdzeklis, kas pazīstams jau sen. Tikušas pētītas gan vibrācijas negatīvās 

īpašības, kas izraisa vibrācijas slimību, gan arī vibrācijas iespējas pozitīvi iedarboties uz cilvēka 

fizioloģiskajām sistēmām un muskuļu, skeleta un saistaudu sistēmu. Pateicoties vibrācijas 

pozitīvajai ietekmei, tā tikusi izmantota arī PSRS kosmosa programmā, un līdz ar PSRS 

sabrukumu tā kļuva plašāk pazīstama pasaulē, pateicoties tādiem sporta zinātniekiem kā 

V.Nazarovs, kurš veica vibrostimulācijas iedarbības mehānisma uz cilvēku pētījumus, 

izmantojot biomehāniskās stuimulācijas iekārtas un vibrotreniľu, C.Bosko, M.Cardinale, kuri 

izmantoja vibroplatformas visa ķermeľa vibrācijas izpētei, kā arī citiem zinātniekiem. Sporta 

zinātnieki ir veikuši pētījumus par visa ķermeľa vibrācijas ietekmi uz cilvēka darbaspēju 

izmaiľām, pētījumu rezultāti uzrādīja darbaspēju pozitīvu dinamiku (Cochrane u.c. 2004; 

Cormie u.c., 2006; Delecluse u.c., 2005; Delecluse, Roelants un Verschueren, 2003; De Ruiter, 

2003; Humphries, Warman un Purton, 2004; Issurin, Liebermann un Tenenbaum, 1994; Issurin, 

Tenenbaum, 1999; Nazarov, Zilinsky, 1984; Torvinen u.c., 2002; Назаров, 1982; Назаров, 

Спивак, 1987 Киселев, Назаров, 1979), tomēr paliek problēma – visa ķermeľa vibrācija 

notiek paralēli muskuļa virsmai un perpendikulāri locītavas, skrimšļa virsmai, vibrējot visu 

ķermeľi vai reģionāli kādu tā daļu, vibrācijas iedarbības efekts uz daţādiem muskuļiem, saitēm 

un cīpslām ir daţāds. Turklāt visa ķermeľa vibrācijai ir būtisks mīnuss – nav iespējams veikt 

atsevišķa muskuļa, muskuļa pārejas cīpslā vai muskuļu cīpslas vibrostimulāciju, jo, veicot visa 

ķermeľa vai kādas muskuļu grupas vibrāciju, daļu oscilācijas absorbē (un līdz ar to cieš) 

locītavu skrimšļi, starpskriemeļu diski u.c. (Cardinale un Wakeling, 2005). Visa ķermeľa 

vibrostimulācijas iekārtas ir apjomīgas, masīvas, tās nav portatīvas. V.Nazarovs izmantoja 

mazākas vibrācijas iekārtas, kuras sauca par biomehāniskās stimulācijas iekārtām (Назаров, 

1982; Назаров, Недветская, 1983; Назаров, 1997). Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras 

universitātes docētājs Aleksandrs Mihejevs ir izstrādājis biomehāniskās stimulācijas 

pielietošanas metodiku daţādos sporta veidos (Михеев, 2007). Aleksejs Ľemčenko kopā ar  



5 

 

Viesturu Kraukstu ir izstrādājuši lokālās vibrostimulācijas iekārtas, ar kurām iespējams 

iedarboties uz atsevišķu muskuli, muskuļu grupu, muskuļa cīpslu, arī uz iekšējiem orgāniem. 

Lokālā vibrostimulācija tiek veikta perpendikulāri muskuļa virsmai, turklāt tiek ietekmēta tikai 

konkrēta vieta, neiesaistot vibrācijas seansā citus muskuļus, locītavas, neskarot iekšējos 

orgānus, kurus nav plānots ietekmēt lokālās vibrostimulācijas seansa laikā. Tātad – lokālā 

vibrostimulācija nodrošina efektīvāku laika un resursu patēriľu konkrēta muskuļa stimulācijai, 

nekā tas iespējams ar visa ķermeľa vibrācijas ierīcēm, tieši tādēļ lokālā vibrostimulācija ir 

pamats mūsu pētījumiem; tomēr ar lokālo vibrostimulāciju nav iespējams veikt vibrotreniľus, 

kad sportists izpilda noteiktu uzdevumu vibrācijas laikā fizisko darbaspēju paaugstināšanai.  

Tomēr problēma paliek – nav zināma lokālās vibrostimulācijas ietekme uz sportistu 

darbaspējām un organisma sistēmām, kā arī  – vai iespējams ietekmēt organisma sistēmas, 

lokāli stimulējot tikai vienu ķermeľa vietu nevis visu ķermeni? Nav izstrādāta un apkopota 

lokālās vibrostimulācijas iekārtu parametru variācija daţādu mērķu sasniegšanai sportā, kas 

būtu izmantojama sportistiem un treneriem. Ir iespēja, ka patērējot relatīvi maz laika un 

sportistam aktīvi nepiedaloties, iespējams paaugstināt sportista darbaspējas iedarbojoties tikai 

uz vienu ķermeľa vietu. Ir pētīts mehānisms, ar kura starpniecību vibrācijas efekts tiek īstenots, 

daudziem autoriem ir savi uzskati (Rittweger, 2010; Михеев, 2007; Назаров, 1982; Назаров, 

1986). Mūsdienās tehnoloģijas, kas izmanto vibrāciju, ir aktuālas, kā arī parādās iespēja uzlabot 

cilvēka funkcionālās spējas, viľam pašam tikai pasīvi piedaloties šajā procesā. Veicot pētījumu, 

būs iespējams izstrādāt rekomendācijas treneriem un sportistiem par lokālās vibrostimulācijas 

pielietošanu sporta treniľā. 

Olimpisko sporta veidu treniľu procesam raksturīga rūpīga plānošana, punktuāla 

testēšana un sportistu atlase cikla galvenajām sacensībām – Olimpiskajām spēlēm, līdz ar to 

iespējams diezgan precīzi konstatēt vibrostimulācijas ietekmi uz specifisko sporta veida testu 

rezultātiem. Vēloties noskaidrot galvenās vibrotimulācijas pielietošanas vadlīnijas, mēs 

izvirzījām hipotēzi: 

 

Pētījuma hipotēze 

 Par pamatu ľemot visa ķermeľa vibrācijas pielietošanas metodikas aprakstus sporta 

treniľā, fizisko īpašību attīstīšanas galvenās vadlīnijas, zinātnieku pētījumus sporta treniľu 

fizioloģijas jomā, tiek pieľemts, ka: 

 Pielietojot lokālo vibrostimulāciju, tiks pozitīvi ietekmēta cilvēka muskuļu spēka 

izpausmju un jaudas rādītāju dinamika; 

 Iespējams uzlabot sportistu sacensību darbības elementu izpildes kvalitāti, izmantojot 

lokālo vibrostimulāciju; 

 Lokālā vibrostimulācija var ietekmēt nervu sistēmas veģetatīvo daļu un perifēro nervu 

sistēmu.    

 

Pētījuma objekts 

Lokālās vibrostimulācijas pielietošana sporta treniľu procesā. 

 

Pētījuma priekšmets 

Lokālā vibrostimulācija darbaspēju paaugstināšanai sportā. 

 

Pētījuma mērķis 

 Lokālās vibrostimulācijas metodikas pilnveidošana, izstrādājot rekomendācijas sportistu 

darbaspēju paaugstināšanai. 
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Pētījuma uzdevumi 

 Lai sasniegtu pētījuma mērķi, izvirzījām šādus uzdevumus: 

1. Noskaidrot lokalās vibrostimulācijas ietekmi uz spēka izpausmju dinamiku; 

2. Izpētīt lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz starta ieskrējienu bobslejā; 

3. Noskaidrot lokālās vibrostimulācijas efekta noturīgumu un ietekmi uz muskuļu 

biomehāniskajiem parametriem;  

4. Izpētīt lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz nervu sistēmu. 

 

Teorētiski metodoloģiskais pamatojums 

Atziľas un pētījumi par visa ķermeľa vibrāciju – Abercromby u.c., 2007; Issurin 2005; 

Bogaerts u.c., 2007; Cardinale, Bosco, 2003; Cormie u.c., 2006; Cochrane, Stannard, 2005. 

Biomehāniskā stimulācija kā visa ķermeľa vibrācijas novirziens - Михеев, 2007; Назаров, 

1982; Назаров, Недветская, 1983; Назаров, Спивак, 1987 . 

Lokālā vibrostimulācija un tās pielietošana sporta treniľā - Krauksts u.c., 2010; Krauksts u.c. 

2011. 

Starta ieskrējiens bobslejā kā lokālās vibrostimulācijas pielietošanas iespēja – Клочков, 1992. 

Sporta treniľš, fizisko īpašību attīstīšana, spēka fizioloģija kā pamats lokālās vibrostimulācijas 

pielietošanai sporta treniľā - Матвеев, 1991; Медведев, 1986; Платонов, 1986. 

 

Pētījuma metodes 

Balstoties uz darba mērķi, hipotēzi un uzdevumiem, tika izvēlētas šādas teorētiskās un 

empīriskās pētījuma metodes: 

 

Teorētiskās 

 Sporta treniľu teorijas, metodikas, sporta fizioloģijas, biomehānikas literatūras 

avotu pētīšana un analīze, kas bija par pamatu pētījuma organizēšanai un datu 

apstrādei. 

 Aptaujas metode ar interviju. 

Empīriskās 

 Pedagoģiskais eksperiments; 

 Kontrolvingrinājumu metode; 

 Dinamometrija (REV9000); 

 Elektromiogrāfija; 

 Fraktālā diagnostika; 

 Miotonometrija; 

 Matemātiskās statistikas metodes. 

 

Pētījuma subjekts 

Pētījumā piedalījās kopā 109 vīriešu kārtas dalībnieki, kuru vidējais vecums bija 23±2 

gadi. Dalībnieki pirmajā un otrajā pētījuma posmā tika sadalīti eksperimentālajā un kontroles 

grupā, pārējos pētījuma posmos tika izveidotas tikai eksperimentālās grupas. Pētījuma 

dalībnieki iepriekš nodarbojās ar bobsleju, smagatlētikas sporta veidiem (svarcelšana, spēka 

trīscīľa, svarbumbu celšanu, bodibildingu un fitnesu), sporta spēļu (basketbols, futbols, hokejs, 

handbols), divcīľu (taekwon do, dţudo, grieķu romiešu cīľa, brīvā cīľa) sporta veidiem vismaz 

trīs gadus, vidēji trenējoties vismaz trīs reizes nedēļā ar mērķi uzlabot fizisko sagatavotību 

dalībai sacensībās. Pētījuma dalībnieki bija praktiski veseli, pētījumā piedalījās brīvprātīgi. 

 Pētījums tika veikts laika posmā no 2009. gada oktobra līdz 2011. gada februārim.  
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Zinātniskā novitāte 

 Apgūstot un izpētot lokālo vibrostimulāciju kā tehnisku paľēmienu, pielietojot to sporta 

veidu treniľu procesā un noskaidrojot vibrostimulācijas iedarbības fizioloģiskos, funkcionālos 

un biomehāniskos pamatus, mēs noskaidrojām lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz treniľu 

procesa sastāvdaļām – spēka, ātrspēka attīstīšanu septiľu nedēļu periodā un tūlītēju fizisko 

īpašību paaugstināšanu. Lokājā vibrostimulācija tika iekļauta sportistu treniľu plānā kā 

pilnvērtīga sastāvdaļa, iekļaujot to sportistu dienas reţīmā. Tika izdarīti secinājumi un slēdzieni 

par lokālās vibrostimulācijas pielietošanas metodikas pilnveidi, par pamatu ľemot visa ķermeľa 

vibrostimulācijas parametru variāciju. Pētījuma rezultātā izstrādātas zinātniski pamatotas 

rekomendācijas lokālās vibrostimulācijas parametru diferencēšanai daţādu treniľu uzdevumu 

sasniegšanai. 

 

Pētījuma teorētiskā nozīme 

 Pasaulē pieejamas pētījumu publikācijas par visa ķermeľa vibrācijas parametriem un 

pielietošanas metodiku.  Balstoties uz šiem pētījumiem, mēs izstrādājām teorētiskās vadlīnijas 

šādu metoţu apvienošanā: 

 Tika veikta vibrācijas efekta pamatošana, izmantojot miotonometrijas metodes muskuļu 

biomehānisko īpašību noteikšanai; 

 Vibrācijas izpētei tika pielietota fraktālās diagnostikas metode galvas smadzeľu viļľu 

frekvenču spektra variativitātes noteikšanai,  netieši saistot frekvenču izmaiľas ar 

veģetatīvās nervu sistēmas simpatiskās vai parasimpatiskās daļas prevalenci; 

 Izstrādāts sporta treniľam adaptēts tests, izmantojot dinamometru REV9000 kā līdzekli 

lokālās vibrostimulācijas efekta noturīguma un muskuļa elektriskā potenciāla izmaiľu 

izpētei vibrostimulācijas ietekmē; 

 Veikta lokālās vibrostimulācijas parametru dinamikas statistiskā analīze pie noteiktiem 

slodzes parametriem. 

Mūsu darbā veicām visa ķermeľa vibrācijas metodikas pārnesi uz lokālo vibrāciju, jo 

šajā jomā pētījumu ir maz; darbā veikta abu vibrācijas veidu mijsakarību teorētiskā izpēte. 

Pētījumā noskaidrota lokālās vibrostimulācijas ietekme uz fizisko darbaspēju palielināšanu 

augstu sasniegumu sportā, perspektīvā uzlabojot sacensību rezultātu. Mūsu izstrādātā 

vibrostimulācijas treniľu metodika ir pilnībā realizējama sporta treniľu procesā ar iespēju 

paaugstināt sacensību rezultātu un Latvijas sportistu sasniegumus starptautiskajā arēnā.  

 

Pētījuma praktiskā nozīme 

 Pētījumā praktiski tika veikta lokālās vibrostimulācijas pielietošana spēka un ātruma 

izpausmes formu attīstīšanā augstu sasniegumu sportā, vibrostimulācijas pielietošanas 

metodikas izstrāde un pilnveidošana iekļaušanai sporta treniľu plānā. 

 Lokālā vibrostimulācija pētījumā tika pielietota spēka izpausmes formu (maksimālais 

spēks, spēka izturība, ātrspēks) attīstīšanai pēc izstrādātās metodikas; 

 Lokālā vibrostimulācija netieši tika pielietota veģetatīvās nevu sistēmas ietekmēšanai 

pēc izstrādātas metodikas; 

 Papildināta metodika un izstrādātas rekomendācijas lokālās vibrostimulācijas 

pielietošanai sporta treniľā; 

 Izstrādāta un pilnveidota lokālās vibrostimulācijas pielietošanas procedūra 

laboratoriskos pētījumos. 

Izstrādātā vibrācijas metodika ļaus kontrolēt muskuļu funkcionālo stāvokli, objektīvi 

noteikt vibrācijas līdzekļu iedarbību uz daţādām kustību īpatnībām sportā. Pētījumā aprobēts 

vibrācijas ietekmes noturīgums, tā ietekme uz uzbudinājuma procesiem centrālajā nervu 

sistēmā, kā arī ietekme uz muskuļa biomehāniskajiem parametriem. Izstrādāti ieteikumi lokālās 

vibrostimulācijas pielietošanai sportistu treniľu procesā.  
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Aizstāvēšanai izvirzīts 

1) Lokālās vibrācijas ietekme uz spēka un ātruma izpausmes formu dinamiku; 

2) Sportistu rezultātu dinamika lokālās vibrostimulācijas iedarbībā sacensībām 

atbilstošā situācijā; 

3) Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz perifēro un centrālo nervu sistēmu pasīvas 

vibrostimulācijas laikā; 

4) Elektromiogrāfiskās aktivitātes palielināšanās lokālās vibrostimulācijas laikā; 

5) Mehānisko nosacījumu pētīšanas kontroles līdzeklis kustību uzdevumu risināšanai 

starta ieskrējienā, kas balstīts uz sporta treniľu procesu. 

 

Atslēgas vārdi:  

 Vibrācija sportā, lokālās vibrostimulācijas parametri, encefalogrāfija, elektromiogrāfija, 

miotonometrija.  

 

Pateicība 

 Pateicos promocijas darba vadītājam, dr.paed. Leonīdam ČUPRIKAM par padomiem, 

iedejām un atbalstu disertācijas tapšanā; 

 Izsaku pateicību Smagatlētikas, cīľas un boksa katedras kolektīvam, jo īpaši mg.paed 

Mārim LESČINSKIM un mg.paed Sergejam SAULĪTEM par konstruktīviem 

padomiem darba izstrādes un formēšanas procesā; 

 Paldies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai, īpaši rektoram, dr.paed. Jānim 

ŢĪDENAM un zinātľu prorektoram, dr.paed. Jurim GRANTAM par iespēju veikt 

promocijas darba eksperimentus LSPA telpās un ar LSPA laboratoriju aprīkojumu; 

 Eiropas Struktūrfondu projektam “Atbalsts sporta zinātnei” uz tā vadītājai mg.paed 

Tatjanai ĽIKIFOROVAI par atbalstu pētījuma plāna īstenošanā; 

 Pateicos Latvijas Bobsleja federācijas galvenajam trenerim Sandim PRŪSIM un 

bobsleja izlases sportistiem par pretimnākšanu un iespēju veikt eksperimentus 

izmantojot bobsleja sportistus; 

 Pateicos Vingrošanas katedras vadītājam, dr.paed. Leonīdam Ţiļinskim, Slēpošanas 

katedras docētājam, dr.paed. Ivaram KRAVALIM par konsultācijām un atbalstu darba 

pilnveidošanā; 

 Paldies eksperimentu dalībniekiem par brīvprātīgu piedalīšanos eksperimentos. 
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1. VIBROSTIMULĀCIJA KĀ INOVATĪVS LĪDZEKLIS 

SPORTĀ 
 

Katrs no mums savas dzīves laikā ir saskāries ar vibrāciju. Eksistē uzskats, ka katra lieta 

vibrē ar sev raksturīgu frekvenci, tikai šīs frekvences ir vai nu ļoti augstas, vai ļoti zemas, tādēļ 

tās nejūtam. Tātad, par mehānisku vibrāciju uzskata nepārtrauktu cietu vai šķidru ķermeľu 

kustību, kas notiek periodiski noteiktas teritorijas robeţās. Pasaulē mēs to redzam kā okeāna 

paisumu un bēgumu, augstceltľu, tiltu, sadzīves mehānismu sareţģītu un vienkāršu kustību 

daţādās plaknēs. Vibrācija ir atkarīga no vibrējošo priekšmetu struktūras, kā arī no vibrācijas 

ierosinātāja. Manipulējot ar vibrācijas ierosinātāju, iespējams izsaukt diskomfortu, kairinājumu 

un fizisku kaitējumu dzīvām radībām, kā arī sagraut ķermeľu struktūru (Mechanical Vibration). 

Skaidri zināms, ka katram fiziskam ķermenim ir sava vibrācijas frekvence, kad ķermenis sāk 

rezonēt, tātad, svārstīties šīs frekvences iespaidā, un, jo vairāk frekvenci palielina, jo vairāk 

ķermenis rezonē. Šis vibrācijas un fizisku ķermeľu savstarpējās mijiedarbības efekts var būt 

gan pozitīvs, gan negatīvs. Vibrācijas negatīvo, rezonējošo iedarbību izmanto jaunas paaudzes 

ieroču radīšanā (Altmann, 2001). Mūsu pētījumā interesējamies par vibrācijas pozitīvās 

iedarbības aspektiem sportā, un, lai to izprastu, nepieciešams neliels ieskats vēsturē. 

1.1. Vibrostimulācijas vēsture 

 

 Vibrācijas pirmsākumi meklējami masāţā, kas bija pazīstama jau senajā Grieķijā, kur 

to izmantoja visi sabiedrības slāľi kā atjaunojošu līdzekli pēc fiziskiem vingrinājumiem (Snow, 

1912). Atrodamas ziľas, ka fizisko darbaspēju uzlabošanai senie grieķi izmantojuši ar kokvilnu 

aptītu zāģi, ar kuru veikuši raksturīgās kustības uz mērķa muskulatūru. Vibrācijas terapiju 

1857. gadā atdzīvināja un praksē sāka izmantot zviedru ārsts Gustavs Zanders. Savus 

novērojumus un atziľas viľš apkopoja grāmatā G. Zander's Medico - Mechanical Gymnastics: 

Its Method, Importance, And Application (1893). Ārsts Zanders bija arī pamatlicējs daudzām 

mehāniskām ierīcēm, kas iedarbojās uz cilvēka ķermeni ar noteiktu vibrācijas frekvenci.  

 

                              
 

1.att. G.Zandera mehāniskās vibrācijas ierīce (Zander’s Abdominal Machine)  
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Gustava Zandera ideju turpināja brāļi Kellogi, kas Battlekrīkas sanatorijā (kas bija 

vislabāk aprīkotā sanatorija 20gs. sākumā) ieviesa kukurūzas pārslu diētu un mehanoterapiju, 

kuras pamatā bija vibrācijas krēsls (The Battle Creek Vibratory Chair).  

 

 
 

2.att. Battlekrīkas vibrācijas krēsls (The Battle Creek Vibratory Chair) 

 

Tika uzskatīts, ka ārstniecības seansi uz šī vibrācijas (jeb mehanoterapijas, kā toreiz šo 

metodi sauca) krēsla spēj ārstēt aizcietējumus, galvassāpes, muguras sāpes, palielināt 

organisma apgādi ar skābekli (The Battle Creek Vibratory Chair). Līdz ar to Kellogi uzskatāmi 

par vispārējās ķermeľa vibrācijas mehānisko ierīču izgudrotājiem.  

 Pagājušā gadsimta 60. gados atsevišķi zinātnieki konstatēja, ka, pielietojot noteiktu, 

īslaicīgu vibrācijas laiku, piemeklējot frekvenci un amplitūdu, iespējams uzlabot cilvēka 

darbaspējas, kā arī atlētu sasniegumus. Tika novērots vēl kāds vibrācijas pozitīvs efekts – tā 

novērsa muskuļu atrofiju un palēnināja kaulu masas samazināšanos, to varēja izmantot cīľā ar 

osteoporozi. Šo vibrostimulācijas pozitīvo aspektu sāka izmantot kosmiskajos lidojumos un 

misijās uz kosmiskajām stacijām, kur, cilvēka ķermenim atrodoties bezsvara stāvoklī, 

vibrostimulācija pierādīja savu efektivitāti, kad krievu kosmonauts Valērijs Poļakovs uzstādīja 

rekordu kosmiskajā misijā pavadītā laika ziľā – 438 dienas, kamēr kosmonauti no citām 

valstīm spēja noturēties kosmiskajās misijās vien 120 dienas.  

Viens no pirmajiem zinātniekiem, kas ierosināja vibrostimulāciju izmantot sportā un 

rekreācijā bija Vladimirs Nazarovs, kurš praktizēja visa ķermeľa vibrāciju, kā arī atsevišķu 

ķermeľa daļu vibrāciju (lokālo vibrāciju). V.Nazarovs šo metodi sauca par biomehānisko 

stimulāciju (Назаров un Спивак,1987). Tālāk šo metodi attīstīja Baltkrievijas Valsts fiziskās 

kultūras universitātes pētnieki profesora Mihejeva vadībā, kas izmantoja Nazarova radītās 

biomehāniskās stimulācijas iekārtas, lai ar vibrostimulācijas stimulētu bioloģisko aktivitāti. 

Tika izstrādāti vairāki vingrinājumi un metodika daţādiem sporta veidiem ar Nazarova 

sistēmas pielietošanu (Михеев, 2007). Izmantojot biomehāniskās stimulācijas iekārtas, tika 

izveidota vibrotreniľa sistēma, kas sevī ietvēra vibrācijas treniľu plānu daţādām muskuļu 

grupām daudzu sporta veidu pārstāvjiem. Izmantojot visa ķermeľa vibrācijas un biomehāniskās 

stimulācijas iekārtas, ir iespējmsveikt vibrotreniľu. 

Latvijā, Viskrievijas jūras flotes zinātniski pētnieciskajā laboratorijā zinātnieki Aleksejs 

Ľemčenko un Viesturs Krauksts veica pētījumus vibrācijas negatīvo seku novēršanai, un 

atklāja, ka īslaicīga vibrācija ar noteiktu amplitūdu var atstāt trenējošu vai ārstniecisku efektu, 

šie pētījumi tika turpināti un pētījumu rezultāti tika patentēti lokālās un vispārējās vibrācijas 

ierīču izgatavošanai (patents LV 12937 B un patents LV 12714 B). Aleksejs Ľemčenko uzsāka 

privātpraksi, kur lokālo un vispārējo vibrostimulāciju izmantoja galvenokārt ārstniecība un 

kosmētisku defektu novēršanā, savukārt Viesturs Krauksts turpināja vibrostimulācijas ietekmes 
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uz sportistiem izpēti Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Izmantojot lokālo 

vibrpstimulāciju, ir iespējams iedarboties uz atsevišķu muskuli, muskuļa cīpslu, saiti vai citu 

ķermeľa lokāciju, tomēr nav iespējams veikt vibrostreniľu, respektīvi, lokālās vibrostimulācijas 

laikā veikt vingrinājumu, iesaistot tajā stimulējamo lokāciju. 

1.2. Vibrostimulācijas galvenie parametri, pielietošanas īpatnības 

 

Vibrācijai raksturīgi vairāki parametri, kuriem variējot, mainās arī vibrācijas efekts, 

tādējādi daţādi iedarbojoties uz daţādu vielu struktūru, to vienkārši iešūpojot, rezonējot vai pat 

noārdot. Audu rezonansi iespējams panākt, ja pašu audu svārstību frekvence sakrīt ar tiem 

pielikto svārstību spēka frekvenci. Carmelo Bosko un Marko Cardinale norāda, ka vibrācija ir 

mehānisks stimuls, ko raksturo oscilatīvas kustības, un biomehāniskie parametri, kas nosaka 

vibrostimulācijas intensitāti, ir amplitūda (mm), frekvence (Hz) un vibrostimulācijas stiprums 

(viegla, vidēja, spēcīga) (Cardinale un Bosco, 2003), kā arī vibrācijas īstenošanas virziens – uz 

priekšu, atpakaļ, uz sāniem. Daţi autori, analizējot savus pētījumus, uzskata, ka vibrācijas 

amplitūda ir svarīgākais faktors maksimāla vibrācijas efekta sasniegšanai (Marín un Rhea, 

2010; Rittweger 2010). Vibrāciju īstenojošām ierīcēm raksturīgs paātrinājums, ko mēra metros 

sekundē kvadrātā vai gravitācijās - g (1g=9,8m/s
2
). Daţi zinātnieki savos pētījumos tieši 

paātrinājumu uzskata par būtisku faktoru vibrācijas efekta nodrošināšanai (Issurin un 

Tenenbaum, 1999). Vibrostimulācija ar paātrinājumu, kas iedarbojas uz muskuļu grupu vai 

atsevišķu muskuli, liek tam izmainīt garumu. Šīs muskuļa garuma izmaiľas tiek nosūtītas 

centrālajai nervu sistēmai (CNS), kas signālu apstrādā un nosūta atpakaļ vibrācijas skartajam 

muskulim vai muskuļu grupai (Abercromby u.c., 2007).  

Vibrostimulācijas galvenie parametri, kā arī vibrācijas pielietošanas kārtība un metodes 

veido vibrostimulācijas metodoloģiju. Vibrācijas slodzes intensitāte tiek raksturota galvenokārt 

ar amplitūdu un frekvenci, bet ir vēl citi vibrācijas parametri, kurus iekļauj vibrācijas 

metodoloģijā (Mester, 2002). Visi metodoloģiskie aspekti ir jāiekļauj vibrācijas treniľa 

dienasgrāmatā, kas ļauj pilnveidot vibrācijas treniľu metodoloģiju un to pilnveidot. Līdzīgi, kā 

jebkurā citā sporta treniľa dienasgrāmatā, tajā jābūt sadaļām par vibrācijas parametriem, 

treniľu ilgumu, bieţumu, vibrotreniľu pielietošanu, ja gadījumā tiek izmantota 

vibrostimulācija, tad nepieciešams sīki uzskaitīt arī ķermeľa daļas, uz kurām tiek pielietota 

vibrostimulācija, vibrostimulācijas pielietošanas virzienu (Luo u.c., 2005), vibratora 

piespiešanas spēku, kuru dozē un raksturo pats stimulācijas veicējs.  

Vibrācijas parametriem jābūt tādiem, lai izraisītu atkārtotu muskuļa nogurumu vai 

nelielu stresu, tādējādi izsaucot superkompensācijas efektu, līdzīgi, kā tas tiek praktizēts ar 

pretestību treniľu (Roelants, Delecluse un Verschueren, 2004; Verschueren u.c., 2004; 

Delecluse u.c., 2005; Delecluse, Roelants un Verschueren, 2003). Tādēļ arī viena no 

vibrostimulācijas kontrindikācijām ir vispārējs ķermeľa vājums, nogurums, šāda cilvēka 

ķermeľa funkcionālā stāvokļa laikā vibrācijas treniľu nav ieteicams veikt (Немченко, 2010). 

Šī iemesla dēļ slodze ir ļoti rūpīgi jāizvēlas sportistiem, īpaši intensīvā sagatavošanas periodā, 

sporta treniľu nometnes laikā, kad tiek īstenoti vairāki treniľi dienā.  

Vairāki autori izšķir divus vibrācijas novirzienus, kurus izmanto rehabilitācijā un sporta 

treniľā. Vienā gadījumā vibrācija tiek īstenota tieši uz noteiktu muskuļa vēderiľu, muskuļa 

cīpslu, saiti (Curry un Clelland, 1981, Jackson un Turner, 2003, Warman u.c. 2002, 

Bongiovanni u.c., 1990). Šai gadījumā vibrācijas iekārta jeb vibrators būs vai nu pārvietojams 

un tā gabarīti būs iespējami mazāki, vai arī tā būs liela, stacionāra iekārta, kas nostiprināta 

vajadzīgā pozīcijā (Jackson un Turner, 2003, Warman u.c. 2002); šai iekārtai tad arī tiek 

tuvināta vibrējamā virsma. Ja lokālā vibrostimulācija tiek realizēta ar stacionāru iekārtu, tad tās 

spiediens uz muskuļa virsmu ir konstants, ko, savukārt, nevar panākt ar mobilu, rokā turamu 

lokālās vibrostimulācijas iekārtu.  
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Cits vibrācijas veids, kas var tikt īstenots uz ķermeni vai kādu tā daļu, ir netieša 

vibrostimulācijas iedarbība uz mērķa virsmu vai orgānu, piemēram, subjekts stāv uz 

platformas, un oscilācijas no kāju pēdām un apakšstilbiem iedarbojas uz augšstilba četrgalvu 

muskulatūru (DeLecluse u.c., 2003, Issurin u.c. 1994). Šo vibrācijas novirzienu sauc par visa 

ķermeľa vibrāciju, neskatoties uz to, ka daţos veidos vibrācija visu ķermeni neietekmē 

(DeLelecluse u.c., 2003). Visa ķermeľa vibrācijas iekārtas no lokālās vibrācijas iekārtām atšķir 

tehniskie parametri, kuru amplitūda un frekvence parasti ir lielāka, lai novadītu pietiekami 

spēcīgas vertikālas oscilācijas līdz mērķa muskulatūrai. Zināms arī, ka vibrācijas parametri visa 

ķermeľa vibrācijas laikā nesamazinās lineāri, oscilācijām tiekot cauri ķermeľa audiem, 

respektīvi, nav iespējams skaidri pateikt, kādu vibrācijas slodzi saľem konkrēts muskulis, ja 

vibrācija tiek pielietota visam ķermenim (Mester, 2002). Šāda pieeja nav vajadzīga lokālai 

vibrostimulācijai, kur mēŗķa muskulis saľem tādus pašus vibrācijas parametrus, kādi uzstādīti 

aparatūrai (Curry un Clelland, 1981, Issurin 2005, Jackson un Turner, 2003). Visa ķermeľa 

vibrāciju tieši iekļaujot treniľu procesā, tas ir, izpildot daţādus vingrinājumus uz 

vibroplatformām, ar vibrācijas rokturiem un citā veidā, tiek īstenots vibrotreniľš, kam 

raksturīga vibrācijas iedarbība vingrinājuma izpildes laikā, ko nevar īstenot ar lokālo 

vibrostimulāciju (Issurin 2005). 

 

1.2.1. Vibrācijas tūlītējās iedarbības sekas 

 

Kopš vibrācijas pielietošanas sākumiem sportā, ir veikti vairāki pētījumi par vibrācijas 

tūlītējo ietekmi uz cilvēka fiziskajām spējām un fizisko spēju izpausmes formām, jo 

vibrostimulācija izmanto ārēju enerģijas avotu, lai īstenotu muskuļa tremoru vai arī mehānisku 

kontrakciju, kā arī iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. Pētījumos pierādīta visa ķermeľa 

vibrācijas pozitīvā ietekme uz roku saliecēju un apakšējo ekstremitāšu muskuļu spēku (Bosco, 

1999). Atsevišķi ir pētīta vibrācijas ietekme uz subjektiem ar daţādu trenētības pakāpi, kā arī 

tiek variēts ar daţādiem vibrācijas parametriem. Piemēram, ir noskaidrots, ka piecu minūšu 

20Hz frekvence pozitīvi ietekmē augšstilba saliecēju muskuļu grupas stiepjamību, kā rezultātā 

uzlabojas lokanība ceļa locītavā, kā arī uzlabojas vertikāls lēciens augstumā no vietas 

(Cardinale un Pope, 2003), šie paši autori norāda, ka vibrostimulācijas ietvaros uzlabojas 

neiromuskulārās sistēmas darbspējas, veicot vibrācijas treniľu uz visa ķermeľa vibrācijas 

platformas. Izmantojot šo pašu piecu minūšu vibrāciju ar 26Hz frekvenci, tika novērota delnu 

fleksoru spēka rādītāju dinamikas uzlabošanās, kā arī lokanības paaugstināšanās elites līmeľa 

lauku hokeja spēlētājiem un secināts, ka muskuļu grupas, kas mazāk ietekmējas no vibrācijas, 

neuzrādīs arī fizioloģisko parametru izmaiľas (Cochrane un Hawks, 2007). Spēka izpausmes 

formu rādītāju pozitīvo dinamiku pirms un pēc vibrostimulācijas noskaidrojis Rittvegers 

(Rittweger u.c., 2003) un Krauksts (Krauksts u.c., 2010), kurš pētīja izmaiľas vertikālā lēciena 

augstumā, kā arī maksimālā izometriskā un maksimālā dinamiskā spēka, spēka izturības 

izmaiľas. Šis pats autors norāda, ka ir iespējama lielāka skaita muskuļu šķiedru iesaistīšanās 

darba veikšanā, kas savukārt noved pie lielāka noguruma pēc treniľa slodzes. Nav atrastas 

liecības, ka īslaicīgas vibrācijas rezultātā palielinātos ekstremitātes muskulatūras apjoms, vai 

arī atsevišķu muskuļu apjoms, līdz ar to nevaram runāt par papildus barības vielu uzkrāšanos 

muskulī, muskuļu trofikas izmaiľām, kas palielinātu muskuļu apjomu.  

Vibrācijas iedarbība ir pētīta arī, testējot proprioreceptīvās sajūtas. Tika veikts pētījums, 

kura laikā subjektiem tika veikta piecu minūšu ilga visa ķermeľa vibrācija, pēc kuras uzlabojās 

locītavas repozicionēšana testā par 39%, salīdzinot ar testu pirms vibrācijas. Tas arī liecina par 

vibrācijas ietekmi uz nervu sistēmas darbību (Fontana u.c., 2005). Par vibrācijas ietekmi uz 

proprioreceptoriem norāda arī līdzsvara pētījumi, pēc kuru rezultātiem (15,7% uzlabojums 

līdzsvara testu rezultātos) tika izdarīts secinājums, ka vibrostimulācija ietekmē arī līdzsvaru 
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(Torvinen u.c., 2002). Iepriekšējie pētījumi tika veikti uz praktiski veseliem subjektiem, tomēr 

ir arī pētījumi, kuros subjektiem bija hroniski līdzsvara traucējumi, tomēr pēc vibrostimulācijas 

seansa ar 30Hz frekvenci un 2mm amplitūdu stājas stabilitāte ticami uzlabojās.  

Pētījumi, kas veikti ar visa ķermeľa vibrācijas aparatūru, šai gadījumā nepārsniedza 

40Hz robeţu, tomēr zinātnieki ir variējuši ar vibrācijas amplitūdu. Jāpiebilst, ka visa ķermeľa 

vibrācijas iekārtām raksturīga 4 – 10mm amplitūda, ko bieţi izmanto gan treniľos, tā arī 

adaptīvo spēju paaugstināšanai un rehabilitācijai. Zinātnieki pētījumos izmantojuši 8mm 

amplitūdu, pēc kuras apakšstilba ekstenzijas ceļa locītāvā maksimālā spēka rādītāja pieaugums 

netika novērots, drīzāk otrādi, novērots spēka rādītāju samazinājums, kas turpinājies vēl 180 

minūtes, tai pat laikā, veicot vibrāciju ar amplitūdu 4mm, apakšstilba ekstenzijas spēks 

palielinājies (De Ruiter u.c., 2003, Torvinen u.c. 2002). Protams, būtu interesanti uzzināt sīkus 

subjektu antropometriskos parametrus un ķermeľu tipu, jo, atsaucoties uz augstāk minēto 

informāciju, oscilācijas daţādi ietekmē mērķa muskuli pie vienādiem aparatūras iestādītajiem 

parametriem, un šis faktors ir atkarīgs arī no subjekta ķermeľa kompozīcijas. 

 

1.2.2. Vibrācijas ilgstošā iedarbība 

 

Pasaulē vairāk izplatīti ir visa ķermeľa vibrācijas aparāti un iekārtas, kas skaidrojams ar 

to vienkāršo pielietošanu, kā arī faktu, ka, lietojot šo metodi, iespējams iedarboties uz 

vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi, piemēram, iespējams veikt vibrotreniľu sporta spēļu 

komandai, kuru vada viens cilvēks. Daudzos sporta centros stabilu lomu ieľēmuši vibrācijas 

treniľi speciālās vibrācijas auditorijās. Zinātnieku pētījumi daudz vairāk pēta visa ķermeľa 

vibrāciju, kā arī lielāks ir vibrācijas ilgstošās iedarbības izpētes apjoms, jo ir ētri veikt 

vibrācijas treniľu savienojot ar cita sporta veida treniľu, vai arī pirms vai pēc tā.  

Zinātniskajos pētījumos ilgstošā vibrācija tiek pētīta sākot ar piecu dienu iedarbības 

periodu un beidzot ar 24 nedēļām (Bogaerts u.c., 2007, Bongiovanni u.c., 1990, Cardinale, 

2003, Rittwerger u.c., 2003). Pētīts ir vertikālā lēciena augstums, jauda atkārtotos lēcienos (10 

dienas, 26Hz, 10mm, kopējais vibrācijas laiks 100min), novērota vibrostimulācijas pozitīva 

ietekme uz sprintera darbaspējām daţādās sprinta distancēs, pielietojot vibrostimulāciju sešas 

nedēļas (Paradisis u.c., 2007). Vibrotreniľš uz vibroplatformas pielietots arī vertikālā lēciena, 

apakšstilba ekstenzijas rādītāju dinamikas, apakšdelma fleksijas un atspoles skrējiena 

dinamikas noteikšanai. Kopā vibrotreniľi ilga četrus mēnešus un subjekti veica pietupienus, 

stāvot uz vibroplatformas, pētnieks bija izvēlējies 2mm amplitūdu un 25 – 40Hz frekvenci, 

subjektu dzīves veids bija mazkustīgs (Torvinen u.c., 2002). Pozitīvs efekts tika sasniegts arī 

jaunu, netrenētu sieviešu vibrotreniľā 12 nedēļu garumā ar 35 – 40Hz frekvenci un 2,5 – 5mm 

amplitūdu, pēc kura palielinājās apakšstilba ekstenzoru spēka izpausmju rādītāji, respektīvi, to 

dinamika bija pozitīva pirms un pēc eksperimenta (Delecluse u.c., 2003). Pētījumos sastopams 

daţāds vibrācijas pielietošanas eksperimenta ilgums, piemēram, 24 nedēļas (Roleants u.c., 

2004), astoľi mēneši (Torvinen u.c., 2002).  

Ilgstošos vibrācijas treniľos uzlabojas ne tikai spēka izpausmes formas, bet arī kaulu 

blīvums, kas tika noteikts ar H-starojuma enerģijas absorbciju. Lai gan atsevišķā pētījumā 

(Torvinen u.c., 2003) netiek apstiprināta kaulu blīvuma palielināšanās (pielietojot 2mm 

vibrācijas amplitūdu), tomēr vairākums pētnieku to uzsver īpaši (Verschueren u.c., 2004, Gusi 

u.c., 2006).  

Pētījumos norādīts, ka muskuļu neapzinātā, pasīvā kontrakcijā tiek iesaistīts lielāks 

muskuļu šķiedru skaits, nekā paša cilvēka izraisītā, apzinātā iespējami spēcīgā muskuļu 

kontrakcijā, tomēr, ja stimulācijas intensitāte ir pārāk liela, tad var iestāties muskuļu nogurums, 

muskulis tiek pārpūlēts (Issurin un Tenenbaum, 1999; Delecluse u.c., 2005; Cormie u.c.,  2006; 

Bosco u.c., 2000; Rittweger, Schiessl un Felsenberg, 2001; Rittweger u.c.,  2002), šis fakts ir 
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ticis pierādīts, mērot muskuļu elektromiogrāfisko aktivitāti (Delecluse, Roelants un 

Verschueren, 2003). Šajos pētījumos arī izteikta varbūtība, ka, pamatojoties uz divreiz par 

normu lielāko elektromiogrāfisko aktivitāti mērāmajos muskuļos vibrācijas laikā, tiek stimulēti 

procesi centrālajā nervu sitēmā (CNS), līdz ar to radot lielāku CNS trenējošo efektu, nekā visas 

līdz šim zināmās tam paredzētās treniľu metodes.  

Vibrostimulācijas pozitīvais aspekts ir asins cirkulācijas paaugstināšana kā tūlītējs 

efekts. Ir norādes, ka, vibrācijas aparāta galviľai kustoties pa muskuļa šķiedru vairākas reizes 

sekundē, tiek radīts sūkľa efekts, kas nodrošina labāku šūnu apgādi ar skābekli un uzturvielām 

bagātām asinīm, kā arī nodrošina venozo asiľu, līdz ar to gāzu un vielmaiľas galaproduktu 

ātrāku aizplūšanu no muskulatūras, stimulējot limfas un asiľu plūsmu muskulī (Kerschan-

Schindl u.c., 2001; Lohman u.c., 2007). Tiek novērots arī vazodilatācijas (asinsvadu 

paplašināšanās) efekts, ko raksturo ādas siltums, apsārtums vibrostimulācijai pakļautajā 

lokācijā (Stewart u.c. 2005; Oliveri, Lynn un Hong, 1989).  

Iepazīstoties ar publikācijām par pētījumiem visa ķermeľa vibrostimulācijā ilgstoši, 

varam atrast arī pētījumus, kur rezultātu pozitīva dinamika netika panākta, tomēr vairums datu 

liecina, ka, izmantojot vibrāciju ilgstoši, iespējams paaugstināt cilvēka fizisko darbaspēju 

izpausmes formas (Krauksts, 2011), kā arī veikt izmaiľas kaulu trofikā. Jāsecina arī, ka 

vibrācijas pielietošanā ir jābalstās uz stringri izvēlētu un zinātniski pamatotu metodiku, jāľem 

vērā gan subjektu fiziskā sagatavotība, gan viľu antropometriskie parametri, kā arī vibrācijas 

parametri. Šo parametru veiksmīga kombinācija ir pamats testu rezultātu pozitīvai dinamikai. 

Vibrācijas ilgstošo treniľu iedarbības pozitīvais efekts atkarīgs arī no eksperimenta 

organizācijas, no slodzes, ko veic kontroles un eksperimentālā grupa, kā arī no grupu 

viendabīguma un rezultātu atbilstības statistisku analīţu veikšanai. Parasti vibrācijas efektivitāti 

pēta ar kvantitatīvām metodēm, tādēļ ir nepieciešams diezgan liels subjektu skaits, kas ļauj ne 

tikai iegūt statistiski ticamus rezultātus, bet arī noskaidrot galvenās vibrācijas treniľa 

tendences, kā arī fizisko īpašību izpausmes formu testu rezultātu tendences, kas turpmāk ļautu 

koriģēt vibrācijas treniľu parametrus pozitīva rezultāta sasniegšanai.  

 

1.2.3. Vibrācijas frekvence, amplitūda un ilgums 

 

Frekvence ir svārstību skaits laika vienībā. SI sistēmā frekvence vienāda ar vienu 

vienību, ja sekundē notiek viena svārstība, frekvenci mēra hercos (Hz). 

Mehāniskajā vibrācijā sportā frekvence ir viens no galvenajiem mainīgajiem 

parametriem, ko rada vibrostimulatora platforma, virzulis vai cita detaļa, kas nodod vibrāciju 

uz kādu noteiktu rīku vai cilvēka ķermeľa daļu. Vibrācijas frekvence sportā var svārstīties no 1 

līdz pat 300Hz un vairāk. Visa ķermeľa vibrācijas platformām ir raksturīga zema vibrācijas 

frekvence, kas reti pārsniedz 50Hz, toties relatīvi liela amplitūda (10mm), toties lokālai 

vibrostimulācijai, kas tiek izmantota sportā uz konkrētu muskuli vai cīpslu, frekvence var būt 

pat 300Hz, bet amplitūda 0,5mm; vibrācija kosmetoloģijā sasniedz 1000Hz. Mūsdienās tiek 

veikti pētījumi ar iekārtām, kas vibrāciju nodrošina ne tikai vienā, bet divās vai pat trīs plaknēs.  

Publicēti pētījumi ar 150Hz pielietoto frekvenci (Bongiovanni u.c., 1990), 100 – 200Hz 

lokālās vibrostimulācijas frekvenci (McCloskey u.c., 1972), 50Hz (De Gail u.c., 1966), 26Hz 

(Cochrane un Stannard, 2005, Bosco, 1998), 27Hz (Runge u.c., 2000), 25 – 30Hz (Torvinen, 

2002), 18Hz (Fontana, 2005) frekvenci visa ķermeľa vibrostimulācijas pētījumos. Rūpnieciski 

raţotās vibroplatformas parasti var darboties ar frekvenci līdz 50Hz. 

 

 

1. tabula 
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Rūpnieciski ražoto iekārtu parametru, vingrinājumu un iedarbības raksturojums 

(Михеев, 2007) 

Iekārtas 

ražotājs 

Frekvences 

diapazons, 

hz 

Ampli-

tūda, 

mm 

Paātrinā-

jums, 

g 

Vingrinājuma  

raksturojums 

 

Ilgums, 

min 

Prognozējamie vibrostimulācijas 

iedarbības rezultāti 

FitVibe Excel  

(Vācija) 
20 - 60     

3 vingrinājumi 

lokanībai,  

masāţas paľēmieni 

  

Uzlabots hormonālais līmenis,  

tauku sadedzināšana, osteoporozes 

novēršana, 

apetītes uzlabošana, vielmaiľas 

galaproduktu izvade,  

vispārējās pašsajūtas uzlabošanās 

Power 

Vibration 

Machine 

30 - 50   2,8 - 3 

4 vingrinājumi roku, 

kāju un vēdera 

muskuklatūras 

pastiepšanai 

  

Asinsrites uzlabošanās, 

spēka, lokanības uzlabošanās, 

ostoporozes novēršana, 

tauku sadedzināšana, 

vidukļa stabilitātes uzlabošanās, 

koordinācijas uzlabošanās 

Power Plate 

 (Vācija) 
30 - 50 2 - 4 1,8 - 6,24 

36 vingrinājumi 

lokanībai, 

spēkam, masāţai 

10 

Spēka īpašību uzlabošanās, 

lokanības, koordinācijas, 

asins cirkulācijas uzlabošanās, 

tauku sadedzināšana, 

kosmētiskie efekti 

HumanMed 

Extec 
0 - 60 10   

4 vingrinājumi stāvus 

ar balstu rokām, 

masāţa 

10 

Viscerālā un zemādas tauku 

slāľa samazināšanās, holesterola 

samazināšanās, nervu sistēmas 

funkcionalitātes uzlabošanās, muskuļu 

tonusa paaugstināšanās, kaulu 

blīvuma paaugstināšanās, locītavu 

stabilitātes un proprioreceptīvo sajūtu 

uzlabošanās, muskulatūras 

nostiprināšanās, zarnu trakta 

peristaltikas uzlabošanās, atrofējušos 

muskuļu  un locītavu reabilitācija, 

vielmaiľas uzlabošanās, ķermeľa 

masas stabilizācija 

VibraFit 

(Vācija) 
20 - 50     

Vingrinājumi statikā -  

masāţa, dinamikā 

rokām, 

kājām, ar amortizatoru 

tipa 

palīgierīcēm 

10 Vispārējā tonusa un 

koordinācijas uzlabošanās, 

celulīta problēmu novēršana, 

limfas atteces uzlabošanās 

SwissVibro 

(Šveice) 
5 - 25         Sporta mērķiem, reabilitācijai 

VibraTrimmer 

(Vācija) 
25 - 55       5 - 10 

Spēka, koordinācijas, 

kustīguma paaugstināšana, tauku 

masas samazināšana 

Galileo 

(Vācija) 
5 - 30 5   

Vingrinājumi stāvus 

nedaudz saliektās 

kājās, 

iztaisnotās kājās, 

vingrinājumi rokām 

guļus stāvoklī 

  Osteoporozes, celulīta novēršana 

VibroGym 30 - 50     

Vingrinājumu 

programmas 

"Sports un fitness", 

"Veselība un 

skaistums", 

"Medicīna un 

reabilitācija" 
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1. tabulas turpinājums 

Iekārtas 

ražotājs 

Frekvences 

diapazons, 

hz 

Ampli-

tūda, 

mm 

Paātrinā-

jums, 

g 

Vingrinājuma  

raksturojums 

 

Ilgums, 

min 

Prognozējamie vibrostimulācijas 

iedarbības rezultāti 

Fir-X       

42 vingrinajumi 

lokanībai, 

roku un kāju spēkam 

(pieslēdzot papildus 

vilces ierīces), 

programmas 

sporta, fitnesam, 

reabilitācijai 

  

Pozitīva ietekme uz muskuļiem, 

kauliem, asinsvadiem, tauku 

slāľa samazināšanās 

ExcerVibe 

(ASV) 
20 - 50 4 - 5 0,7 - 1,2 

Programmas sportam, 

reabilitācijai, fitnesam 

30s 

- 20min 

Spēka, lokanības, izturības 

nodrošinošo organisma 

sistēmu darbības uzlabošana 

SwingVibe 

(Vācija) 
20 - 35 3   

Masāţas vingrinājumi, 

5 vingrinājumi 

dinamiskā 

reţīmā kājām un 

rokām 

1 - 60s 

Osteoporozes, Parkinsona 

slimības ārstēšana, spēka 

palielināšana 

 

Analizējot publikāciju un pētījumu datus, secinām, ka vispārējās vibrācijas ietekme ar 

18 – 35Hz frekvenci var dot iespējami lielāku rezultātu, nekā zemākas vai augstākas frekvences 

vibrācija, tomēr augstāk minētie zinātnieki atzīmē to, ka, izmantojot 40 – 50Hz frekvenci, 

neiromuskulārās sistēmas darbaspējas būs pazeminātas vēl pēc vibrostimulācijas beigšanās 

noteiktu laika posmu. Jāpiemin arī, ka lokālās vibrostimulācijas frekvence līdz šim ir pētīta 

maz, tomēr valda uzskats, ka lokālajai vibrostimulācijai frekvencei jābūt lielākai un tā var 

sasniegt pat 200Hz.  

Pie noteiktas vibrostimulācijas frekvences tā var izraisīt muskuļšķiedru un iekšējo 

orgānu rezonansi. Pētījumos ar dzīvniekiem noteikts, ka zemas frekvences vibrācijas var 

izjaukt kāda iekšējā orgāna trofikas struktūru, tā izsaucot orgāna bojājumus un to veikto 

funkciju pasliktināšanos. Piemēram, rezonanses apgabals cilvēkam ir 5 – 10Hz daţādiem 

iekšējiem orgāniem un ķermeľa daļām – acis, smadzenes 20Hz, sāpes krūtīs un vēderā pie 8Hz, 

aknas 6 – 1Hz, runas traucējumi pie 6 – 8Hz, redzes asuma samazināšanās pie 40Hz. Skābekļa 

patēriľa samazināšanās novērojama pie 100Hz, aktīna – miozīna kompleksa nomākšana spilgti 

izpauţas pie 200Hz frekvences vai ap to (Михеев, 2007). Jāpiebilst, ka minētie pētījumi veikti 

uz visa ķermeľa vibrācijas platformas, tomēr mūsu pētījumā netiek izmantota vibrācijas 

ietekme uz iekšējiem orgāniem, tikai uz muskuļu sistēmu.  

Vēl daţi no frekvences izvēles pamatnosacījumiem ir vibrējamā virsma, kā arī muskuļu 

masas apjoms, līdz ar to frekvence var mainīties lielā mērā. Frekvenci var arī izvēlēties, 

vadoties no testa subjekta muskuļu sajūtām, kas, šajā gadījumā, liecinās par vibrācijas ietekmi 

uz nervu sistēmas stāvokli. Lokālās vibrostimulācijas gadījumā oscilācija tiek sūtīta virzienā uz 

kaulu vai kādu citu cietāka blīvuma virsmu, lai panāktu rezonējošo efektu, kas palīdz 

oscilācijām izplatīties dziļāk muskuļa audos, kas nodrošinā dziļāku vibrācijas efektu, nekā to 

var sniegt klasiskā masāţa. Jāievēro nosacījums, ka katram subjektam muskuļu masas apjoms 

un tās tonuss ir atšķirīgs, līdz ar to nepieciešama frekvences, kā arī amplitūdas variācija, lai 

izraisītu rezonējošas oscilācijas. Atgriezeniskās saites uzturēšana ar testa subjektu ir svarīga, jo 

eksperimenta/treniľa veicējam var būt apgrūtinoši īstenot optimālas frekvences uzstādīšanu, ja 

pats testa subjekts nepalīdz vai arī nespēj izskaidrot savas muskuļu sajūtas. Līdz ar to 

vibrostimulācijas vai visa ķermeľa vibrācijas eksperimentos izvēlas subjektus ar iepriekšēju 
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treniľu pieredzi, lai būtu iespējams optimāli piemeklēt vajadzīgo frekvenci. Pētījumos tiek 

izmantotas daţādas frekvences, kā arī amplitūda. Svarīgs vibrācijas parametrs ir amplitūda. To 

mēra milimetros (mm), tā parasti nepārsniedz 10mm visa ķermeľa vibrācijas iekārtām, lokālās 

vibrostimulācijas iekārtām vēl mazāka (Bosco u.c.,2000, De Ruiter u.c., 2003a, 2003b, 

Roelants u.c., 2004, Torvinen u.c., 2002a, 2002b). 

2. tabula 

Dažādos pētījumos izmantoto vibrācijas vingrinājumu raksturojums (Михеев, 

2007) 

Autors 
Frekvence 

 (Hz) 

Amplitūda 

 (mm) 

Kustība vibrācijas 

laikā 

Mērījuma 

 izdarīšanas laiks 
Slodzes parametri 

Bosco uc. 26 10 
Izometriski pietupieni 

 uz vienas kājas 

Uzreiz pēc 

 vibrācijas iedarbības 

Slodze 60s 

Atpūta 60s 

Piegājieni - 8 - 10 

Bosko uc. 26 4 Izometriski pietupieni 
Uzreiz pēc 

 vibrācijas iedarbības 

Slodze 60s 

Atpūta 60s 

Piegājieni - 8 - 10 

Rittweger uc. 26 15 

Izometriski pietupieni 

 ar pieaugušu slodzi 

 līdz galējam nogurumam 

Uzreiz pēc 

 vibrācijas iedarbības 

Nepārtraukti līdz 

 pilnīgam pagurumam 

Torvinen uc. 25 - 40 2 
Koncentriska rakstura 

 pietupieni 

2 un 50 min 

 pēc vibrācijas 
4 min 

Issurin 44 4 
Airēšanu imitējoša 

 kustība ar rokām 

Uzreiz pēc vibrācijas 

 iedarbības un tuvākajā 

 pēcstimulācijas periodā 

Intervāli vingrinājumi ar 

 daţādiem slodzes un 

 atpūtas reţīmiem 

De Ruiter uc. 30 8 Izometriski pietupieni 
1, 5, 30,60,180min 

 pēc vibrācijas 

Slodze 60s 

Atpūta 60s 

Piegājieni - 5 

 

Pieejami samērā maz pētījumu par daţādu amplitūdu ietekmi uz mērķa muskuli vai 

cīpslu, tomēr ir publikācijas (Torvinen u.c., 2002), kur pētīta 1mm un 4mm amplitūda, tās 

ietekme uz elektromiogrāfijas (EMG) parametriem kājas apakšstilbu un augšstilbu 

muskulatūrai. Pētījumā subjekti izpildīja daţādus uzdevumus uz visa ķermeľa vibrācijas 

iekārtas, tā saucamās vibroplatformas. Pētījuma rezultāti liecināja, ka 4mm amplitūda samazina 

EMG frekvenci muskuļos, toties, izmantojot 1mm amplitūdu, EMG frekvences samazinājums 

bija mazāks.  

3. tabula 

Vibratoda paātrinājuma dinamika atkarībā no frekvences un amplitūdas 

(Михеев, 2007) 

Amplitūda, 

mm 

Vibrācijas paātrinājums (g) pie noteiktas frekvences (Hz) 

30Hz 40Hz 50Hz 

4 0,74g 1,31g 2,05g 

5 0,93g 1,64g 2,56g 

6 1,11g 1,97g 3,07g 

7 1,31g 2,30g 3,58g 

 

Veicot lokālo vibrostimulāciju, nepieciešams variēt ar amplitūdu, lai panāktu maksimāli 

iespējamo efektu daţādu muskuļu grupu stimulēšanā, tas galvenokārt atkarīgs no stimulējamā 

muskuļa masas. Piemēram, muskulim gluteus maximus un gluteus minimus būs nepieciešama 



18 

 

lielāka amplitūda, nekā plaukstas saliecēju muskuļu grupai. Ja notiek muskuļu cīpslas vai 

cīpslas stiprinājuma vietas pie kaula vibrostimulācija, tad nepieciešama pat 0,5mm amplitūda.  

 

4. tabula 

Vibrācijas akūtais efekts uz spēka un jaudas izpausmēm (Issurin, 2005) 

Autors Efekts Subjekti Uzdevums vai apstākļi 

Armstrong et.al., 

1987 

Vibrostimulācija izraisa  

satvēriena spēka  

palielināšanos par 55% 

14 praktiski 

veseli 

 subjekti 

Cilindra turēšana 60 sekundes, 0, 40, 160Hz, 49m/s² 

Samuelson et.al., 

1989 

Vibrostimulācija samazina 

 ilgstošas kontrakcijas laiku 

 par 29,8% 

8 praktiski 

veseli 

 20 gadus veci 

 subjekti 

Apakšstilba ekstenzija ceļa locītavā līdz pieliktā spēka 

 samazinājumam, (15 - 23s, 20Hz, 20m/s² 

Samuelson et.al., 

1989 

Vibrostimulācija samazina 

 vingrinājuma izpildes laiku 

 par 21,7%, nav paagstināts 

 asinsspiediens un  

sirdsdarbības frekvence 

8 praktiski 

veseli 

 20 gadus veci 

 subjekti 

Veloergometrs ar un bez vibrācijas uz pedāli,  

20Hz, 20m/s² 

Bongiovanni un 

Hagbarth, 

 1990 

Vibrostimulācija palielina 

 kontrakcijas spēku vidējas 

 intensitātes slodzēs, 

 kā arī uz noguruma fona 

5 praktiski 

veseli 

 subjekti 33 - 

63gv. 

Potītes dorsifleksija īsās kontrakciju sērijās, 

 vibrostimulācija uz muskuļa cīpslu, 150Hz 

Bongiovanni et.al., 

1990 

Ilgstoša vibrostimulācija 

 izraisa kontrakcijas spēka 

 samazināšanos par 8% 

 pārtrauktās slodzēs un 

 25% nepārtrauktās slodzēs 

25 praktiski 

veseli 

 subjekti, 

 vid.vec. 40g. 

Maksimāla izometriska potītes dorsifleksija ātrās 

 pātrauktās kustībās un 1 min. Ilgstoša kontrakcija, 

 vibrostimulācija uz muskuļa cīpslu, 150Hz  

Issurin et.al., 1990 

Maksimālais izometriskais 

 spēks palielinājās par 5,8%; 

 izometriskaizturība par 

 5,9 - 17.8%, izotonisks 

 spēks par 26 - 41% 

6 trenēti un 8 

 bijušie augstas 

 klases kajaka 

 airētāji 

Kajaka īriena simulācija - maksimāla izometriska, 

 ilgstoša izmoetriska, maksimāla izotoniska piepūle. 

 VS 17 - 38Hz, 12 - 41m/s² 

Liebermann and 

Issurin, 

 1997 

Maksimālais izotoniskais 

 spēks palielinājās par  

4,9 - 8,3%, 

 atkarībā no atlēta trenētības 

41 trenēts 

vīriešu 

 dzimuma atlēts 

Trenaţiera vilkšana pie vēdera sēdus, viens 

atkārtojums, maksimāla piepūle, 

 44Hz, 30m/s² 

Issurin and 

Tenenbaum, 

 1999 

Maksimālais spēka palielinās 

 par 10,4% elites un  

7,9% amatieru līmeľa 

 atlētiem 

14 elites un 

 14 amatieru 

 līmeľa atlēti 

Roku saliekšana iztaisnošana stāvus pie maksimāla 

 ātruma, 44Hz, 30m/s² 

Griffin et.al., 2001 
Izturība neatšķīrās, ar vai 

 bez VS pielietošanas 

3 sievietes, 

 4 vīrieši, 

 24 - 45gv. 

Izometriska apakšdelma ekstenzija, 

 20% no maksimālās piepūles, vs pielietota 

 2s katras 10s, 110Hz 3mm 

Warman et.al., 2002 
Griezes momenta 

 uzlabošanās par 14,7±2,9% 
28 atlēti 

Apakšstilba iztaisnošana izokinētiskā reţīmā 

 90°-180° amplitūdā, 50Hz; 13-24m/s²  

Humphries et.al., 

2003 

Nav novērota atšķirība starp 

 maksimālo izometrisko 

 spēku un spēka pieauguma 

 dinamiku 

17 vīrieši 
Apakšstilba ekstenzija izometriskā reţīmā, 

 50Hz, 13-24m/s² 

*VS – vibrostimulācija 

 

Izmantojot vibrostimulāciju ilgstoši, nepieciešams variēt ar amplitūdu, lai nepieļautu 

hronisku adaptāciju, kad esošā vibrostimulācijas amplitūda vairs nedod vēlamo efektu. 
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Vibrācijas paātrinājums (g) tieši ir atkarīgs no vibrācijas frekvences un amplitūdas. 

Vibrācijas ilgums tiek minēts gandrīz visos pētījumos, kas ir pierādījums šī parametra lomai 

vibrācijas efekta sasniegšanā. Vibrācijas ilgums var būt 5 sekundes (Curry un Clelland, 1981, 

Humphries, 2004, Issurin u.c., 1994) līdz pat 30 minūtēm vienā piegājienā, kā arī ar variatīvu 

piegājienu skaitu (Bongiovanni u.c., 1990, Rittweger u.c., 2003, Torvinen u.c., 2002a,2002b, 

De Ruiter u.c., 2003b, Delecluse u.c., 2003, Issurin un Tennenbaum 1999). Zinātnieki 

pētījumos variē ar vibrācijas ilgumu, tā sadalījumu pa piegājieniem un vibrācijas ilguma katrā 

piegājienā, turklāt, ja vibrācijas terapijā iekļauj vairākus piegājienus, tad pie eksperimenta 

organizēšanas min arī atpūtas laiku, kas arī plaši variē. Publikācijās minēti 10 un 60s ilgi 

vibrācijas periodi ar 60s ilgām atpūtas pauzēm, pēc piektā piegājiena dodot 6 min atpūtas pauzi 

(Bosco, 2000), vēl ir minēts 4 min vibrācija ar 1 min atpūtas pauzi (Torvinen, 2002b). Nav 

noslēpums, ka ilgstoša vibrācija izraisa vibrācijas slimību, kā arī vibrostimulācija var ietekmēt 

nervu sistēmas uzbudinājuma procesus, tomēr ir izvirzīta hipotēze (Luo, 2005), ka īslaicīga 

vibrostimulācija neizraisa noguruma uzkrāšanos neiromuskulārajā sistēmā, tieši otrādi, 

uzlabojas neiromuskulārās sistēmas darbība. Ja vibrācijas ilgums ir relatīvi liels (7 min), tad 

samazinājies lēciena augstums no vietas labi sagatavotiem sportistiem (Bosco u.c., 1999.  

 

5. tabula 

Akūto pēcvibrācijas efektu apkopojums (Issurin, 2005) 

Autors Efekts Subjekti Uzdevums vai apstākļi 

Kunnenmeyer and  

Schmidtbleiche, 

1997 

Ievērojama rezultāta 

 samazināšanās lēcienā 

 augstumā pēc stiepšanās, 

 izmantojot VS 

12 studenti -  

augstlēcēji 

Kāju muskulatūras stiepšana (3x2min), 

nolēciens no 

 24cm sola uz tenzoplatformas, 23Hz VS 

Bosko et.al., 1999 

Būtiska vidējā spēka 

 palielināšanās 

apakšdelma 

 fleksijā (4.8%) 

14 

starptautiska 

 līmeľa 

bokseri 

Izometriski sasprindzināta roku 

muskulatūra pakļauta 

 VS, 5x2min, apakšdelma fleksija ar 

pretestību - 5% 

 no ķermeľa masas, 30Hz, 34m/s² 

Issurin anad 

Tenenbaum, 

 1999 

Nebūtisks spēka 

palielinājums 

 (par 2.4 - 5.2%) pēc VS 

 pielietošanas 

14 amatieri un 

 14 elites atlēti 

Trīs piegājieni roku saliekšanā 

iztaisnošanā sēdus ar 

 maksimālu ātrumu, otrs piegājiens ar VS, 

trešais bez 

 VS pēcvibrācijas sindroma noteikšanai, 

44Hz, 30m/s² 

Kouzaki et.al., 

2000 

Maksimālais spēks būtiski 

 krītas pēc ilgstošas VS 

8 netrenēti 

 subjekti 25gv. 

Maksimāla izometriska apakšstilba 

ekstenzija, 

 VS uz rectus femoris 30min, 30Hz 3mm 

Griffin et.al., 2001 

Maksimālais spēks 

samazinās 

 vienādi, gan pielietojot 

VS, gan bez VS 

pielietošanas 

3 sievietes un 

 4 vīrieši, 24 - 

45gv 

Izometriska apakšdelma ekstenzija 5min 

nepārtraukti 

 ar 20% no maks, iespējamā, VS 2s katras 

10s, 

 110Hz, 3mm 

Jackson and 

Turner, 2003 

Būtiska pieliktā spēka un 

spēka 

 pielikšanas amplitūdas 

 samazināšanās pēc VS 

 abām kājām 

10 vīrieši 26gv 

Maksimāla izometriska apakšstilba 

ekstenzija abām 

 kājām, VS uz rectus femoris labajai kājai 

30min laikā, 

 30 un 120Hz 

*VS – vibrostimulācija 

 

Izmantojot visa ķermeľa vibrāciju piecus piegājienus pa vienai minūtei uz 

vibroplatformas ar 2 min atpūtas pauzēm starp piegājieniem, tika novērota apakšstilba 

ekstenzijas maksimālā spēka samazināšanās (De Ruiter, 2003). Vairāki pētījumi norāda uz to, 

ka, palielinoties vibrācijas ilgumam, palielinās noguruma izpausme subjektu testa kustībā (Luo 
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u.c., 2005, Bongiovanni, 1990), tomēr nav atrodami tieši norādījumi par  slieksni, kuru 

pārkāpjot, vibrācijas efektivitāte zūd. Vibrācijas ilgums ir atkarīgs arī no tā, kāda ir ķermeľa 

vieta, kas tiks pakļauta vibrostimulācijai – vai tiks vibrēts viss ķermenis uz platformas, vai tiks 

veikta atsevišķu ķermeľa daļu vibrācija, vai arī tiks veikta viena muskuļa, saites vai cīpslas 

lokālā vibrostimulācija. Zinātnieku pētījumi norāda uz to, ka, iespējams, ilgstoša vibrācija 

nomāc nervu galus muskulī un cīpslās, līdz ar to vairs netiek nosūtīts vēlamais impulss uz 

galvas smadzeľu motorajiem centriem, kas savukārt samazina neiromuskulārās sistēmas darba 

spējas, muskuļu šķiedru rekrutēšanos kustības izpildē. 

Vladimira Issurina apkopotajā materiālā redzams, ka daudzi autori ir veikuši daţādus 

eksperimentus spēka un izturības izpausmes formu attīstīšanai daţādos stāvokļos un muskuļu 

darbības reţīmos, kas ļauj arī paredzēt vibrostimulācijas efektu, piemērojot to konkrētā 

eksperimenta apstākļiem. 

Zinātnieki ir novērojuši arī negatīvus vibrācijas aspektus tieši visa ķermeľa vibrācijā 

(Abercomby u.c., 2007), piemēram, tiek negatīvi ietekmēta muguras kaulu un muskuļu aparāta 

fizioloģija un struktūra, novērojami traucējumi gremošanas traktā, reproduktīvajās kustībās, 

pasliktinās redze un vestibulārās sistēmas funkcijas, vibrācija var izsaukt intervertebrālo disku 

novirzi, mugurkaulāja deģenerāciju un osteoartrītu, turklāt vibrācija tiek novadīta uz galvu un 

var tikt izraisīta matu izkrišana, vizuāli traucējumi (Bovenzi, 2005, Lings un Leboeuf-yde, 

2000, Seidel, 1993).  

Zinātnieku pētījumi norāda, ka, pārsniedzot ISO2631 standartā noteikto vibrācijas 

akselerāciju un frekvenci attiecībā pret personīgo svaru (International Organization Of 

Standardization), vibrācijas efekts var būt bīstams cilvēka veselībai, kā arī šis pats pētījums 

norāda, ka mazāks kaitējums var tikt nodarīts, ja vibrācijai pakļauj tikai atsevišķas ķermeľa 

daļas pēc kārtas, nevis visu ķermeni kopā (Abercromby u.c. 2007). Ir norādes, ka vibrācija 

vairākās plaknēs nedod tādu pašu negatīvo blakusefektu, kā vibrācija vienā plaknē, īpaši, ja tā 

ir rotējoša vibrācija. Vibroplatformas realizē ne tikai vibrāciju noteiktā, uzstādītā laika vienībā 

un ar noteiktu frekvenci un amplitūdu, bet arī vibrācija notiek vairākās plaknēs (Abercomby 

u.c., 2007, Cardinale un Pope, 2003, Fontana u.c., 2005), kas neļauj spilgti izpausties vienā 

virzienā vērstai vibrācijai, kā arī nepieļauj rezonanses parādīšanos. Lai gan nav metodikas, kas 

noteiktu precīzus vibrācijas parametrus, pētījumi rāda, ka nelielas frekvences (20 – 25Hz) un 

relatīvi neliela amplitūda (4 – 6mm), kā arī neliels vibrācijas iedarbības laiks ir iespējami 

efektīvākais visa ķermeľa vibrācijā. Vibrācijas īstenošanas metodiku nepieciešams izstrādāt un 

pilnveidot, jo pašreiz pētnieki diezgan plaši variē ar vibrācijas parametriem, kā arī notiek citu 

vibrācijas komponenšu izpēte, kā, piemēram, vibrācijas veids, intensitāte, pielikšanas spēks, 

plakne utt. 

1.2.4. Vibrotreniņš 

 

Mūsdienās vibrācijas iedarbības fizioloģiskie pamati nav zināmi, nav zināms, kādi 

mehānismi stimulē organismu, liekot tam adaptēties un reaģēt uz vibrācijas slodzēm, tomēr  jau 

plaši rūpnieciski tiek raţotas daţādas vibrācijas treniľa iekārtas, kas var būt gan portatīvas, gan 

stacionāras (Issurin, 2005).  

Izšķir šādus vibrotreniľa novirzienus – vispārējais vibrotreniľš un vibrostimulācija. 

Vispārējais vibrotreniľš atsevišķi var būt gan vibrācija visam ķermenim (stāvot uz 

vibroplatformas), gan atsevišķām ķermeľa daļām (tikai roka, tikai kāja, ķermeľa augšējā, 

apakšējā daļa) (Cardinale un Pope, 2003). Par tiešu vibrotreniľu uzskata subjekta izpildītus 

fiziskus vingrinājumus, uzdevumus, stāvot, sēţot vai citā veidā atrodoties uz vibroplatformas. 

Otrs novirziens ir lokālā vibrostimulācija, kad tiek stimulēta konkrēta vieta, subjekts tajā laikā 

parasti atrodas miera stāvoklī. Lokālo vibrostimulāciju var iedalīt pēc iedarbības vietas: uz 

muskuļa vēderiľu, uz muskuļa cīpslu, uz saiti, uz cīpslas/saites piestiprinājuma vietu pie 
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kaula/pārejas vietu muskuļa vēderiľā. Lokālās vibrostimulācijas iekārtām raksturīgi viegli 

maināmi vibrostimulācijas parametri un virzuļa kustības plaknes, uzgaļi. Eksistē vairāki 

aparāti, kas īsteno vibrāciju vienā vai divās plaknēs (Issurin, 2005), kā arī atšķiras uzgaļu 

izmantojums: lai vibrācijas oscilācijas novadītu dziļi apjomīgā muskulī un panāktu oscilāciju 

rezonējošo efektu (piem. m.gluteus maximus, m. quadriceps femoris) izmanto maza saskarsmes 

laukuma uzgali, savukārt, lai iedarbotos uz muskuļa cīpslu vai saitēm, izmanto iegarenas 

formas uzgali; ja nepieciešams iedarboties vietās, kas veido velvi, izmanto lodveida uzgali 

(pēdas velve, paduse).  

Visa ķermeľa vibrācijas aparatūra tiek nepārtraukti pilnveidota, mūsdienās ir aparāti, 

kas pieļauj vibrācijas īstenošanu trīs plaknēs, turklāt iespējams dozēt vibrācijas slodzi katrai 

ekstremitātei atsevišķi (stāvot uz platformas ar kājām, vai atrodoties uz tās balstā guļus). 

Vibrācijas treniľa rezultātā tiek mēģināts panākt diva veida efektus: mehānisko un 

bioloģisko efektu (Cormie u.c., 2006). Mehāniskais efekts ir saprotams ar vibrācijas aparāta 

tiešu audu deformāciju, kā rezultātā tiek mainīta audu trofika, izplatot vibrācijas radītās 

oscilācijas ar rezonanses palīdzību, tieši tādēļ lokālās vibrācijas aparāti tiek vērsti uz kaulu vai 

citu cietu virsmu, lai sasniegtu tādu frekvenci, kad oscilācija rezonē no cietās virsmas un 

vibrācijas aparāta virzulis to atkal palielina. Lai noteiktu rezonanses frekvenci, subjekti tiek 

iztaujāti par muskuļu sajūtām, jo rezonējošās oscilācijas rada sajūtas, kas nav viennozīmīgi 

aprakstāmas un ir atkarīgas no nervu sistēmas uzbudinājuma. Pētnieks, kas veic vibrāciju, ľem 

vērā arī audu bloķējošās īpašības, tātad, audu biomehāniskās īpašības – audu frekvenci 

(tonusu), cietību. Daţādiem subjektiem pie nosacīti viena muskuļu apjoma var būt 

nepieciešami daţādi vibrācijas parametri, lai sasniegtu vēlamo efektu, kas atkarīgi no muskuļu 

biomehāniskajām īpašībām.  

Vibrācijas treniľa pielietošanas metodika var būt daţāda, un atkarīga ne tikai no 

vibrācijas parametriem, bet arī laika, kad vibrotreniľš tiek izmantots. Vibrāciju kā vienu no 

treniľu līdzekļiem var organizēt pilnīgi atsevišķi, tātad, veikt atsevišķu treniľnodarbību tikai ar 

vibrostimulācijas izmantošanu. Vibrostimulāciju iespējams izmantot kā līdzekli, lai iesildītos, 

šādā gadījumā vibrāciju izmanto tieši pirms pamattreniľa ar palielinātiem vibrācijas 

parametriem. Ja vibrāciju izmanto kā līdzekli tiešā fizisko īpašību attīstīšanai, tad iespējama 

vibrācijas izmantošana pamattreniľa laikā (spēka izpausmju, lokanības attīstīšana)(Issurin, 

2005).  

Vibrācijai var būt arī relaksējošs, atjaunojošs efekts, kad vibrācija tiek lietota starp 

piegājieniem, pēc treniľa vai vakarā pirms gulētiešanas, lai, izmantojot samazinātus vibrācijas 

parametrus, stimulētu atjaunošanas procesus organismā un pilnvērtīgāk sagatavotu to jaunai 

slodzei, respektīvi, pietuvinātu superkompensācijas fāzi.  

Lokālās vibrostimulācijas galvenās vadlīnijas var izmantot, lai paaugstinātu sportista 

fizisko sagatavotību, kas novestu pie sacensību rezultāta uzlabošanās. Tam nepieciešama 

izvēlētā sporta veida mērķa kustības vai kustību kopas sīka aplūkošana, kas ir par pamatu 

lokālās vibrostimulācijas plāna sastādīšanai. Lai radītu priekšnosacījumus sekmīgai efektīvā 

spēka attīstīšanai bobslejā, bija nepieciešama starta ieskrējiena bobslejā izpēte. 

 

1.3. Starta ieskrējiens bobslejā 

 

 Bobslejs ir sporta veids, kurā notiek sacensības pa noteiktu trasi, uzvarētāju nosaka 

laiks, kurā bobs nobrauc no starta līdz finišā līnijai, laiku mēra ar precizitāti līdz 0,001s. Tā kā 

bobs nav aprīkots ar dzinēju, tad tas tiek iekustināts ar cilvēku (sportistu) pielikto darbu, tālāk 

turpina kustību lejā pa trasi, pateicoties smaguma spēkam. Bobsleja trases sākumā ir 15m gara 

starta zona, kas vērsta 2º leľķī pret horizontāli. Bosblejā atļauts startēt sportistiem vecumā no 

18 gadiem, līdz 26 gadiem sportisti ir juniori, līdz ar to ir iespējas sportistiem startēt no citiem 
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sporta veidiem un jau pirms starta bobslejā sasniegt zināmu fiziskās sagatavotības līmeni, tātad, 

bobslejam nav raksturīga agra specializācija (Хернлаин, 1997).  

 

 
3. att. Starta ieskrējiens bobslejā (Latvijas bobsleja federācija) 

 

 Latvijas bobslejs nesen atzīmēja savu 20 gadu jubileju. Latviešu bobslejisti šajā laika 

posmā ir izcīnījuši medaļas un sasnieguši panākumus daţāda ranga sacensībās - 1984.gadā 

Ziemas Olimpiskajās spēlēs Sarajevā Zintis Ekmanis – bronza; 1984.g. Jānis Ķipurs - zelts 

Eiropas čempionātā; 1985.gadā Zintis Ekmanis - zelts Eiropas čempionātā; 1988.gadā Ziemas 

olimpiskajās spēlēs Kalgarī Jānis Ķipurs – zelts un bronza. Kopš Latvijas Valsts neatkarības 

atgūšanas ievērojamākie bobsleja piloti ir Sandis Prūsis, Gatis Gūts, Jānis Miľins, Edgars 

Maskalāns (Latvijas bobsleja federācija). 

 Bosbleja testiem un atlasei ir raksturīgi vairāki vingrinājumi, kā, piemēram, 30m 

skrējiens ar startu gaitā, 50m skrējiens no zemā starta, pietupieni ar svaru stieni, trenaţiera 

stumšana (20m – piloti, 30m – stūmēji). Latvijas Bobsleja izlases atlasei un testiem izmanto 

30m skrējienu ar startu gaitā, tāllēkšanu no vietas un 100kg smaga trenaţiera „ķerra” stumšanu 

30m distancē. 

 

 
4. att. Trenažiera „ķerra” stumšana bobslejā (sporto.lv) 

 

 Bobslejistu sagatavošanā plaši tiek pielietots trenaţieris „ķerra”, kuru izmanto kā piloti 

(20m distancē) tā stūmēji (30m distancē). Pilota un stūmēja pozīcija pie „ķerras” atšķiras ar 

daţādu roktura novietojumu – perpendikulāri vai paralēli grīdai (Назаров, 1987).  

 Mūsdienās ir pieejamas arī slēgtās bobsleja estakādes gan uz sliedēm, gan ledus. Viena 

no šādām sporta būvēm ir slēgta tipa estakāde ”Daugava”, kur iespējams modelēt starta 

ieskrējienu bobslejā 15m distancē ar sekojošu nobraucienu 46m garumā. Šajā posmā novietota 

LVFKI izstrādāta aparatūra laika mērīšanai ar 10 iespējamām laika ľemšanas vietām un 
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mērījuma precizitāti līdz 0,001s. Estakādē tiek modelēts starta ieskrējiens, kā arī pilota un 

stūmēja iesēšanās bobā.  

Ir noskaidrots, ka pastāv pieaugoša korelācija starp arvien tālākiem distances posmiem 

un ieskrējiena laiku. 

6. tabula 

Laika un distances korelācija starta ieskrējienā bobslejā (Клочков, 1992) 

Distance 6-7 14-15 6-15 15-30 30-60 15-60 

3-4 0,708 0,506 0,777 0,677 0,647 0,687 

6-7   0,613 0,89 0,825 0,754 0,803 

14-15     0,787 0,74 0,76 0,762 

6-15       0,921 0,895 0,924 

15-30         0,936 0,985 

30-60           0,983 

  

Veikti arī pētījumi ar salīdzinošo analīzi, kas liecina par daţādu locītavu stāvokļu 

ietekmi uz starta ieskrējienu bobslejā. 

 Apskatot valsts izlases bobslejistus, tika secināts, ka boba iespējamās pārvietošanās 

raksturlielums pie ekstenzijas kustības gurnu locītavā būtiski neatšķiras no boba iespējamās 

pārvietošanās fleksijas laikā pleca locītavā; saliekšanas kustība ceļa locītavā atstāj lielu ietekmi 

uz boba pārvietošanās ātrumu, nekā jebkura no iepriekš minētajām kustībām (Клочков, 1992). 

 Ir izstrādāta shēma bobsleja starta ieskrējiena apmācīšanai, kas tiek izmantota arī 

mūsdienās, un tai ir raksturīgi astoľi mērķi: 

1. Iepazīšanās ar racionālu starta ieskrējiena tehniku bobslejā un izvērtēt sportista 

individuālās kļūdas; 

2. Dinamiskā ķermeľa stāvokļa ieľemšanas apmācība gan startā, gan ieskrējiena 

laikā; 

3. Galveno kustību pamata tehnikas apgūšana; 

4. Papildus (koriģējošo) kustību apgūšana ceļu locītavās; 

5. Papildus (koriģējošo) kustību apgūšana plecu locītavā (kopā ar pretfāzes 

ķermeľa un plecu joslas pagriezieniem) visā ieskrējiena distances laikā; 

6. Papildus (koriģējoši) vadošo kustību apguve no starta kā stūmējam; 

7. Starta ieskrējiena apgūšana kopā visai ekipāţai (starta trenaţieri); 

8. Starta ieskrējiena apgūšana uz ledus estakādes. 

Šo uzdevumu risināšana paredz šādus metodiskus un tehniskus paľēmienus: 

 Uzskates līdzekļu (video, foto) demostrācija; 

 Atsevišķu ieskrējienu elementu apguve un koriģēšana, balstoties uz ieskrējiena tehnikas 

estakādē analīzi un vizuālo kontroli; 

 Izmantot daţādas konstrukcijas starta estakādes un trenaţierus ritma izjūtas attīstīšanai 

starta ieskrējiena sākumā; 

 Ar instrumentālajām metodēm iegūtās grafiskās informācijas demonstrācija un analīze; 

 Optoelektroniskās hronometrāţas pielietošana sportistu stimulēšanai uzrādīt labākus 

rezultātus katrā no ieskrējiena posmiem. 

Bobsleja trenaţiera svars var būt pieaugošs – no 60 līdz 100kg, tomēr pēdējā laikā 

izmanto tikai pastāvīgu 100kg trenaţiera svaru, kas ļauj izvairīties no stumšanas pozas un 

nianšu maiľas, kas rodas, palielinot trenaţiera svaru. Trenaţiera svars gan var variēt atkarībā no 

stumšanas seguma un citiem apstākļiem, kas var atvieglot vai arī apgrūtināt stumšanu. Tas viss 

tiek darīts, lai izvairītos no kļūdām starta ieskrējiena tehnikā. 
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7. tabula 

Galveno kļūdu shēma starta ieskrējienā bobslejā (Клочков, 1992) 

Pamata kļūdas starta ieskrējiena tehnikā 

Dinamiskās stājas kļūdas Kļūdas virzošajās kustībās 

Kļūdas 

galveno 

ķermeľu asu 

un posmu 

orientēšanā 

saistībā ar 

neracionālu 

elkoľu un 

plecu locītavu 

novietojumu 

Nav 

pietiekoši 

ierobeţota 

kustība 

elkoľu 

un 

plaukstpamata 

locītavās, kas 

noved pie 

liekām 

ķermeľa 

augšdaļas 

kustībām 

Nesavlaicīga 

kustības 

ierobeţošana 

plecu locītavā, 

kas saistīta 

ar mērenām 

ķermeľa 

augšdaļas 

pretfāzu 

kustībām 

Nepietiekams 

kustības 

paātrinājums 

iztaisnošanās 

kustībā gurnu 

locītavā 

Neefektīva laika 

vai amplitūdas 

kājas koriģējošā 

kustība pirms 

pēdas 

novietošanas 

balstā 

Nesavlaicīgs 

saliekšanas 

kustības gurnu 

locītavā sākums 

  

Šīs kļūdas izmanto bobslejista ieskrējiena tehnikas vizuālai novērtēšanai un analīzei. 

Kļūdas tiem novērstas treniľu procesā, atkārtojot tehnisko paľēmienu vairākas reizes.  

Bobslejam kā sporta veidam nav raksturīga agra sportistu specializācija, jauniešu un 

junioru vecuma sportistus parasti uzaicina uz atlasi, kur tiek veikta pretendentu kontrole un 

izvēlēti jauni perspektīvi sportisti. Sakarā ar to, ka sportisti bobslejā pārnāk no citiem sporta 

veidiem, tad bobslejā nav izstrādātas metodikas fizisko īpašību attīstīšanai un treniľa 

plānošanai daţādos vecumposmos. Pamatā jau izlases kandidātu treniľa plānos tiek iekļauti 

fizisko īpašību attīstīšanas līdzekļi no citiem sporta veidiem, pārsvarā no vieglatlētikas un 

smagatlētikas sporta veidiem. Nozīmīgas fiziskās sagatavotības sastāvdaļas ir spēka un ātruma 

izpausmes, kā arī šo fizisko īpašību produkts – jauda (Клочков, 1992). Bobslejā svarīgas ir 

šādas spēka izpausmes formas – maksimālais spēks un ātrspēks. Bobslejā pilotiem papildus 

svarīga ir kustību koordinācija, precizitāte. 

Apskatot bobsleja kā sporta veida īpatnībās, kā arī nepieciešamās prasmes un iemaľas 

starta ieskrējiena iespējami labai realizācijai, mēs noteicām svarīgākās muskuļu grupas 

bobslejā, kuras tiks pakļautas lokālās vibrostimulācijas iedarbībai bobsleja sportistiem. Lai 

sekmīgi pielietotu lokālo vibrostimulāciju sportistu treniľu procesā, mums bija jāzina sporta 

treniľa teorētiskie pamati.  

 

1.4. Spēka izpausmes formas, attīstīšanas metodes 

 

Lai varētu spriest par vibrostimulācijas efektu uz spēka izpausmes formu attīstīšanu, 

nepieciešams izpētīt spēka izpausmes formu būtību un daţādu spēka izpausmes formu 

attīstīšanas metodes, kuras var tik pielietotas praksē. 

Galvenās fiziskās īpašības ir spēks, ātrums, izturība, lokanība un koordinācija. Bez šīm 

fiziskajām īpašībām ir arī tās, kuras rodas it kā divām īpašībām saplūstot kopā: ātrspēks, spēka 

izturība, ātruma izturība. 

 Cilvēka spēks ir fiziska īpašība, kur izpauţas viľa spēja pārvarēt ārējo pretestību vai 

pretoties tai uz muskuļu piepūles rēķina. 

 Izšķir šādus spēka rādītājus: absolūto, relatīvo, globālo, lokālo. Absolūto spēku sportists 

uzrāda kaut kādā kustību veidā neatkarīgi no sava ķermeľa svara. Ar vienādu trenētības līmeni 

cilvēki ar lielāku personīgo svaru spēj sasniegt lielāku spēku.  
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 Relatīvo spēku izsaka absolūtā spēka attiecību pret personīgo svaru. To nepieciešams 

noteikt, lai salīdzinātu spēku daţāda svara cilvēkiem. Praksē pierādīts, ka, pieaugot ķermeľa 

masai, krītas relatīvā spēka lielums. Relatīvo spēku var palielināt: palielinot absolūto spēku, 

saglabājot vai samazinot personīgo svaru. 

 Lokālo spēku raksturo atsevišķu muskuļu grupu spēks, un tā rādītāji nosaka cilvēka 

fiziskās darbības īpatnības. 

 Tā kā spēks atrodas ciešā kopsakarībā ar ātrumu un izturību, tad izdala ātrspēku un 

spēka izturību. 

 Ātrspēks ir cilvēka spēja pārvarēt pretestību ar augstu muskuļu kontrakcijas ātrumu. 

Spēka izturība ir spēja pretoties nogurumam ilgstošos vingrinājumos ar spēka raksturu 

(Платонов, 1986). 

 Spēka attīstīšanas galvenie līdzekļi ir vingrinājumi ar ārējo pretestību. Pretestības 

daţādošanai izmanto partnera svaru, elastīgu priekšmetu un ārējās vides pretestību. 

 Muskuļu spēks izpauţas trijos reţīmos: 

1. Koncentriskā - muskuļiem saīsinoties. Muskuļu vilkmes spēks ir lielāks par 

pretestības spēku. 

2. Ekscentriskā  - muskuļiem pagarinoties. Muskuļu vilkmes spēks ir mazāks par 

pretestības spēku. 

3. Izometriskā - muskuļu garumam nemainoties. Muskuļu vilkmes spēks ir 

vienlīdzīgs pretestības spēkam. 

Reţīmus iespējams pielietot kombinēti, kad variēti koncentriskais, ekscentriskais un 

izometriskais reţīms. Slodze kombinētajā reţīmu variantā var tikt sadalīta daţādi,  

vingrinājuma fāzēs izmantojot visus trīs reţīmus (Платонов, 1986; Cupriks un Knipshe, 2000; 

Frolovs, Krasovs un Upmals, 1987). 

 Daţādu muskuļa spēka attīstīšanas metoţu pielietošana lielā mērā ir atkarīga no treniľa 

procesa tehniskā nodrošinājuma. 

 Pielietojot vienu vai otru treniľu līdzekli, jāievēro vismaz vienu no šādiem faktoriem: 

- iespēja ievērot pamata metodiskās prasības, attīstot vienu vai otru muskuļu spēka veidu; 

- palielināt vadības un kontroles efektivitāti spēka attīstības procesā; 

- iespējas pielietot komplekso principu, attīstot muskuļu spēku un pilnveidojot sporta 

tehniku. 

 Ideālā veidā tiek ievēroti visi šie faktori.  

 Optimāls spēka treniľš palielina iespējas gūt labākus rezultātus visos sporta veidos. 

 Vairums sportistu pielieto spēka treniľu visu gadu. Sacensību periodā gan tiek 

samazināta spēka treniľa intensitāte. 

 Koncentriskā un ekscentriskā muskuļu darba reţīma savienošana ļauj izpildīt kustību ar 

pietiekoši lielu amplitūdu, kas ir pozitīvs faktors muskuļu spēka attīstīšanai. Racionāli 

izvēloties vingrinājumus (piemēram, vingrinājumi ar iedarbību uz konkrētu muskuli ar mazu 

kustības amplitūdu), var zināmā veidā kompensēt trūkumus, kas saistīti ar slodzes 

samazināšanos uz muskuļiem ātrspēka darba reţīmā. Tādā pašā veidā var nodrošināt slodzi uz 

muskuļiem daţādās darba fāzēs. 

 Sporta treniľā ekscentrisks muskuļu darba reţīms tiek pielietots reti šādu iemeslu dēļ:  

- Kustības tiek izpildītas ar mazu ātrumu, kas nav raksturīgi sporta veidu vairākumam; 

- Vingrinājumi ar ļoti lielu slodzi iedarbojas uz locītavām un to saitēm un tas palielina 

traumu iespējas, bez tam vingrinājumus ir sareţģīti organizēt, jo vajadzīga speciāla 

aparatūra vai partneru palīdzība, kas atgrieţ svaru stieni sākuma stāvoklī. 

 Ľemot vērā šīs nepilnības, darbu ekscentriskā reţīmā spēka attīstīšanai tomēr var 

pielietot. Šis vingrinājuma veids ir arī pozitīvs tāpēc, ka maksimāli tik iestiepti darbojošies 

muskuļi, kas attīsta lokanību. 
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Izokinētiskā metode 

 Šīs metodes gadījumā treniľā jāpielieto speciāli trenaţieri, kas palīdz izpildīt kustības 

konstantā ātrumā praktiski visās kustību fāzēs.  

 Izokinētiskais treniľš uz speciāliem trenaţieriem ar fiksētu ātrumu visas kustības laikā  

(bez spēka adaptācijas perioda konkrētam sporta veidam) paaugstina sportiskos rezultātus. 

Pielietojot citas metodes, tādus rezultātus parasti iegūt neizdodas (Godiks, Baramidze un 

Kiseļova, 1999). Par cik izokinētiskās metodes pielietošanai nepieciešama speciāla aparatūra, 

tad šo metodi sporta treniľā izmanto ļoti reti, pārsvarā tikai kontroles vingrinājumos. 

Izometriskā metode 

 Šo metodi mēs savā pētījuma mācību treniľu procesā neiekļāvām, jo šajā metodē 

galvenais trūkums ir tāds, ka muskulis trenēts tiek tikai un vienīgi tajos leľķos, kuros tiek 

veikts izometriskais darbs un netiek saglabāts dinamiskajā darba reţīmā, kurš mums ir 

aktuālākais. Turklāt šo metodi neiesaka pielietot iesācēju treniľu procesā. Tomēr ir vērts 

apskatīt šo interesanto metodi sīkāk. 

 Prasmi ilgu laiku saglabāt muskuļu sasprindzinājumu sauc par statiskā spēka izturību. 

Izometriskos vingrinājumus izmanto par papildlīdzekli spēka attīstīšanai. Dinamiskos 

vingrinājumos maksimālais muskuļu sasprindzinājums ir tikai daţos kustības momentos, bet 

statiskos vingrinājumos var saglabāt sasprindzinājumu ilgu laiku, toties tikai vienā kustības 

amplitūdas punktā.  

 Izometrisko vingrinājumu priekšrocības, kas liek izmantot šos vingrinājumus treniľa 

procesā, ir iespēja ļoti lokāli iedarboties uz atsevišķām muskuļu grupām, bez tam tiek attīstītas 

kinestētiskās izjūtas muskuļos, kas var uzlabot sporta tehniku (Malchaire un Masser, 1995). 

 Spēka treniľa uzdevumi ir attīstīt spēku daţādās kustības fāzēs, kas liek meklēt 

radniecīgus vingrinājumus katrai kustības fāzei. Pielietojot tikai statiskos vingrinājumus, spēks 

pieaug nedaudz, un pēc 6 - 8 nedēļu izometriskā treniľa spēka pieaugums vairs nav 

novērojams.  

 Ja izometriskie vingrinājumi tiek iekļauti pamata treniľā, tad tos jāizmanto tehnikas 

pilnveidošanai un pēc katra muskuļu sasprindzinājuma jāizpilda vingrinājumi muskuļu 

atslābināšanai (Захаров, 1994). 

 Izometriskos vingrinājumus var izpildīt ne tikai “tīrā” veidā, bet arī kopā ar 

koncentrisko un ekscentrisko muskuļu darba reţīmu. Vislielāko efektu spēka attīstīšanā var 

novērot tajā gadījumā, ja strādā ekscentriskā muskuļa darba reţīmā (80 – 100 % no maksimālā 

rezultāta koncentriskā muskuļa reţīmā) (Vološins, 1996), tomēr šādu paľēmienu nevar 

izmantot bieţi. 

 Koncentriskā un ekscentriskā muskuļa darba reţīmu savienojums varētu būt šāds: 

- paceltu stieni nemet, bet lēni nolaiţ, pēc pētījumiem enerģijas patēriľš  ekscentriskā 

reţīmā sastāda aptuveni 50 % no koncentriska darba reţīma; 

- sportists vienā piegājienā izpilda lielu ekscentriskā reţīma darba apjomu, bet pēc tam 

koncentriskā reţīmā šo darbu veic iespējami ātri (svara stieľa svars 80 % no 

maksimālā);  

- visus muskuļu darba reţīmus savieno (Upmalis, 1996).  

Izometrisko metodi izmanto smagatlētikas sporta veidu treniľos, īpaši spēka trīscīľā, 

tomēr bosbleja treniľā tā tiek reti izmantota, jo izometrisks darbs bosbleja ieskrējienam nav 

raksturīgs. 

Kombinētā režīma metode 

 Pētījumu rezultāti liecina par efektīviem treniľiem, kuros tiek izmantoti kā 

koncentriskie, tā arī izometriskie vingrinājumi.  

Balstoties uz eksperimentāliem pētījumiem, ir izdarīti šādi secinājumi: 

Darbā ar svaru 80 - 100% no maksimālā, vingrinājumus jāizpilda 1 - 2 reizes 6 - 8s, bet ar 

svaru 100% - 120% - vienu reizi katrā piegājienā 
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 (svaru nolaišanas laiks 4 - 5s); 

 Pauzēm starp stieľa celšanas piegājieniem jābūt 3 - 4min. 

 Vingrinājumus ekscentriskā un izometriskā reţīmā lietderīgi izpildīt treniľa beigās. Ir 

trīs metodes, kā var panākt maksimālu muskuļu sasprindzinājumu (Платонов, 1986; Vološins, 

1996). 

Atkārtotās piepūles metode 

 Šī metode veicina muskuļu masas pieaugumu un muskuļa spēka pieaugumu, tiem kas 

agrāk nav nodarbojušies ar spēka vingrinājumiem. Šajā metodē tiek izmantoti vingrinājumi 

muskuļu darbībai ar lielu un mērenu pretestību. 

8. tabula 

Pretestību un izpildījumu reižu skaita attiecības (Upmalis un Vološins, 2000) 

Maksimāla pretestība, kādā 

vingrinājumu iespējams izpildīt 
1 reizi 

Submaksimālā 2 – 3 reizes 

Lielā 4 – 7 reizes 

Mēreni – lielā 8 – 12 reizes 

Vidējā 13 – 18 reizes 

Mazā 19 – 25 reizes 

Ļoti mazā Vairāk par 25 reizēm 

 

Maksimālās piepūles metode 

 Atkarībā no svara lieluma tiek ieteikts svara celšanas skaits un piegājienu bieţums 

(Upmalis, Vološins, 2000). 

Vislielākais spēka pieaugums pirmajās piecās nedēļās ir, ceļot svaru 90% no maksimālā, bet 

nākošajās piecās nedēļās 80% no maksimālā. Pielietojot tikai vienu metodi pie tās pierod un 

rezultātu izaugsme ir mazāka. 

 Spēka izturība ir sareţģīta fiziskā īpašība, kurai raksturīgas vairākas sastāvdaļas. Tā 

izpauţas divās formās - dinamiskajā un statiskajā. Spēka izturība dalās kopējā un lokālā 

izturībā, atkarībā no darbībā iesaistīto muskuļu skaita. Mums lielāka uzmanība jāpievērš 

dinamiskajai spēka izturībai. Treniľam jābūt ar antiglikolītisku novirzienu, t.i., vielmaiľai 

muskuļos jābūt tādai, lai pēc iespējas mazāk tiktu izmantoti glikolīzes procesi. (Матвеев, 1991; 

Lesčinskis, 2007; Vološins un Upmalis, 1995) 

 Spēka izturības attīstīšanai bieţi tiek izmantotas apļa treniľa metodes (Платонов, 

1986). Šādas metodes tiek bieţi izmantotas bosbleja treniľā, attīstot speciālo izturību. 

 Izšķir četras galvenās apļa treniľa metodes: 

- atkārtojuma treniľu metodi; 

- nepārtrauktu vingrinājumu metodi; 

- vingrojumu intervāli - intensīvo metodi; 

- vingrinājumu intervāli - ekstensīvo metodi. 

 Vingrinājumus jāizvēlas tā, lai tie iedarbotos pēc iespējas uz vairākām muskuļu grupām. 

Visefektīvākā spēka izturības attīstīšanai ir intervāli ekstensīvsā un intervāli - intensīvā metode. 

Metoţu pamata būtība ir tāda, ka precīzi tiek ievērots atpūtas intervāls. Slodţu intensitāte 

intervāli - ekstensīvajā metodē ir 60 – 80%, bet intervāli intensīvajā metodē 80 - 90% no 
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maksimālās (Виноградов, 2009). Lai precīzāk varētu orientēties slodzes lielumā, tiek izmantoti 

sirds ritma rādītāji. 

 Treniľa procesa makrociklā neatkarīgi no sporta veida, treniľa struktūras un spēka 

attīstības īpatnībām var saskatīt trīs fāzes: 

- spēka realizācijas samazināšanas fāzi; 

- spēka pielāgošanas fāzi; 

- spēka paralēlās attīstības fāzi. 

 Spēka realizācijas samazināšanās fāze parasti ilgst no četrām līdz sešām nedēļām, 

skaitot no spēka treniľa sākuma. Spēka īpašības nonāk konfliktā ar izveidojošos kustību 

struktūru, tiek izjaukta starpmuskuļu koordinācija, samazinās muskuļu un saišu elastība, zūd 

tempa un ritma izjūta. 

 Pielāgošanās fāzes laikā pakāpeniski uzlabojas dinamiskā un kinemātiskā kustību 

struktūra, tehnika vairāk atbilst iegūtajām spēka īpašībām. Pielāgošanās fāzes ilgums var 

sasniegt 3 - 4 nedēļas (Медведев, 1986; Cupriks u.c., 2002). 

 Paralēlās attīstības fāze ir visgarākā spēka attīstīšanā un tā notiek paralēli ar tehniskās 

meistarības paaugstināšanos. 

 Izpildot vingrinājumus ar spēka izturības ievirzi, jācenšas strādāt tādā tempā, lai 

kustības varētu izpildīt ar maksimālu jaudu. Pārāk liela cenšanās izpildīt kustības pēc iespējas 

ātrāk var būt par iemeslu jaudas zaudēšanai (Konrads, Cupriks, 2001).  

 Aprakstītās metodes tiek izmantotas spēka izpausmes formu attīstīšanā, kuras tiks 

pētītas, iesaistot lokālo vibrostimulāciju. Lai veiktu pētījuma eksperimentus, mums 

nepieciešams izprast, kas ir treniľš un slodze. 

 

1.5. Treniņš un slodze 

 

 Treniľš ir sistemātiski vingrinājumi, kuru mērķis ir attīstīt vai saglabāt fiziskās vai 

garīgās darbaspējas, uzlabot un attīstīt daţādu orgānu sistēmu funkcijas, palielināt noturību pret 

iekšējās un ārējās vides faktoriem. Slodze un atpūta ir sporta strukturāli metodisko pamatu 

būtiska sastāvdaļa. Sportā sevišķi svarīgs ir izraudzītais slodzes regulēšanas veids, kā arī 

slodzes un atpūtas savstarpējā sakarība (Thomas, Beachle un Roger, 2000). 

Fizisko vingrinājumu slodze ir to iedarbības summa uz cilvēku. Atkarībā no cilvēka 

sagatavotības viens un tas pats fiziskais darbs daţādiem cilvēkiem rada daţādu slodzi. Tātad 

slodze ir nevis pats fiziskais darbs, bet gan šī darba sekas. Slodze cieši saistīta ar organisma 

potenciālu izlietošanu un darba radīto procesu. Ja nav slodzes un noguruma, un ar tiem saistītās 

atjaunošanās darbaspējas nevar paaugstināties. Savukārt slodze bez atpūtas izsmeļ organisma 

rezerves, izraisa pārpūli un patoloģiskas izmaiľas (Воробъев, 1988; Čupriks, 1993). Atbilstoši 

slodzes ietekmei uz organismu to sadala ārējā slodzē un iekšējā slodzē. Ārējo slodzi raksturo 

apjoms, intensitāte un slodzes ilgums, iekšējās slodzes iedarbība uz cilvēka organismu, tās 

radītās fizioloģiskās, bioķīmiskās, psiholoģiskās un citas izmaiľas. Starp ārējo un iekšējo slodzi 

pastāv zināma sakarība. Ja slodzi visu laiku uztur vienā, organismam ierastā līmenī, tad 

atjaunošanās laikā pēc slodzes visas organisma funkcijas atgrieţas iepriekšējā līmenī. Ja slodze 

pārsniedz ierasto, atpūtas laikā ne tikai atjaunojas iepriekšējais darbaspēju līmenis, bet arī 

paaugstinās organisma funkcionālās spējas. Tieši šeit izpauţas fiziskā vingrinājuma kā fiziskās 

attīstības līdzekļa būtība. Tātad slodzes efekts ir tieši proporcionāls tās apjomam un intensitātei. 

 Veiksmīgai treniľu procesa organizācijai bija nepieciešams arī aplūkot fizioloģiskos 

procesus, kas notiek organismā treniľu un atjaunošanās ietekmē. 

 Slodzes apjoms ir atsevišķa vingrinājuma vai visa veiktā darba summa. Slodzes apjoma 

piemērotība ir viens no pamatnosacījumiem, kas nodrošina organisma funkcionālo spēju augstu 
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un noturīgu līmeni. Summārā darba lielums ir viens no fiziskās attīstības pamatnosacījumiem. 

Uz slodzes apjoma bāzes var palielināt intensitāti. Slodzes apjoma mērvienības ir: 

 Vingrinājumu skaits; 

 Vingrinājumu ilgums; 

 Nodarbību skaits; 

 Kilometrāţa (veiktā darba lineārais mērs); 

 Tonnāţa (veiktā darba masas mērs). (Воробъев, 1988; Čupriks, 1993) 

 Slodzi raksturo arī tās intensitāte. Intensitāte ir piepūles pakāpes jeb fiziskā 

sasprindzinājuma mērs. Intensitāti nosaka ar procentos izteikto sasprindzinājuma pakāpi 

(intensitātes līmenis). Tādēļ lieto speciālas tabulas vai attiecību (procentos) starp cilvēka 

maksimālo sasniegumu un veicamā darba lielumu. Slodzes intensitāti var noteikt ar: 

 ar pulsa frekvenci (jo ātrāks pulss, jo lielāka intensitāte); 

 ar stundas motoro blīvumu; 

 ar attiecību starp darbu ar palielinātu intensitāti un darbu ar mērenu intensitāti; 

 ar darba daudzumu (procentos) ar palielinātu intensitāti attiecību pret kopējo darba 

daudzumu. 

 Slodzes apjoms un intensitāte atrodas noteiktā divējādā mijiedarbībā, respektīvi, jo 

lielāka intensitāte, jo mazāku slodzes apjomu var izpildīt (Čupriks un Knipše, 2003). 

 Maksimālā slodze ir tāda slodze, ko cilvēks var veikt, nenodarot pāri savam 

organismam, optimālā slodze ir tāda slodze, kuru izpildot, rodas superkompensācija. 

 Ja slodzi apskata no fiziskās attīstīšanas viedokļa, tad slodze var būt nepārtrauktā 

(permanentā) un pārtrauktā (intervālā)(Платонов, 1986; Cupriks, Knipse un Gravitis, 2005). 

  

1.5.1. Fizioloģiskās pārmaiņas organismā fiziskās slodzes ietekmē 

 

 Organisma eksistenci nodrošina vesela virkne funkciju, kuras sauc par veģetatīvām 

funkcijām. Pie tām pieder vielu maiľa, asinsrite, elpošana u.c. Visus šos procesus regulē nervu 

sistēma vai nu tieši, vai arī ar iekšējās sekrēcijas dziedzeru starpniecības. 

 Veģetatīvo funkciju intensitāte fizioloģiskā miera stāvoklī un fiziska darba laikā ir 

daţāda. Tāpat to ietekmē izpildāmā darba raksturs un ilgums. Tomēr jebkura muskuļu piepūle 

parasti vairāk mazāk pastiprina veģetatīvās funkcijas. 

 Jo lielāka ir slodze, jo vairāk pārmainās sirds, asinsvadu un citu orgānu darbība. Šī 

sakarība starp darba slodzi un funkcionālajām pārmaiľām organismā trenētiem cilvēkiem 

izpauţas spilgtāk nekā tiem, kas ar sportu nenodarbojas (Čupriks un Knipše, 2006). 

 Organisma reakcija uz slodzi ir atkarīga arī no trenētības pakāpes. 

 Apskatīsim, kā atsevišķas organisma funkcijas pārmainās fiziskās slodzes ietekmē. 

 Sirds un asinsvadu sistēma ļoti ātri reaģē uz fizisko slodzi. Sirdsdarbības un asinsrites 

pārmaiľu raksturošanai izmantojami tādi rādītāji kā pulsa frekvence, sirds sistoles un minūtes 

tilpums un asinsspiediens (Auliks, 1985). 

 Fiziskās slodzes ietekmē pulss paātrinās no 65-70 (tāds pulss cilvēkam ir fizioloģiskā 

miera stāvoklī) līdz 120 – 220 pukstiem minūtē, sirds sistoles tilpums pieaug no 60 līdz 120 – 

220ml, minūtes tilpums – no 3 – 5 līdz 30 un pat 40litriem, maksimālais arteriālais 

asinsspiediens no 100 – 120 līdz 130 – 180mm dzīvsudraba staba un pat vairāk. Šie skaitļi 

katram minētajam sirds un asinsvadu darbības rādītājam ir maksimāli, tos var novērot sacīkstēs, 

izpildot cikliskos vingrinājumus, kas ilgst no 4 – 5 līdz 20 – 30 minūtēm, piemēram, 3000, 

5000, 10 000m skrējienā, 10km slēpošanā un tml. Citos gadījumos šie rādītāji ir mazāki 

(Čupriks, 2002). 



30 

 

 Elpošanas maiľu fiziskās slodzes ietekmē rāda elpošanas bieţums un dziļums, kuru 

reizinājums dod plaušu ventilācijas minūtes tilpumu (gaisa daudzums, kas iziet caur plaušām 

vienā minūtē). 

 Daţi sporta veidi (peldēšana, airēšana) veicina krūšu kurvja brīvo ekskursiju, turpretī 

citi (cīľa, svarcelšana) ierobeţo ieelpas un izelpas dziļumu (Āboltiľa un Knipše, 1994). 

 Daţos gadījumos plaušu ventilācijas minūtes tilpums sasniedz vajadzīgo lielumu, 

pieaugot elpošanas frekvencei un mazāk mainoties elpošanas dziļumam. Šāda ātra, sekla 

elpošana ir nogurdinoša un tādēļ maz efektīva (Auliks, 1985). 

 Darba laikā palielinās skābekļa patēriľš. Fizioloģiskā miera stāvoklī organisms patērē 

0,2 l skābekļa minūtē, bet intensīvā darbā, kas ilgst 2 – 3 minūtes, skābekļa patēriľš pieaug līdz 

3 l un sevišķi labi trenētiem sportistiem pat līdz 5 l minūtē (Cupriks un Knipshe, 2000). 

 Jo intensīvāka vielu maiľa, jo lielāka ir organisma vajadzība pēc skābekļa, un tā pieaug 

līdz ar slodzes palielināšanos. Skābeklis piedalās oksidācijas procesa un ir nepieciešams 

enerģijas atbrīvošanai, ko organisms izmanto muskuļu darbam. 

 Pašreiz ir izpētīta triju enerģētisko vielu šķelšanās. Šīs vielas, kuras visvairāk atrodas 

muskuļos, ir adenozīntrifosforskābe (ATF), kreatīnfosforskābe (KrF) un glikogēns. Šo triju 

vielu šķelšanās notiek bez skābekļa līdzdalības – tā saucamā anaerobā fāze. Tā beidzas ar 

pienskābes rašanos. Pēc tam sākas oksidēšanās – aerobā fāze, kurā 1/5 no radušās pienskābes 

oksidējas – rodas ūdens un ogļskābā gāze. Pārējās pienskābes molekulas (apmēram 4/5) atkal 

pārvēršas glikogēnā t.i., notiek glikogēna resintēze. Ķīmisko procesu anaerobā un aerobā fāzē 

resintezējas arī ATF un KrF (Krauksts, 2006). 

 Muskuļu darbam nepieciešamā enerģija rodas ATF šķelšanās reakcijā. Šī viela tūdaļ 

rodas atkal (resintezējas). Enerģija resintēzei atbrīvojas KrF un glikogena šķelšanās reakcijās. 

Glikogena šķelšanās ir komplicēts process, kas, veidojot veselu virkni starpsavienojumu 

(fosforglicerīns, pirovīnogskābe), izbeidzas, ja skābekļa nepietiek, ar pienskābes rašanos. 

Šķeļoties vienai glikogena molekulai, resintezējas četras ATF molekulas. 

 Ja skābekļa ir pietiekami, lai oksidētu apmēram 1/5 no visa pienskābes daudzuma, tad 

izdalījusies enerģija tiek patērēta glikogena un 24 ATF molekulu resintēzei. Tas nozīmē, ka 

aerobie procesi ir ekonomiskāki muskuļa enerģētisko vielu patēriľā (Ūdre, 1995). 

   

1.5.2. Fizioloģiskie mehānismi, kas nosaka organisma pielāgošanos fiziskai slodzei 

 

 Daudzām funkcionālajām pārmaiľām, kas rodas organismā fiziskās slodzes ietekmē, ir 

noteikts pielāgošanās raksturs: tās nosaka organisma pastiprinātu apgādi ar barības vielām un 

skābekli. Šāds raksturs ir, piemēram, eritrocītu skaita pieaugumam asinīs, plaušu ventilācijas un 

asinsrites pārmaiľām (Čupriks, 2002). 

 Rodas jautājums, kādā veidā fiziskā darba laikā mērķtiecīgi pārmainās sirdsdarbība, 

asinsvadu stāvoklis, elpošanas frekvence un dziļums. Mēs patstāvīgi vērojam, ka visas 

organisma funkcijas tiek regulētas un pielāgotas tiem apstākļiem, kādos organisms atrodas. 

Minēto regulāciju veic centrālā nervu sistēma un ķīmiskās vielas, kas cirkulē asinīs. 

 Organismā visātrāk rodas tās pārmaiľas, kuras nosaka centrālā nervu sistēma, jo tikai 

nervu impulsi tiek pārraidīti ar ļoti lielu ātrumu. Šādas ātras reakcijas, kas rodas orgānos, tiem 

saľemot attiecīgus impulsus no centrālās nervu sistēmas, sauc par reflektoram. Reflekss ir 

organisma atbilde uz jušanas nervu galu (receptoru) kairinājumiem, uz kuriem reaģē centrālā 

nervu sistēma. Receptoru sakopojumu vietas daţādos orgānos sauc par refleksogenām zonām, 

kur kairinājumi izraisa noteiktus refleksus. Svarīgākās refleksogenās zonas, kas piedalās 

organisma funkciju stimulēšanā, sākot fizisko darbu, ir strādājošie muskuļi, dobo vēnu sienas 

ietekas vietās sirds labajā priekškambarī un lielo artēriju (aortas loka, miega artērijas u.c.) 

sienas (Sojka u.c., 1991). 
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 Tiklīdz cilvēks uzsāk ātras kustības, fizisku darbu vai fiziskus vingrinājumus, asinis pa 

vēnām strauji ieplūst sirdī. Te darbojas tā saucamais “muskuļu sūknis”. Tā sauc parādību, kad, 

muskuļiem kontrahējoties, tie saspieţ sīkās vēnas un iedzen asinis lielākajās vēnās sirds 

virzienā. Nākošajā momentā, muskuļiem atslābstot, sīkās vēnas atkal piepildās ar asinīm, un 

jaunā muskuļu kontrakcijā asinis atkal tiek dzītas sirds virzienā. Tādēļ asinsspiediens dobtajās 

vēnās sirds tuvumā pieaug. Šīs pārmaiľas uztver jušanas nervu gali asinsvadu sienās 

(baroreceptori). Impulsi no baroreceptoriem maina centrālās nervu sistēmas centru darbības 

stāvokli, kuri stimulē sirdsdarbību un elpošanu, sašaurina asinsvadus nestrādājošajos muskuļos 

un iekšējos orgānos un izraisa asiľu izplūšanu no asins depo. Iepriekš minēto apstākļu dēļ 

paaugstinās asinsspiediens un paātrinās asinsrite. Analoģiskas pārmaiľas elpošanā un asinsritē 

izraisa kairinājumi, kas rodas pašos muskuļos, tie darbojoties. Šos signālus uztver muskuļu 

receptori (proprioreceptori), kas tiek kairināti, muskuļiem kontrahējoties. 

 Ja darbs ilgst daţus desmitus sekunţu, tad iepriekš minētajiem mehānismiem 

pievienojas vēl citi, kuros piedalās organismā esošās bioloģiski aktīvās ķīmiskās vielas. 

Simpātisko impulsu ietekmē vispirms pastiprinās adrenalīna (virsnieru dziedzeru serdes 

hormona) produkcija. Adrenalīns nokļūst asinīs, ar kurām tas izplatās pa visu organismu, 

pārmainot daudzu orgānu darbību. Tas iedarbojas uz organisma funkcijām līdzīgi 

simpātiskajiem impulsiem. Adrenalīna ietekmē palielinās centrālās nervu sistēmas 

uzbudināmība, pastiprinās un paātrinās sirdsdarbība un elpošana, asins izplūst no depo. Aknās 

adrenalīns veicina glikogēna šķelšanos, tādēļ palielinās glikozes koncentrācija asinīs.  

 Asinīs uzsūcas vielas, kas rodas muskuļos vielu maiľas procesā (ogļskābe, pienskābe un 

citas organiskās skābes). Šo vielu koncentrācijai palielinoties, tiek kairināti hemoreceptori, kas 

atrodas daţādos asinsvadu apvidos (sevišķi svarīgi hemoreceptoru sakopojumi pie aortas loka 

un miega artērijas). 

1.5.3. Fizioloģiskās norises organismā treniņa laikā 

  
 Sistemātiska nodarbošanās ar fiziskajiem vingrinājumiem, sistemātiski treniľi rada 

dziļas pārmaiľas organisma funkcijās un pat ķermeľa uzbūvē. Tā, piemēram, sistemātisks 

treniľš spēka vingrojumos izraisa muskuļu masas pieaugumu, kas savukārt paaugstina muskuļu 

funkcionālās spējas. Treniľš veicina pielāgojošas morfoloģiskas un funkcionālas pārmaiľas ne 

tikai muskuļos, bet visā organismā. Šo pārmaiľu rezultātā muskuļi un visi iekšējie orgāni daudz 

ekonomiskāk izlieto enerģiju un sportistam palielinās darba spējas. Sporta treniľā izveidojas un 

pilnveidojas jaunas kustību iemaľas (Fernāte, 2002 (1)). 

 Darba spēju palielināšanās, kā arī koordinētu kustību izveidošanās (tehnikas apgūšana) 

treniľā nodrošina sportistam augstus sporta rezultātus. 

 Trenētības stāvokļa novērtējums ir komplicēts uzdevums, jo jāľem vērā sportista 

vecums, sporta veids, sporta rezultāti, individuālās īpatnības utt. Eksperimentāli pierādīts, ka 

trenētiem sportistiem fizioloģiskā miera stāvoklī uzbudinājuma un kavēšanas procesi, kas 

nosaka centrālās nervu sistēmas funkcionālo stāvokli, ir spēcīgi, kustīgi un savstarpēji 

līdzsvaroti (Brēmanis, 1991). Liela nozīme ir arī sporta specialitātes īpatnībām: tiem 

sportistiem, kas vairāk trenē ātrumu, nervu procesi kļūst kustīgāki, turpretī tiem, kuri vairāk 

trenējas izturībā, nervu procesi ir vairāk līdzsvaroti, bet mazliet lēnāki. Pilnveidojas kustību, 

redzes, vestibulāro analizatoru funkcijas, un palielinās sportista spēja precīzi uztvert savas 

kustības, tātad palielinās arī izpildāmo kustību precizitāte. Vērojamas pārmaiľas arī 

veģetatīvajā nervu sistēmā: trenētām personām miera stāvoklī manāmā pārsvarā ir 

parasimpātisko nervu tonuss, kas veicina asimilācijas procesu un organisma spēka atjaunošanos 

pēc darba, turpretī darba laikā viľiem vairāk pastiprinās nervu sistēmas simpātiskās daļas 

ietekme. Pēdējā mobilizē visas organisma funkcijas un nosaka trenēta sportista augstās darba 

spējas (Hupli, Sainio un Alaranta, 1997). 
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 Trenētība kustību aparātā izpauţas kaulu un muskuļu hipertrofijā. Hipertrofijas pazīmes 

ir cauruļkaulu paresnināšanās, kaulu izaugumu un nelīdzenumu palielināšanās. Šīs pārmaiľas 

palielina kaulu mehānisko izturību. Tas pats attiecas arī uz muskuļu un saišu aparātu. Muskuļos 

palielinās visu struktūrelementu izmēri, uzkrājas olbaltumvielas, glikogens un citi ķīmiskie 

savienojumi, aktivizējas tie fermenti, kuri piedalās ķīmiskajās reakcijās, muskuļiem 

kontrahējoties. Visi šie faktori darba laikā paātrina oksidācijas un atjaunošanās procesus, 

uzlabo muskuļu apgādi ar asinīm, palielina muskuļu uzbudināmību un labilitāti (Ūdre, 1995; 

Knipshe un Baumanis, 2000). 

 Konstatēts, ka trenēto sportistu muskuļiem ir lielāka spēja patvaļīgi sasprindzināties un 

atslābt nekā tādu cilvēku muskuļiem, kuri ar sportu nenodarbojas. Muskuļu sasprindzinājums 

un atslābums ir ļoti svarīgi faktori augstu sporta rezultātu sasniegšanai (Buľimoviča, 1974). 

 Treniľa rezultātā daţas pārmaiľas novērojamas arī elpošanas sistēmas darbībā: attīstās 

elpošanas muskuļi, palielinās diafragmas kustības spēja, un tādēļ palielinās krūšu kurvja 

ekskursijas, kā arī padziļinās ieelpa un izelpa. Sakarā ar to plaušu dzīvības tilpums trenētiem 

cilvēkiem ir lielāks. Šī palielināšanās notiek galvenokārt treniľa sākuma periodā, bet pēc tam 

plaušu dzīvības tilpums stabilizējas vidēji 4,5 – 5,5l līmenī (vidējais plaušu dzīvības tilpums 

netrenētiem cilvēkiem ir 3,5 – 4,0l). Vislielākais plaušu dzīvības tilpums (6 – 7l) ir airētājiem, 

peldētājiem un slēpotājiem (Čupriks, 2002). 

 Treniľa ietekmē samazinās elpošanas frekvence. Netrenētām personām tā parasti ir 16 – 

20 reizes minūtē, bet sportistiem bieţāk novērojamais elpošanas ritms ir 12 – 14 reizes, bet 

daţreiz tikai 8 – 10 reizes.  

 Izpildot spēku attīstošos vingrinājumus, ļoti svarīgi pareizi dozēt slodzi, vingrinājumu 

tempu un ilgumu. Slodzi var izteikt procentos no sportista muskuļu maksimālā spēka zināmā 

treniľa posmā. Speciālos eksperimentos noskaidrots, ka darbs, kura veikšanai slodze ir mazāka 

par 20% no muskuļu maksimālā spēka, nav pietiekami efektīvs lielo muskuļu grupu spēka 

attīstībai. Mazu slodzi ir lietderīgi izmantot tikai nelielo muskuļu grupu treniľam, piemēram, 

pirkstu treniľam. Mazu slodzi lieto arī bērnu treniľos (Knipshe un Cupriks, 2003). 

 Maksimāla slodze ir visefektīvākā, sevišķi sportistiem, kas jau sasnieguši zināmu 

trenētības pakāpi, tomēr, pārāk bieţi lietota, tā var kaitēt organismam un radīt pārtrenēšanos. Ja 

nepieciešams attīstīt izturību un ātrumu, tad labāko efektu dod vidēja slodze. 

 Attiecībā uz vingrinājumu ilgumu jāsaka, ka ieteicamāki ir pēc iespējas ilgāki 

vingrinājumi, jo muskuļu masas attīstību veicina tikai tāds darbs, kas izraisa nogurumu. It 

sevišķi tas attiecināms uz iesācējiem (Āboltiľa un Knipše, 1992; Krauksts, 2007, Tesch 1988). 

 Vingrinājumiem ar lielu un maksimālu slodzi jābūt īslaicīgiem. Spēka attīstībā liela 

nozīme ir slodzes raksturam. 

1.5.4. Pārtrenēšanās stāvoklis 

 
 Daţkārt treniľš nesekmē organisma funkciju pilnveidošanos, bet gan strauji pazemina 

darba spējas un pasliktina sportista pašsajūtu. Sporta rezultāts kļūst sliktāks, daţreiz pat 

pasliktinās sportista veselības stāvoklis. Šādu stāvokli sauc par pārtrenēšanos (Čupriks, 2002, 

Ponomarjovs, Čupriks un Jaruţnijs, 2001). 

 Pārtrenēšanās rodas ilgstošas pārpūlēšanās dēļ, pārkāpjot treniľu reţīmu: 

 ja intervāli starp treniľiem sistemātiski ir pārāk īsi, lai likvidētu nogurumu pēc 

iepriekšējās slodzes; 

 ja slodze katrā treniľā neatbilst sportista fiziskās sagatavotības pakāpei; 

 ja treniľā tiek pārmērīgi forsēta sareţģītu kustību iemaľu apgūšana. 

 Pārtrenēšanās cēlonis var būt arī vienmuļas treniľa nodarbības, kad zūd interese par 

nodarbībām un pazeminās emocionalitāte (Воробъев, 1988). Liela nozīme ir organisma 

novājēšanai pēc pārciestām slimībām un citu slimību laikā. 
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Pārtrenēšanās pazīmes ir ļoti daţādas. Agrai diagnostikai ir liela praktiska nozīme tās 

savlaicīgā likvidēšanā. Vispirms ir vesela virkne subjektīvu rādītāju, kas signalizē sportistam, 

ka sākušies trenētības stāvokļa traucējumi. Tā, piemēram, sportistam zūd interese par savu 

sporta veidu, viľš instinktīvi izvairās no lielas fiziskas slodzes. Pārmainās sportista raksturs – 

iestājas gurdenums, apātija vai uzbudinājums, miega traucējumi: miegainība dienā, bezmiegs 

naktī; samazinās ēstgriba. Nopietns brīdinājums ir tad, ja, sportistam turpinot treniľu, sporta 

rezultāti nepieaug vai pat pazeminās (Krauksts, 2003). 

 Pārtrenēšanās agra pazīme ir centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi. Bez jau 

minētajiem miega un psihes traucējumiem pārmainās arī nosacīti reflektorā darbība. 

Laboratorijas apstākļos novērojams elementāro kustību reakcijas laika pieaugums. Samazinās 

sportista spēja precīzi diferencēt kairinājumus, tādēļ pazeminās vingrinājumu izpildes kvalitāte. 

Vispirms tiek traucētas precīzas koordinācijas. Veģetatīvās funkcijas sākumā netiek traucētas. 

Daţi pētnieki tomēr novērojuši, ka jau agrajā pārtrenēšanās stadijā tiek traucēta aknu darbība: 

aknas palielinās, cīpslene nokrāsojas dzeltena. Pārtrenētiem sportistiem vestibulārā aparāta 

kairinājumi ierosina veģetatīvos refleksus, kas nav novērojami labā trenētības stāvoklī. 

Pārtrenētajām personām pulss paātrinās, rodas sirdsdarbības aritmija, pazeminās asinsspiediens, 

samazinās elektrokardiogrammas zobu augstums, pazeminās spēja noturēt ķermeni līdzsvarā 

(Lāriľš, 2004). 

 Bez tam vēl samazinās ķermeľa svars, plaušu dzīvības tilpums un muskuļu spēks. 

Pārtrenēšanās nākamajā stadijā rodas arī veģetatīvo funkciju traucējumi, kas izpauţas 

subjektīvi. 

 Objektīvi fizioloģiskā miera stāvoklī var novērot pulsa frekvences maiľu vienā vai otrā 

virzienā, sirds – darbības aritmiju un ekstrasistoli, bet vēlāk – sirds dobuma paplašināšanos. 

Elektrokardiogrammā: parādās atgriezeniskas, bet grūtākos gadījumos – neatgriezeniskas 

pārmaiľas (Hakkinen un Komi, 1985). 

 Mainās asinsrites sistēmas reakcija uz funkcionālajām pārbaudēm: sākumā – uz ātruma 

slodzi, bet vēlāk arī uz citām, it sevišķi uz atkārtotu slodzi, pie kam strauji paātrinās pulss, 

pieaug asinsspiediens, rodas elpas trūkums un svīšana. Atjaunošanās periods pēc dozētā darba 

pagarinās. Tādā veidā pārtrenēšanās samazina trenētam organismam raksturīgo funkciju 

ekonomiskumu. Rezultātā pārtrenētajiem sportistiem pieaug enerģijas patēriľš uz darba vienību 

(Krauksts, 2007). 

 Pārtrenētības rašanās mehānisms izskaidrojams ar nervu sistēmas normālās darbības 

traucējumiem ilgstošas pārpūlēšanās dēļ. Pārtrenētībai liela līdzība ar neirozēm.  

 Kad treniľu nodarbību vai sacīkšu organizācija ir neracionāla, analoģiski var rasties 

neirotisks stāvoklis – pārtrenēšanās. Kad slodze vai arī kustību sareţģītība neatbilst sportista 

sagatavotības līmenim, tad šie apstākļi iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu un to pārmērīgi 

kairina. Nervu sistēmas nozīmi pasvītro sportista individuālās īpašības un tā augstākās nervu 

darbības tips. Ir sportisti, kuriem pārtrenētību izraisa jau vissīkākie nelabvēlīgie apstākļi. 

Parasti pārtrenēšanās briesmas vairāk draud viegli uzbudināmiem cilvēkiem vai arī cilvēkiem 

ar vāju, daţreiz ar novājinātu nervu sistēmu (Fernāte, 2002). 

 Pārtrenēšanos var novērst, variējot ar slodzes sastāvdaļām, kuru neatbilstošie parametri 

rada sportista sistemātisku pārpūlēšanos. 

1.5.5. Noguruma stāvoklis un darbaspēju atjaunošana 

 

 Lielāka vai mazāka slodze ikdienas dzīvē, darbā vai sportā rada cilvēkam noguruma 

sajūtu, kas traucē turpmāko darba izpildi. Darba gaitā organismā norit sareţģīti un vēl nepilnīgi 

izpētīti procesi, kas arī izraisa noguruma stāvokli. Šīm objektīvajām pārmaiľām bieţi atbilst 

subjektīvā specifiskā noguruma sajūta. 
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 Nogurums ir darba izpildes rezultātā radusies darbaspēju pazemināšanās pakāpe uz 

zināmu laiku (Čupriks un Knipše, 2006). Darba spēju pazemināšanās pakāpe ir noguruma 

summārais rādītājs: jo lielāks ir nogurums, jo mazākas ir darbaspējas un otrādi. Noguruma 

fizioloģiskā būtība un cēloľi nav pilnīgi noskaidroti. Tomēr fizioloģiskie mehānismi, kuri ir 

noguruma pamatā, jau sen saistījuši zinātnieku uzmanību, jo, atrisinot noguruma problēmu, 

zinātniski var pamatot darba, fizisko vingrinājumu un atpūtas reţīmu daţādā darbā. 

 Lai izskaidrotu nogurumu, divdesmitajā gadsimta sākumā bija izvirzītas daţādas 

teorijas, kuras balstījās uz izolēta muskuļa noguruma pētījumiem, ko veica vēl deviľpadsmitajā 

gadsimtā. Daţi zinātnieki maldīgi attiecināja iegūtos datus uz visa organisma nogurumu. Kaut 

gan pašreizējie priekšstati par noguruma rašanās cēloľiem ir ļoti tālu no šīm teorijām, kurām 

patlaban ir vairs tikai vēsturiska nozīme, tomēr vecie uzskati par noguruma būtību izrādījās ļoti 

iesakľojušies, it īpaši ārzemju fizioloģijā, un līdz pēdējam laikam bija sastopami zinātniskajā 

un populārajā literatūrā, fiziologu, ārstu un sportistu aprindās. Šo teoriju pamatā ir uzskats, ka 

noguruma cēlonis esot darba gaitā izveidojušies vielu maiľas produkti (piemēram, pienskābe), 

kas negatīvi ietekmējot strādājošo muskuļu stāvokli (Hakkinen, Alen un Komi, 1984). 

 Pētot noguruma mehānismu, vairāki zinātnieki kritizēja humorālās, perifēriskās teorijas. 

Pašreiz valda uzskats, ka vēl pirms noguruma rašanās kustību aparātā pazeminās nervu šūnu, it 

īpaši smadzeľu garozas šūnu, darbaspējas (Fernāte, 2002 (1)).  

 Vielu maiľas produktiem, bez šaubām, ir zināma loma nogurumā, taču tos nevar 

uzskatīt par muskuļu šķiedru tiešajiem saindētājiem. Tātad tas notiek vispirms, vielu maiľas 

produktiem iedarbojoties uz muskuļu hemoreceptoriem un ar to starpniecību – uz smadzeľu 

augstākajiem nodalījumiem. 

 Intensīvā un ilgstošā darbā, kurā tiek iesaistītas vairākas muskuļu grupas, minētajiem 

noguruma faktoriem pievienojas vēl papildu faktori – asiľu fizikāli ķīmisko īpašību pārmaiľas 

un impulsācija no sirds asinsvadu, elpošanas un citām veģetatīvajām sistēmām (Ūdre, 1995). 

 Noguruma cēloľus statiskās slodzes ietekmē izskaidro šādi: ilgstošs muskuļu 

sasprindzinājums nepārtraukti raida impulsus uz smadzeľu garozas šūnām, it kā bombardējot 

tās. Noteiktās garozas šūnās iestājas relatīvi ilgstošs uzbudinājums, kas beidzot pāriet pārmēra 

kavēšanā (Krauksts, 2006).  

 Šādu izskaidrojumu apstiprina daudzi eksperimenti. Pierādīts, ka statiskās slodzes 

izraisītā noguruma pakāpe nav atkarīga no pienskābes koncentrācijas asinīs, kas aizplūst no 

strādājošiem muskuļiem. Mākslīgi pārtraucot asins plūsmu statiski sasprindzinātajos muskuļos 

(uzliekot manšeti), var atjaunot šo muskuļu darba spējas, ja dod tiem īslaicīgu atpūtu. Muskuļu 

atpūtas brīdī pārtraucas impulsācija, kura plūst no muskuļu proprioreceptoriem un kavē garozas 

centrus statiskās piepūles laikā. Tāpēc, lai gan asinsvadi joprojām ir nospiesti un pienskābe 

turpina uzkrāties, muskuļu darba spējas tomēr atjaunojas. 

 Objektīvie mērījumi rāda, ka statiskās slodzes laikā enerģijas patēriľš ir neliels. Šis 

fakts atspēko uzskatu, ka nogurumu statiskās slodzes laikā rada organisma enerģijas izsīkšana. 

 Nevar teikt, ka statiskajā slodzē vietējie, perifērie faktori neietekmē muskuļu stāvokli 

un tiem nav nekādas nozīmes noguruma attīstībā. Bez šaubām, asinsrites pasliktināšanās caur 

sasprindzinātajiem muskuļiem ietekmē muskuļa darba spējas, it īpaši izraisa sāpju sajūtu 

muskuļos. 

 Faktori, kas izraisa nogurumu dinamiskajā darbā, arī nav vienādi. Galvenie cēloľi ir 

daţādi atkarībā no darba intensitātes (Aberberga – Augškalne uc.,1986). 

 Noguruma mehānismam, veicot maksimālu ātruma slodzi, ir daudz kopēja ar 

mehānismiem, kuri darbojas statiskās slodzes laikā. Šo līdzību nosaka impulsa plūsma, kas nāk 

no strādājošiem muskuļiem (proprioreceptoriem) un izraisa garozas šūnu kavēšanu. 

Proprioreceptoru impulsācijas frekvence ir maksimāla, jo sprintā muskuļu kontrakcijas seko 

cita citai ar maksimālu ātrumu (Cupriks uc. 2003). 
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 Izpildot vingrinājumus ar submaksimālu un lielu intensitāti, organismā notiek vesela 

virkne pārmaiľu: smadzeľu nepietiekama apgāde ar skābekli, līdz galam neoksidēto vielu 

maiľas produktu uzkrāšanās asinīs u.c. Šie faktori negatīvi iespaido centrālās nervu sistēmas un 

muskuļu stāvokli (Āboltiľa un Knipše, 1992). 

 Zināma loma (it īpaši lielas intensitātes darbā) ir arī tam apstāklim, ka maksimāli 

noslogoto asinsrites un elpošanas sistēmu funkcionālās spējas pazeminās.  

 Mērenās intensitātes vingrinājumos skābekļa parāds gandrīz nerodas un pienskābe 

neuzkrājas. Tāpēc no humorālās teorijas viedokļa staiera nogurumu ir grūti izskaidrot ar 

pienskābes ietekmi. Taču nav ne mazāko šaubu, ka tāda slodze kā, piemēram, 

maratonskrējiens, izraisa nogurumu. 

 Izpildot mērenas intensitātes darbu, nogurums rodas tādēļ, ka tiek ilgstoši uzbudināti 

smadzeľu garozas centri, kuri pārvalda muskuļus un iekšējos orgānus, samazinās cukura 

daudzums asinīs sakarā ar organisma ogļhidrātu rezerves izlietošanu. Bez tam rodas siltuma 

bilances traucējumi, tādēļ ķermeľa temperatūra paaugstinās līdz 39
0
C un vairāk. Ir zināms, ka 

smadzeľu garozas šūnas ir ļoti jutīgas pret cukura koncentrācijas novirzieniem asinīs, kā arī 

pret ķermeľa temperatūras ievērojamām svārstībām. Tāpēc apstākļi, kas rodas ilgstošā darbā, 

traucē garozas šūnu normālu darbību (Krauksts, 2007). 

 Sportista smadzeľu garozā maksimāli nogurdinošā statiskajā un dinamiskajā slodzē 

rodas aizsardzības nosacījuma refleksa kavēšana. 

 Kā zināms, līdz ar ATF sašķelšanos audos nepārtraukti notiek arī šī savienojuma 

atjaunošanās. ATF resintēze smadzeľu šūnās atšķirībā no muskuļiem notiek tikai, piedaloties 

skābeklim. Ar to izskaidrojama smadzeľu jutība pret skābekļa trūkumu. Trūkstot skābeklim, 

pazeminās nervu šūnu labilitāte, izpildāmais darbs kļūst par pārmērīgi stipru kairinātāju un 

izraisa pārmēra kavēšanu. Smadzeľu garozas kustību un veģetatīvo šūnu kavēšana izraisa 

koordinācijas traucējumus visu organisma sistēmu darbībā. Rodas muskuļu tonusa regulācijas 

un to asinsapgādes traucējumi, pasliktinās asinsrites, elpošanas un arī analizatoru funkcijas 

(Aberberga – Augškalne uc., 1986; Čupriks un Knipše, 2006; Čupriks, 2002). 

 Analizējot noguruma simptomus, varam spriest par noguruma iestāšanos un attīstību. 

Viena no visbieţāk sastopamajām pazīmēm ir subjektīva paguruma sajūta. Tomēr šo sajūtu ne 

vienmēr var uzskatīt par pietiekami drošu kustību funkciju pārmaiľu kritēriju. Ir zināms, ka 

daudzos gadījumos noguruma sajūta un darbaspēju samazināšanās rodas, izpildot neapšaubāmi 

vieglu darbu, un daţreiz pat pavisam neatkarīgi no darba. No otras puses, daţos apstākļos 

(piemēram, emocionālās pacilātības apstākļos) cilvēks spēj veikt darbu, kas saistīts ar milzīgu 

slodzi, un nejust nekādu nogurumu. Bieţi arī nogurums kā darbaspēju pazemināšanās pakāpe 

var nesakrist ar noguruma sajūtu. Tas, protams, nenozīmē, ka noguruma subjektīvā sajūta 

pavisam nav jāľem vērā. Taču šīs sajūtas pamatā arī ir noteiktas, pilnīgi objektīvas pārmaiľas 

organismā, lai gan ne vienmēr absolūti identiskas ar tām, kuras nosaka noguruma attīstību 

(Krauksts, 2007). 

 Sastopamā starpība starp nogurumu un noguruma subjektīvo sajūtu radīja 

nepieciešamību meklēt noguruma objektīvus rādītājus. Visvienkāršākais paľēmiens noguruma 

novēršanai ir noteiktas muskuļu grupas spēka atkārtoti mērījumi “spēka samazināšanās 

indeksu”, t.i., spēka pazemināšanās lieluma attiecību pret izejas lielumu. 

 Var izmantot arī šādu paľēmienu. Cilvēks ceļ zināmu svaru noteiktā ritmā un ar vienu 

un to pašu celšanas amplitūdu (augstumu). Uzskaita laiku līdz tam mirklim, kad kustības 

amplitūda vai ātrums sāk samazināties, un salīdzina rezultātus, kas iegūti pirms un pēc noteikta 

fiziskā darba.(Cupriks uc., 2002; Konrāds, 2000, Vološins un Čupriks, 2002). 

 Nogurumam raksturīga ne tikai veiktā darba kvantitatīva samazināšanās, bet arī 

kvalitātes pazemināšanās. Tā, piemēram, vingrotāja noguruma pazīme ir izpildāmo 

vingrinājumu rakstura pārmaiľas, kuru sekas ir vingrojuma izpildes zemāks novērtējums 

punktos. Skrējējiem nogurums izpauţas soļa garumā. Bez tam nogurušam sportistam ir grūti 
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atkārtot pilnīgi vienādi vienu un to pašu kustību: mainās kustību atsevišķo fāţu izpildes laiks, 

temps un amplitūda. Citiem vārdiem sakot, kustība, vingrinājumus atkārtojot, kļūst nestabila, 

variabla. 

 Kustību koordinācijas traucējumi noguruma stāvoklī ir saistīti ar garozas analītisko 

funkciju pārmaiľām. Noguruma simptoms ir arī daţu analizatoru informācijas precizitātes 

pazemināšanās.  

 Noguruma pazīmes ir arī veģetatīvo funkciju koordinācijas traucējumi. Nogurumā 

palielinās pulsa reakcija uz vienu un to pašu slodzi. Jo lielāks nogurums, jo vairāk šī slodze 

paātrina pulsu. Sporta slodzes apstākļos par fizioloģisko funkciju efektivitātes pazemināšanos 

var spriest pēc tā, ka nogurušam skrējējam pie finiša strauji samazinās skrējiena ātrums, kaut 

gan pulss ir stipri paātrināts. Pulsa frekvences atjaunošanās pēc slodzes nogurušam sportistam 

notiek lēnāk nekā pēc tādas pašas slodzes, ja darbu izpildījis nenoguris sportists (Auliks, 1985; 

Lāriľš, 2004). 

 Pārmaiľas, kuras rodas organismā noguruma stāvoklī, var novērtēt arī pēc urīna 

speciālas analīzes datiem. Ja nenoguroša cilvēka urīnu nokrāso ar tionīnu, tad pievienojot 

reaktīvu (amonija molibdenātu), kas nogulsnē krāsvielu, urīns kļūst gaišāks. Liela noguruma 

stāvoklī urīns gaišāks nekļūst. Uzskata, ka noguruma stāvoklī paaugstinās nieru epitēlija 

caurlaidība, tādēļ urīnā nokļūst koloidālās vielas, kuras kavē tionīna nogulsnēšanos (Valtneris, 

1995). 

 Noguruma stāvokļa noteikšanai jālieto daţādu rādītāju komplekss, kas vairāk piemērots 

cilvēka darba apstākļiem (Auliks, 1985). 

 Noguruma problēmā ietilpst jautājums par darbaspēju paaugstināšanas paľēmieniem, 

kas ir darba un sporta fizioloģijas svarīgs uzdevums. Bieţi mēdz teikt, ka ir “jācīnās ar 

nogurumu”. Ja šo izteicienu saprot burtiski, tad var nākt pie slēdziena, ka šīs cīľas gala mērķis 

ir likvidēt noguruma parādību. 

 Bet noguruma stāvokli nevar uzskatīt tikai par kaitīgu parādību, no kuras jāizvairās. 

 Iepriekš jau tika minēts, ka kavēšanas procesam nogurumā ir aizsargātāja nozīme. Ne 

mazāk svarīgi ir zināt, ka tieši darbs, kas rada nogurumu, veicina darbaspēju pieaugumu 

treniľā. Tātad cīľa ar nogurumu nenozīmē, ka jānovērš šis fizioloģiskais process, bet tās mērķis 

ir attālināt noguruma iestāšanās mirkli un saīsināt nepieciešamo atpūtas laiku (Buľimoviča, 

1974). 

 Efektīvākais paľēmiens darbaspēju paaugstināšanai ir sistemātiski vingrinājumi vienā 

vai otrā darbā, t.i., treniľš. Sporta treniľā bez vieglas slodzes ir jābūt arī tādai, kas izraisa 

nogurumu. Periodiski var lietot arī maksimālu slodzi. Tā kā, trenētībai pieaugot, darbaspējas 

paaugstinās, tad jāievēro slodzes pakāpeniskas palielināšanas princips. 

 Svarīgs un vispārzināms faktors darbaspēju paaugstināšanā ir pozitīva emocionālā 

attieksme pret izpildāmo darbu. Ja darbu izpilda ar interesi, tad tas ir raţīgāks un mazāk 

nogurdinošs nekā neinteresants darbs, kuru izpilda ar nepatiku. Uzskata, ka emocionālā 

iedarbība caur zemgarozas centriem aktivizē lielo pusloţu garozas šūnas, paaugstina to 

labilitāti, tātad aizsargātājas kavēšanas process iestājas vēlāk. Bez tam zemgarozas centru 

uzbudinājums aktivizē veģetatīvās nervu sistēmas simpātiskās daļas darbību, ar kuras (tieši un 

ar hormonu starpniecību) līdzdalību tiek atklātas slēptās organisma rezerves un nodrošināta 

visu sistēmu maksimālā darbība. Tāpēc, nodarbojoties ar fiziskajiem vingrinājumiem un sportu, 

ir jāprot izraisīt un uzturēt sportistu interese par savu darbu. Sporta sacīkšu apstākļi visnotaļ 

veicina stipra emocionāla uzbudinājuma rašanos. Ar emocionāla stāvokļa ietekmi var izskaidrot 

tādus sportā sastopamos faktus, kad sportists sacīkstēs uzrāda labākus rezultātus nekā treniľos 

un mēģinājumos. Visiem ir labi zināma mūzikas stimulējošā iedarbība, kura saistīta ar emociju 

izraisīšanu. 

 Darbaspējas pozitīvi ietekmē pirms pamatdarba sākšanas veiktais relatīvi viegls 

iepriekšējais darbs. Ja pamatdarbu izpilda ierobeţota muskuļu grupa, ir lietderīgi, ka iepriekšējā 
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darbā būtu vairāk noslogoti muskuļi – antagonisti un slodze nebūtu ne pārmērīgi maza, ne arī 

pārāk nogurdinoša. Veicot darbu, kas saistīts ar kustību vispārējo aktivitāti, sportists iepriekšējo 

darbu izpilda iesildīšanās veidā.(Cupriks uc., 2001) 

 Darbaspēju paaugstināšanai bieţi vien ir lietderīgi lietot cukuru un askorbīnskābi (C 

vitamīnu), sevišķi ja jāveic darbs, kad organisms patērē daudz ogļhidrātu un askorbīnskābes 

(Valtners, 2001). 

 Sportā daţreiz sastopamies ar tendenci paaugstināt darbaspējas atbildīgās sacīkstēs, 

lietojot farmakoloģiskos līdzekļus, tā saucamos “stimulatorus” vai “dopingus”. 

Farmakoloģiskiem stimulatoriem pieskaitāmi kofeīns, fenamīns, preparāti no kola riekstiem 

u.c. Nevienu no minētajām vielām nevar uzskatīt par nekaitīgu. Šo preparātu radītais 

stimulējošais efekts parasti ir šķietams, jo to pavada smalko koordināciju traucējumi sakarā ar 

nervu šūnu uzbudināmības pārmērīgu palielināšanos un pat ar veselības stāvokļa 

pasliktināšanos. Bez tam ir grūti noteikt stimulatoru devu. 

 Darbaspējas var palielināt, racionāli organizējot atpūtu, kas pēc nogurdinoša darba 

nodrošina organisma funkciju ātrāku un pilnīgāku atjaunošanos. 

 Darbaspējas ātrāk un pilnīgāk atjaunojas daţādu receptoru kairinājuma ietekmē. Tā, 

piemēram, sportista darba spējas un pašsajūtu pozitīvi ietekmē mūzika, uzmundrinoši publikas 

saucieni, gaismas efekti u.c. 

 Darbaspējas efektīvāk atjaunojas tad, kad, ļaujot atpūtu nogurušai rokai, darbu veic ar 

otru roku. Pilnīga bezdarbība atpūtas laikā nedod tik ātru un pilnīgu efektu. Aprakstītā parādība 

ir pazīstama ar nosaukumu “aktīvā atpūta” (Čupriks un Knipše, 2003). 

Aktīvās atpūtas iedarbības fizioloģiskais mehānisms ir saistīts ar indukcijas parādību centrālajā 

nervu sistēmā. Kavēšanas process, kas attīstās nogurušajos nervu centros, pēc negatīvās 

indukcijas likuma, padziļinās. Jo dziļāka ir nervu šūnu kavēšana, jo ātrāk un pilnīgāk tajās 

notiek atjaunošanās process. Šī nervu šūnu iedarbības atjaunošanās pēc aktīvās atpūtas notiek 

sevišķi intensīvi tāpēc, ka kavēšanas procesā nomaina uzbudinājums (pozitīvais seku indukcijas 

likums). 

 Visefektīvākie ir izrādījušies šādi apstākļi:  

pamatdarbam (kas izraisa nogurumu) jābūt vidēja ilguma un intensitātes. 

Darbam, ko izpilda aktīvas atpūtas veidā, jābūt pietiekami intensīvam, bet ne nogurdinošam. 

 Tātad aktīvo atpūtu, kad vienas muskuļu grupas darbs mainās ar otras grupas darbu, var 

un vajag lietot daudzās treniľa nodarbībās. Pēc ļoti intensīvas īslaicīgas (sprinta skrējiena) 

slodzes, pēc ilgstoša skrējiena (maratona distanču tipa) un parasti arī pēc sacīkstēm, t.i., pēc 

slodzes, kura tuvojas darbaspēju robeţām, organismam nepieciešama pilnīga atpūta; aktīvā 

atpūta nedos vajadzīgo efektu. 

 Muskuļu sasprindzinājumu maiľa, it īpaši muskuļu antagonistu darba maiľa, tiek lietota 

daţādu speciālistu sportistu treniľā. Tā, piemēram, kājas vēzienveida kustības paaugstina 

atpūtas efektivitāti atgrūdiena kājai pēc lēciena. Svarcēlāji starplaikos starp piegājieniem pie 

stieľa izpilda daţus vingrojumus, vingrotāji izpilda atbrīvošanās vingrojumus, speciālus 

sagatavošanās vingrinājumus vai arī soļo pirms vingrojuma izpildes uz rīkiem.  

 Lai noteiktu sporta treniľa efektivitāti, nepieciešams mērīt rezultātu kādā noteiktā 

kustībā vai vingrinājumā, nosakot konkrētas fiziskās īpašības attīstību vai testa vingrinājuma 

(sacensību disciplīnas) rezultāta dinamiku. 

1.6. Cilvēka spēka iespēju mērierīces 

Mūsdienu sporta zinātnē tiek izmantotas visdaţādākās mērierīces fizisko īpašību 

mērīšanai, organisma funkcionālā stāvokļa parametru noteikšanai, antropometrisko parametru 

noteikšanai un citu apstākļu mērīšanai treniľa procesa korekcijai, sacensību apstākļu 

noskaidrošanai, sportistu atlasei, taktikas izvēlei un citiem mērķiem. Mērierīces kļūst arvien 

sareţģītākas, tās dod lielāku informācijas apjomu un šo informāciju arī pakļauj analīzei, 
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speciālists jau saľem gatavu slēdzienu. Bieţi tiek izmentotas mērierīces no citām zinātnes 

nozarēm, visbieţāk no medicīnas, kā arī daţādi inţeniertehniski risinājumi daţādu fizikālu 

parametru noteikšanai. 

1.6.1. Nervu un muskuļu aparāta funkcionālās diagnostikas kompleksās iekārtas 

Pagājušā gadsimta vidū kosmonautikā tika ieviestas iekārtas, kas spēja veikt kompleksu 

cilvēka sistēmu diagnostiku. Tās evolucionēja līdz sportā izmantojamām iekārtām, kuras ir ļoti 

daudzveidīgas. 

9. tabula 

Izokinētisko dinamometru kompleksi (Machines explained) 
Ražotājs Cybex  Kin-Com Biodex Eurokinetics D and R Lido Technogym 

Modeļi 

II+, 340, 

350, 

6000, Norm 

500H, 

125e+, AP 

2000,  

Multijoint system 

3,  

Multijoint system 4 

Isocom Isomed Active MJ 
Rev 7000, 

 Rev 9000 

Pēdējais 

modelis 
 Norm AP  Multijoint system 4 Isocom Isomed Active MJ Rev 9000  

Iespējamie 

kustības 

eksc, konc, 

pas, akt. 

asist, 

izoton, 

izomet 

eksc, konc, 

pas, akt. asist, 

izoton, izomet,  

kustību  

apjoma  

paplašinājums 

eksc, konc, 

pas, akt. asist, 

izoton, izomet, 

proprioreceptīva 

eksc, konc, 

pas, akt. 

asist, 

izoton, 

izomet 

eksc, konc, 

pas.  

eksc, 

konc, 

pas.  

eksc, konc, 

izomet. 

Iespējamie 

ātrumi 

1-500 konc  
5-300 

2-500 konc  1-500 eksc  1-350 konc 
1-400 

konc 1-400 

1-400 eksc 2-300 eksc  1-500 konc  1-350 konc 1-250 eksc 

Maksimāli 

izmēramais 

griezes 

moments 

0-2200Nm  0-2000Nm 

0-2200Nm  

konc  

0-2200Nm 

konc  

0-2200Nm 

eksc 
  

0-6000Nm  
0-1320Nm 

eksc 

0-2000Nm 

konc  

0-2000Nm 

eksc 
  

Gravitācijas 

korekcija 
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Maks. griezes 

moments 
Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Darbs Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Spēks Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Progress  Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Nogurums  50% indekss % indekss 50% indekss 50% indekss   % indekss 50% indekss 

Griezes 

moments 

pret svaru 

Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Griezes 

moments 

leņķī  

Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Laiks 

 līdz maks. 

griezes 

momentam 

Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Griezes 

momenta  

un ātruma 

attiecība  

Jā Nē Jā Jā Jā Nē Nē 

Parādīšanās 

leņķis 
Jā Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

MGMPE Jā Nē Jā Jā Jā Jā Jā 

Standartizēti 

dati 
Nē Jā Jā Jā Nē Nē Jā 

 MGMPE = Maksimālā griezes momenta paātrinājuma enerģija 
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  Ir zināmi pētījumi, kas veikti ar REV9000 un BIODEX iekārtām (Hislop, 1963, Hood 

un Forward, 1965). REV9000 ir Itāļu firmas Technogym iekārta. Ierīce REV9000 ir 

attiecināma uz izokinētiskajām mašīnām: tā piedāvā lielu vingrinājumu daudzveidību, kas 

papildus izokinētiskajām kontrakcijām iekļauj izometriskās un izotoniskās kontrakcijas. 

Sistēma  piedāvā arī pasīvas kustības, kas ir pilnībā atkarīgas no ierīces realizētajām kustībām. 

 Pie šī kontroles tipa, trenaţiera daţādās mehāniskās daļas un anatomiskā uzbūve 

vingrinājumiem daţādās locītavās nodrošina drošību, ticamību un efektivitāti locītavu kustībās. 

Visi līdzekļi vingrinājumiem daţādās locītavās, apgādāti ar mehānisko fiksācijas sistēmu, kurā 

atspoguļota fizioloģisko amplitūdu locītavas kustības. 

 
5.att. Izokinētiskā ierīce REV 9000 (Lesčinskis, 2007) 

 
 1. Atzveltne; 2. Sēdeklis; 3.Balsts; 4. Motors; 5.Motora slīpuma regulators; 6.Monitors; 

7. Vadīšanas panelis; 8. Printeris; 9. Elektromiogrāfiskais panelis; 10. Dators; 11.Taustiľi; 12. 

Balsta atsprādzēšanas svira; 13. Sānu daļa; 14. Atbrīvošanas pedālis. 

Aparāts mēra: 

 spēku; 

 spēka momentu; 

 leľķisko ātrumu locītavā; 

 padarīto mehānisko darbu; 

 attīstīto mehānisko jaudu. 

Aparatūru vienlaikus var lietot kā: 

 tahometru; 

 ergometru; 

 goneometru; 

 dinamometru. 

Aparatūru sportā pielieto kā: 

 fizisko īpašību novērtēšanas mērierīci; 

 diagnostikas iekārtu sporta medicīnā; 

 rehabilitācijas trenaţieri pēc traumām, operācijām. 

Locītavā iesaistīto muskuļu agonistu un antagonistu funkcionālā stāvokļa pārbaudei izmanto: 
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Nepārtrauktas pasīvās kustības: 

 Kustību apjoms locītavā (grādi);  

 Kustību ātrums locītavā (leľķiskais ātrums, grādi/s); 

 Kustību izpildes laiks (s); 

 Atjaunošanās laiks starp kustību sērijām (s). 

Maksimāla izotoniska slodze: 

 Kustību apjoms locītavā (grādi); 

 Slodzes pretestība (griezes moments Ľūtonmetros (Nm)); 

 Kustību atkārtojumu skaits; 

  Slodzes tips muskuļiem agonistiem – antagonistiem: 

- koncentriska – koncentriska; 

- koncentriska – pasīva; 

- pasīva – koncentriska. 

 Atjaunošanās laiks starp sērijām (s). 

Maksimāla izokinētiska slodze: 

 Kustību apjoms locītavā (grādi); 

 Kustību ātrums locītavā (leľķiskais ātrums, grādi/s); 

 Kustību atkārtojumu skaits; 

 Slodzes tips muskuļiem agonistiem – antagonistiem: 

- koncentriska – koncentriska; 

- koncentriska – ekscentriska; 

- ekscentriska – koncentriska. 

 Atjaunošanās laiks starp sērijām (s). 

 Saistot mērījumus ar laiku var iegūt atsavinātus, laika atkarīgus parametrus. Slodzi uz 

atsevišķas locītavas var veidot kā izometrisku, auksotonisku vai izokinētisku. REV9000 ir arī 

bioloģiskā atgriezeniskā saite: vienlaicīga sešu kanālu elektromiogramma slodzes laikā; tūlītējs 

izpildītās slodzes vizuāls grafiskais attēls; trenētības līmenis: pilnīgi apmierinošs; apmierinošs; 

nepietiekams; fiziska pārslodze. Katra tipa kustībā muskuļus var noslogot: koncentriski, 

ekscentriski, statiski (Cupriks, Knipse un Gravitis, 2005, Čupriks, 2002). Pielietojot sporta 

tehnisko līdzekli vai ierīci REV 9000 iespējams konstatēt sportista daţādu orgānu un organisma 

sistēmu trenētības dinamiku, kā arī kustību īpatnību pilnveidošanu treniľu nodarbības 

informācijas saľemšanai ar mērķi paaugstināt to efektivitāti (Čupriks, 2002, Lunnen, 1981). 

Izometriskā ierīce var būt izmantojama individuāli, bet iedarbība ar organismu lokāla, reģionāla 

vai vispārēja, tādēļ augstas klases sportistiem ļoti svarīgi pareizi izpildīt izvēlētā sporta veida 

kustības kontrolējot pedagoģiskos un fizioloģiskos parametrus pildot funkcionālās diagnostikas 

testus (Чуприк u.c., 2005). Ierīces mehāniski, elektromehāniski, elektriski, elektroniski 

tehniskie līdzekļi ļauj precizēt tiešās iedarbības, vilkmes iedarbības, rezonējošās iedarbības, 

atgriezeniskās un bez atgriezeniskās saites, bez steidzamās informācijas, ar steidzamo 

informāciju, vienkontūru un daudzkontūru veidus, kā arī stimulējošās iedarbības, gaismas 

stimulācijas, skaľas stimulācijas līderu iedarbības, bieţuma iedarbības līdzekļu dinamiku 
(Cupriks, Knipse un Gravitis, 2005). Kontrolējot daţādu ekstremitāšu mehānisko darbu ir 

iespējams optimizēt kustību trajektorijas attiecībā pret masas centra mehānisko darbu 

(Sondeberg un Cook, 1983). Iekārta tiek izmantota arī rehabilitācijā ar mērķi atjaunot 

kustīgumu locītavā pēc sporta traumas (Захарченко, 2008). 

 Izometriskā ierīce var būt izmantojama individuāli, bet iedarbība uz organismu lokāla, 

reģionāla vai vispārēja, tādēļ augstas klases sportistiem ļoti svarīgi pareizi izpildīt izvēlētā 

sporta veida kustības kontrolējot pedagoģiskos un fizioloģiskos parametrus pildot funkcionālās 

diagnostikas testus (Cupriks, Knipshe, 2000; Cupriks u.c., 2001). 
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 Izokinētiskās kontrakcijas nozīmē patstāvīgu ātrumu, piemērojot ierīces radīto 

pretestību. Piemērojamā pretestība nodrošina maksimālu slodzi katrā locītavu kustību leľķī. 

 Aparatūras REV 9000 galvenās iespējas:  

 Spēka, pozīcijas, ātruma un elektromiogrammas rādītāju noteikšana, iegūšana, 

attēlošana un uzglabāšana; 

 Stipri individuāla mijiedarbība starp subjektu un mašīnu; 

 Piemērojama pretestība (izokinētiskās konstrukcijas) un nemainīgā pretestība 

(izotoniskās kontrakcijas); 

 Locītavu kustību apjoms, ātruma un svara galējo vērtību automātiskā izvēle un kontrole; 

 Gravitācijas kompensācijas sistēma. 

 Ar šīs ierīces palīdzību ir iespējams panākt drošu, ticamu un efektīvu augšstilba 

četrgalvu muskuļa darbības reģistrāciju (Cupriks un Knipshe, 2000; Cupriks u.c., 2001). 
Agonistu un antagonistu muskuļu grupu spēka maksimālais griezes moments, parāda 

maksimālos spēka griezes momentu rādītājus locītavas pilnas kustību amplitūdā laikā un to 

mēra Ľūtonmetros (Murray, Gardner un Mollinger, 1980). Spēka moments izrēķināts kā spēka 

reizinājums, kuru veic muskulis un sviras garums no spēka pielikšanas vietas tā griezes 

centram, kuram teorētiski ir jāsakrīt testējamās ekstremitātes griezes centru (Čupriks, 2002). 

 Plašu izmantota sporta pētījumos tiek arī robotizētā dinamometriskā sistēma BIODEX, 

jaunākais modelis ir BIODEX 4. Atšķirībā no REV9000, BIODEX spēj veikt diagnostiku 

mazākam skaitam locītavu, līdz ar to mazāka iespēja diagnosticēt visu ķermeni, tomēr šo 

iekārtu raţo vēl joprojām un ar to ir viegli rīkoties. BIODEX ir pieejama Lietuvā, Kauľas 

Sporta akadēmijas laboratorijā kā arī Tartu universitātē, Igaunijā. 

 

 
6. att. Robotizētais dinamometrs BIODEX 4 PRO (Biodex Medical Systems) 

 

 Pacienta pozicionēšanas sistēma ir aprīkota ar motorizētu sēdekļa augstuma regulēšanas 

iespēju, sēdekļa regulēšanu uz priekšu – atpakaļ, dinamometra augstuma un attāluma 

regulēšanu.  

Sistēma 4 PRO ir aprīkota ar: Skārienjūtīgu ekrānu ātrai un precīzai sistēmas vadībai 

daţādos reţīmos – izokinētiskā, izometriskā, koncentriskā, reaktīvi ekscentriskā un pasīvā. 

Kompleksa galvenās tehniskās iespējas, mērot vai uzstādot nemainīgu sviras leľķa izmaiľas 

ātrumu:  

 Koncentrisks leľķiskais ātrums līdz 500°/s;  

 Ekscentrisks leľķiskais ātrums līdz 300°/s;  

 Griezes moments koncentriskā reţīmā līdz 680Nm;  

 Griezes moments  ekscentriskā reţīmā līdz 544Nm;  
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 Leľķiskais ātrums pasīvā reţīmā 0,25°/s;   

 Pasīvā reţīmā griezes moments 0,5Nm;  

 Izotoniskā reţīmā mazākais griezes moments 0,5Nm (Biodex Medical Systems)  

Klīnisko datu uzglabāšanas vietne:  

- Windows™-bāzēts dators (pašreizējam modelim); 

- Windows™ operētājsistēma; 

- Biodex Advantage Software speciālā lietotāja programma; 

- LCD Flat Panel Touch-Screen krāsu monitors ar integrētiem skaļruľiem; 

- Krāsu printeris. 

Papildus aksesuāri: 

 Speciālas skavas un fiksācijas aksesuāri potītēm, celim, plecam, elkonim, plaukstai un 

gurnam;  

 Aksesuāru tabula; 

 Kalibrācijas komplekts;  

 Lietošanas pamācība un plakāts. 

Iekārtai nepieciešama 6 kvadrātmetru liela platība drošai darbībai.  

Iekārtai izsniegtie sertifikāti atļaujas:  

ETL un cETL, kas uzskaitīti UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 Nr.: 601-1-M90 un EN60601-1,  

 CE apstiprināts priekš M.D.D. 93/42/EEC* (Biodex Mediacl Systems). 

 *Iegādei pilnā komplektā ar datoru, monitoru un printeri.  

 Apskatītie dinamometru kompleksi ir vairāk sastopami izvēlēlētajā literatūrā. 

1.6.2. Elektromiogrammas reģistrēšanas iekārtas 

 

Elektromiogrāfs ietilpst kompleksa REV9000 sastāvā, tam ir vairāki kanāli. Iespējams 

reģistrēt elektromiogrammu slodzē vai miera stāvoklī vienam vai vairākiem muskuļiem, 

fiksējot elektromiogrammas profilu, elektrisko impulsu muskulī, kuru mēra milivoltos (mV). 

Pētījumos bieţi apskata maksimālo un vidējo elektrisko impulsu. 

Elektriskie lielumi, kas raksturo sportista stāvokli ir biopotenciāli. Biopotenciālu 

starpība novērojama starp jebkuriem diviem punktiem organismā. Elektriskā sprieguma 

starpības rodas šūnu vielu maiľas rezultātā un nepārtraukti mainās. Līdz ar to mērāmais 

potenciāls ir laikā mainīgs lielums. Sporta bioloģiskos pētījumos mēra biopotenciālus, ko rada 

skeleta muskuļu, sirds muskuļu un nervu sistēmas darbība. Šo biopotenciālu izmaiľu specifisku 

pierakstu sauc attiecīgi par elektromiogrammu (EMG). Biopotenciālu starpību mēra milivoltos 

uz ķermeľa virsmas vai iekšpusē starp diviem izvēlētiem punktiem.Visbieţāk biopotenciālu 

starpību mēra starp diviem punktiem uz ķermeľa virsmas, jo šāda metodika nerada pacientam 

diskomfortu (Персон, 1969; Бадалян, 1986). Izmanto speciālus virsmas elektrodus, kas 

nodrošina labu elektrisku kontaktu starp ādu un mērinstrumentu. Elektrodus izgatavo no viegla, 

mīksta elektrovadītāja materiāla, kura virsma pārklāta ar sudraba hlorīda kārtiľu vai arī no 

svina plāksnītēm. Kontakta uzlabošanai lieto speciālu pastu, ar kuru nosmērē ādu elektroda 

uzlikšanas vietā (Bosco un Cardinale, 2003). 

 Elektrodu virsmas lielums mēdz būt no 0,1 līdz 20 kvadrātcentimetriem. Elektrodus 

piestiprina pielīmējot vai piesienot ar gumijas lentu. EMG pētījumos izmanto adatas elektrodus. 

Tie ir divu speciālā adatā ievietotu, izolētu vadu gali. Šādi elektrodi un attālums starp tiem ir 

ļoti mazi. Adatu iedur ķermenī audos noteiktā vietā. Reģistrējot biopotenciāla izmaiľas, jāľem 

vērā, ka EMG svārstību frekvence ir 1:800Hz. EMG pieraksta ar speciāliem reģistratoriem. 

Parasti signālu ievada datorā, lai veiktu automatizētu analīzi (Basmajian, Blumenstein, 1980). 

 Citā variantā elektromiogrammu reģistrē ar elektromiogrāfu, kas pastiprina muskuļu 

strāvas līdz 1,5 miljoniem reiţu, to frekvenču diapazons svārstās robeţās no 3 līdz 3000 

herciem. Vienu no elektrodiem piestiprina pie ādas attiecīgā muskuļa motoriskajā, bet otru 1,5 - 
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2 cm distālāk (biopolārais novadījums), vai arī vienu elektrodu piestiprina pie ādas motoriskajā 

punktā, otru kādā attālākā vietā (monopolārais novadījums). EMG analīzē, novērtējot svārstību 

frekvenci, amplitūdu un citus līknes parametrus (Basmajian un Blumenstein, 1980). 

10. tabula 

Elektromiogrāfiskās pārmaiņas 

atkārtotas submaksimālas slodzes apstākļos (Basmajian un Blumenstein, 1980) 

Reakcijas tips Biostrāvu frekvence Biostrāvu amplitūda 
Aktīva uzbudinājuma 

ilgums 

1. 
Palielinās, pēc tam 

samazinās 

Samazinās, pēc tam 

palielinās 

Samazinās, pēc tam 

palielinās 

2. 
Nemainās, pēc tam 

samazinās 

Nemainās, pēc tam 

palielinās 

Nemainās, pēc tam 

palielinās 

3. Mēreni samazinās Mēreni samazinās Mēreni palielinās 

4. Stipri samazinās Stipri samazinās Stipri palielinās 

  

10. tabulā doti četri bieţāk sastopamie neiromuskulārās reakcijas tipi. 

1. reakcijas tips liecina par labu vai pilnīgi apmierinošu trenētību; 

2. reakcijas tips – par apmierinošu trenētību; 

3. reakcijas tips – par nepietiekamu trenētību un fizisku pārslodzi; 

4. reakcijas tips – par nepietiekamu trenētību un fizisku pārslodzi. 

 Nogurumā muskuļa darbības strāvu frekvence samazinās un atbilstoši palielinās 

biopotenciālu amplitūda. Tas liecina par motoro vienību ieslēgšanos kustību aktā (Sondeberg 

un Cook, 1983). Nogurumam progresējot, samazinās arī svārstību amplitūda, EMG var reģistrēt 

sportistam arī radiotelemetriski parastos treniľa apstākļos. 

  

 
7. att. REV9000 diagnostikas kompleksa elektromiogrāfs ar pastiprinātāju un elektrodiem 

 

 Elektromiogrāfiju sporta bioloģiskos pētījumos izmanto lai: 

 Konstatētu skeleta muskuļu šķiedru elektriskās aktivitātes sākumā un beigās; 

 Spriestu par skeleta muskuļa noguruma pakāpi;  
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 Netieši spriestu par skeleta muskuļu kontrakcijā iesaistītajiem šķiedru tipiem (ātrās un 

lēnās). 

Kompleksa REV9000 elektromiogrāfs ir aprīkots ar signāla pastiprinātāju, kas ar 

elektromiogrāfu savienots ar optiskajiem kabeļiem, tādējādi panākot iespējami mazāku signāla 

kropļojumu.  

 
8. att. Elektromiogrāfa raidītājs, kanāla pievads ar elektrodiem 

 

 Elektrodi tiek piestiprināti mērķa muskulim un eksperimenta laikā netiek atvienoti. 

Stiprinājumu vietas tiek katram sportistam atzīmētas atbilstoši metodikai. Tiek izmantoti 

līmējamie, nevis adatu elektrodi.  

 Mūsdienās pieejami arī bezvadu elektromiogrāfi. 

 
9. att. Bezvadu elektromiogrāfs (Bio-Med Inc.) 
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 Izmantojot bezvadu elektromiogrāfu, pacientam vai sportistam tiek dota pilnīga kustības 

brīvība, vienlaikus nodrošinot ātru datu pārraidi un apstrādi. Iespējama arī EMG diagnostikas 

datu izvade tieši kustības laikā, ļaujot sportistam koriģēt kustību (Bio Med Inc.). Šādu iekārtu 

izmanto: 

 Kustību analīzē; 

 Rehabilitācijā;  

 Ergonomikā;  

 Sporta zinātnē;  

 Neuroloģijā;  

 Kustību mācīšanas procesā.  

Elektromiogrāfiem var būt daţādi paveidi un tie var būt daţādas sareţģītības, ieskaitot 

iekārtas ar atgriezenisko bioloģisko saiti.  

 

1.6.3.  Galvas smadzeņu viļņu reģistrēšanas iekārtas 

 

Galvas smadzeľu viļľu reģistrēšana sporta praksē ieviesta no medicīnas, kur analizējot 

galvas madzeľu viļľu spektru, iespējams diagnosticēt daţādas saslimšanas un sekot līdz to 

attīstībai.  

Sporta praksē galvas smadzeľu viļľi tiek fiksēti, izmantojot fraktālās diagnostikas kompleksu 

OMEGA-M. Komplekss OMEGA-M ir paredzēts cilvēka organisma funkcionālā stāvokļa 

noteikšanai, analizējot sirdspukstu frekvenci, kā arī bioritmu analīzei (Galacticheal). Šo sistēmu 

izmanto sporta klubos, kā arī treneri sportistu un komandu funkcionālās sagatavotības 

noteikšanai. 

 Elektrokardiogrammas reģistrācija notiek pirmajā standarta novadījumā – radiālā 

artērijā. Tiek ierakstīti 300 pulsa sitieni un datorprogramma veic visu organisma sistēmu 

analīzi. 
 Elektrokardiogrammas analīze tiek veikta par datiem, kuri ir savākti noteiktā testēšanas 

laikā.  

 Izmantojot Omega-M, iespējams noteikt : 

 Sirds asinsvadu sistēmas stāvokli; 

 Veģetatīvās nervu sistēmas stāvokli, izmantojot īslaicīgo, statisko un spektrālās analīzes 

metodi; 

 Centrālās regulācijas un enerģētisko resursu rādītājus, izmantojot neirodinamiskās 

analīzes metodi; 

 Psihoemocionālo stāvokli, izmantojot fāţu analītisko un smadzeľu bioritmisko analīzi; 

 Bioritmu saskaľotības un imūnās sistēmas stāvokli, izmantojot fraktālās analīzes 

metodi. 

 Psihoemocionālā stāvokļa korekciju (uzlabošanu), izmatojot individuālo atgriezeniskās 

saites elpošanas programmu. 

Funkcionālās diagnostikas iekārta „Omega-M” parāda: 

 Ritmogrammu: 

Ritms – sirds darbības mijiedarbība ar smadzeľu signāliem. Ritms ir arī amplitūda starp 

augšu un apakšu; labs ritms - viļľveidīga diagramma - sirds ļoti labi atsaucas uz 

smadzeľu signāliem; slikts ritms – taisna diagramma - sirds ļoti slikti atsaucas uz 

smadzeľu signāliem. 

 Histogrammu: 

Norāda sirds ir atbrīvotības vai sasprindzinājuma stāvokli. 

 Skaterogrammu: 
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Tiek parādīts sirds attēls no augšas. Ja sirds sasprindzinājuma indekss (NH) ir lielāks 

par 500, tad sirds atrodas insulta, infarkta zonā. Liels un plašs attēls norāda uz to, ka sirds ir 

atbrīvota. 

 Funkcionālās diagnostikas iekārta „Omega-M” visus rādījumus sniedz labi pārskatāmā, 

grafiskā veidā, kas atvieglo datu interpretāciju. Atsevišķi tiek parādīti funkcionālā stāvokļa 

rādītāji, variatīvā sirds ritmu analīze, neirodinamiskā analīze, EKG (elektrokardiogrammas) 

viļľu struktūra, ko sauc arī par zelta griezumu, neirodinamiskā matrica, kodu histogramma, 

enerģētikas piramīda, smadzeľu bioritmu analīze, smadzeľu elektriskās aktivitātes, fraktālā 

analīze, bioloģiskā vecuma dinamika.  

 Medicīnā un sporta praksē izmanto arī encefalogrāfu. Moderniem encefalogrāfiem var 

būt pat 64 kanāli galvas smadzeľu viļľu frekvences reģistrācijai.  

 

 
10. att. Encefalogrāfs MOBIlab+ (Experimental study of behavior) 

  
 Jaunākie firmas MOBIlab elektroencefalogrāfi ir vieglas un pārvietojamas ierīces, kas 

ļauj fiksēt ne tikai galvas smadzeľu elektroencefalogrammu, bet arī elektromiogrammu un tās 

kombinēt. Šādas iekārtas parasti ir savienojamas ar datoru, kur speciāla programma apstrādā 

datus (Experimental study of behavior). 

 

1.6.4. Muskuļu biomehānisko īpašību reģistrācijas iekārtas 

 

Lai reģistrētu muskuļu biomehāniskās īpašības, izmanto miotonometrijas metodi. Sporta 

zinātnē pazīstamākās ir MYOTON tipa iekārtas, kuras raţotas Igaunijā. Populārākā no 

MYOTON sērijas ir iekārta MYOTON – 3. To var pielietot: 

 muskuļu traumatisma un noguruma pakāpes novērtēšanai; 

 masāţas un citu fizikālās medicīnas procedūru efektivitātes novērtēšanai un diagnostikai; 

 medikamentu lietošanas ietekmes novērtēšanai ārstnieciskās terapijas laikā; 

 patoloģisko procesu diagnostikai bioloģiskajos audos un ģenētisko izmaiľu noteikšanai; 

 bioloģisko audu stāvokļa/tonusa novērtēšanai pēc ķirurģiskām operācijām; 
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 bioloģisko audu cietības vai plastiskuma/elasticitātes novērtēšanai patoloģiskos apstākļos 

(piemēram, tieslietu medicīnā); 

 muskuļu tonusa noteikšanai ārstnieciskā hipnoterapijā, 

 muskuļu biomehānisko parametru noteikšanai sporta treniľa korekcijai. 

Zinātniskās aparatūras MYOTON-3 pamatā ir tenzopretestība, kas reģistrē atsitiena 

impulsa frekvenci, ātrumu un paātrinājumu no materiāla (dotajā gadījumā no muskuļa) virsmas. 

Miotons ļauj eksperimentā iekļaut lielu subjektu skaitu īsā laika periodā, kā arī apstrādāt datus 

ar datorprogrammas palīdzību un atainot tos standartizētā protokolā. Muskuļu deformācija, ko 

rada MYOTON-3, sastāda 2-3mm, deformēšanas impulsa spēks ir 0,4N; tas neizraisa 

paliekošas bioloģisko struktūru deformācijas. 

 

 
11. att. Muskuļu biomehānisko īpašību noteikšanas iekārta MYOTON-3 (General 

principles of applying myoton in high-performance sport) 

 

Myoton 3 tehniskie raksturlielumi: 

Dimensijas un masa: 

a) Miotonometrs (Izmērs 250 mm x 155 mm x 55 mm. Masa 0,4 kg) 

b) Pārdošanas iepakojums (Izmērs 320 mm x 230 mm x 60 mm. Masa 2,5 kg) 

Piederumi: 

 Miometrs; 

 Strāvas adapters; 

 Datu pārvades kabelis Myoton3-RS23 (COM); 

 USB –seriālais pārveidotājs: Prolific L-2303 ar draiveru ATEN Model UC232A; 

 Instalācijas CD ar miometra kontroles datorprogrammu Myoton-3 TM; 

 Transportēšanas soma. 

Vienības, kas netiek iekļautas pārdošanas paketē un cenā: 

 IBM vai PC (minimums: 400MHz procesors, operatīvā atmiľa 128MB RAM, operatīvā 

sistēma Windows 2000 vai HP); 

 Printers mērījumu tabulu un grafiku izdrukai. 

Lietošanas nosacījumi: 

 Darbībai (mērīšanai, datu vizuālizācijai) nepieciešama ārējā (4,2V) baterija (AC, 198-253 

V, 48-52Hz). 

 Jauda – ne vairāk par 7W. 

 Temperatūra – no 0
o
 līdz + 50

o
C. 
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 Gaisa relatīvais mitrums  no 5 līdz 85%. 

 Atmosfēras spiediens no 720 līdz 800 mm Hg. 

Cita informācija: 

Atbilst CE 0537 marķējumam. 

 

Kopsavilkums. Vibrostimulācija jau sen zināma kā metode daţādu mēŗķu sasniegšanai, tai 

skaitā fizisko īpašību paaugstināšanai. Vibrostimulācija var tikt izmantota arī rehabilitācijas 

mērķiem, šis faktors vēsturiski ir bijis pirmais no vibrostimulācijas izmantošanas virzieniem. 

Vibrostimulāciju mūsdienās izmanto visa ķermeľa stimulācijai, gan lokālai vibrostimulācijai. 

Daudz pasaules zinātnieku ir veikuši pētījumus ar visa ķermeľa vibrācijas iekārtām, kas ietver 

sevī gan vibroplatformas, gan biomehānisko stimulāciju, izpildot daţādus vingrinājumus uz 

biomehāniskās stimulācijas iekārtām. Izpētot literatūru, nav atrodami pētījumi, izmantojot 

lokālās vibrācijas iekārtas, tas mums neļauj pilnībā izmantot vispārējās un reģionālās ķermeľa 

vibrācijas metodiku lokālās vibrostimulācijas nodarbībām.  

 Pētot literatūru par spēku un tā izpausmes formām, secinām, ka mūsu pētītajos sporta 

veidos tiek izmantots ātrspēks, maksimālais spēks, arī spēka izturība, līdz ar to tika aplūkota 

treniľu metodika, kas saistīta ar šo spēka izpausmes formu attīstīšanu. Tika noskaidroti arī 

spēka un tā izpausmes formu attīstīšanas fizioloģiskie pamati, kas būs par pamatu mūsu 

pētījumiem, iedarbojoties ar lokālo vibrostimulāciju uz konkrētu muskuli vai muskuļu grupu.  

 Apskatot starta ieskrējienu bobslejā, secinam, ka bobslejā ir nozīmīgs tehnikas faktors 

starta ieskrējienā, tomēr trenētība un fizisko īpašību attīstīšana atstāj vislielāko ietekmi uz 

fizisko īpašību attīstīšanu.  

 Vācot informāciju CNS veģetatīvās sistēmas parasimpatiskās un simpAtiskās daļas 

pētījumiem vibrostimulācijas ietekmē, tika analizēta literatūra par nogurumu un atjaunošanos, 

un tika iegūti dati par atsevišķu nervu sistēmu prevalenci gadījumos, kad subjekti ir pacilāti vai 

arī noguruši. Ieguvām informāciju par darbaspēju kontroli. Pētot informāciju par zinātniskajām 

mērierīcēm sportā, mēs noskaidrojām, ka mūsdienās sporta zinātnē sastopamas daudz iekārtas, 

lai noteiktu organisma sistēmu stāvokli, fizisko sagatavotību un citus parametrus. Lokālās 

vibrostimulācijas izpētei piesaistījām nervu un muskuļu funkcionālās diagnostikas iekārtu 

REV9000, ar ko mērījām jaudu, spēka momentu. Izmantojām REV9000 iebūvēto 

elektromiogrāfu, lai noteiktu maksimālo un vidējo elektrisko petenciālu muskulim. Muskuļu 

biomehānisko parametru (tonuss, elasticitāte, stingums) noteikšanai izmantojām miotonometru 

MYOTON-3. Galvas smadzeľu viļľu frekvences variāciju (delta, beta, teta un alfa viļľu 

savstarpējo attiecību no visa galvas smadzeľu viļľu spektra) mēs noteicām ar fraktālās 

diagnostikas iekārtu OMEGA-M, kurš ir piemērots sportistu funkcionālo parametru izpētei.   
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2. DARBA UZDEVUMI, PĒTĪŠANAS METODES UN 

PĒTĪJUMA ORGANIZĀCIJA 
 

 Apskatot pieejamo literatūru par mums interesējošo tēmu, mēs ieguvām pietiekoši 

daudz informācijas par lokālās vibrostimulācijas daţādiem aspektiem sporta treniľā, ka mums 

bija teorētisks pamats darba uzdevumu konkretizēšanā, pētījuma metoţu izvēlē un pētījuma 

organizēšanā.  

2.1. Darba uzdevumi 

 

 Mēs noskaidrojām, ka vibrostimulācija cilvēka darbaspēju un fizisko īpašību 

uzlabošanai ir tikusi izmantota jau kopš pagājušā gadsimta sākuma, tomēr lokālo 

vibrostimulāciju ar lielām frekvencēm (100Hz un vairāk) izmanto pārsvarā klīnikā. Ir liecības, 

ka lokālās vibrostimulācijas pielietošana sportā ir lietderīga, bet nav pietiekošs metodiskais 

pamatojums lokālās vibrostimulācijas izmantošanai daţādu sporta veidu treniľu procesā. Līdz 

ar to tika izvirzītas hipotēzes: 

 Pielietojot lokālo vibrostimulāciju, tiks pozitīvi ietekmēta spēka izpausmju un jaudas 

rādītāju dinamika; 

 Iespējams uzlabot sportistu sacensību darbības elementu izpildes kvalitāti, izmantojot 

lokālo vibrostimulāciju; 

 Lokālā vibrostimulācija var ietekmēt nervu sistēmas veģetatīvo daļu un perifēro nervu 

sistēmu.    

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā darba mērķis tika izvirzīts: Lokālās vibrostimulācijas 

metodikas pilnveidošana, izstrādājot rekomendācijas sportistu darbaspēju paaugstināšanai. 

Lai sasniegtu mērķi, mēs formulējām uzdevumus, kuru secīga izpilde ļautu mums vai nu 

apgāzt, vai apstiprināt hipotēzi, veiksmīgi organizēt treniľu procesu un iegūt pilnīgus datus 

secinājumu un ieteikumu veidošanai. 

 Pētījuma uzdevumi: 

1. Noskaidrot lokalās vibrostimulācijas ietekmi uz spēka izpausmju dinamiku; 

2. Izpētīt lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz starta ieskrējienu bobslejā; 

3. Noskaidrot lokālās vibrostimulācijas efekta noturīgumu un ietekmi uz muskuļu 

biomehāniskajiem parametriem;  

4. Izpētīt lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz nervu sistēmu. 

Pirmā uzdevuma ietvaros tika izpētīti 166 literatūras avoti, lai iegūtu informāciju par 

vibrācijas iespējām sporta treniľa procesā, kā arī apkopota informācija par spēka īpašību 

attīstīšanas metodēm un bobsleja sporta veida treniľu un fizisko īpašību attīstīšanas metodiku.  

 Otrā uzdevuma īstenošana ļaus mums novērtēt vibrostimulācijas iedarbību uz spēka 

izpausmes formām un jaudu, tādējādi dodot iespēju aprobēt visa ķermeľa vibrācijas metodikas 

pielietošanu lokālajā vibrācijā.  

Trešā uzdevuma īstenošana ļaus izpētīt un izdarīt secinājumus par lokālās 

vibrostimulācijas ietekmi uz augstas klases sportistu darbaspējām un uzrādīto rezultātu 

sacensību apstākļiem pietuvinātos testos. 

Ceturtā uzdevuma sasniegšana ļaus mums izstrādāt secinājumus un izdarīt ieteikumus 

lokālās vibrostimulācijas izmantošanai augstu sasniegumu sportistu treniľu procesā ar 

rekomendācijām gan vibrostimulācijas procedūras veicājam, gan trenerim, gan pašam 

sportistam.  
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2.2. Pētīšanas metodes 

 

 Veiksmīgai mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei tika izvēlētas šādas pētīšanas 

metodes: 

Teorētiskās 

 Sporta treniľu teorijas, metodikas, sporta fizioloģijas, biomehānikas literatūras avotu 

pētīšana un analīze, kas bija par pamatu pētījuma organizēšanai un datu apstrādei. 

 Aptaujas metode ar interviju. 

Empīriskās 

 Pedagoģiskais eksperiments, kas tiek īstenots vairākos pētījumos ar daţādu 

vibrostimulācijas pielietošanas parametru maiľu; 

 Kontrolvingrinājumu metode, tiek pielietota pētāmā mainīgā parametra kontrolei pirms 

un pēc lokālās vibrostimulācijas iedarbības; 

 Dinamometrija, kura tika realizēta ar izokinētiskā dinamometra REV9000 palīdzību; 

 Elektromiogrāfija, tika veikta slodzes laikā augšstilba četrgalvu muskulim; 

 Fraktālā diagnostika, kas tika izmantota vibrostimulācijas tūlītējā efekta noteikšanai; 

 Miotonometrija, izmantojām miometru MYOTON, nosakot muskuļu frekvenci, 

dekrementu un cietību; 

 Matemātiskās statistikas metodes, kas ir plašs matemātisko metoţu kopums, galvenās 

izmantotās mūsu pētījumā bija: vidējā aritmētiskā noteikšana, standartkļūda, 

standartnovirze, variācijas koeficients, Stjūdenta kritērijs neatkarīgām un saistītām 

kopām. 

2.2.1. Literatūras avotu analīze 

 

 Izstrādājot promocijas darbu, tika apskatīti 166 literatūras avoti, no kuriem 40 latviešu, 

20 krievu un 106 angļu valodās, zinātnisko rakstu publikācijas daţādu konferenču materiālos, 

kā arī publikācijas zinātniskajā periodikā, zinātnisko pētījumu un apskatu publikācijas, kas 

pieejamas elektroniski un apskatāmas daţādu vadošo zinātnisko ţurnālu elektroniskajās 

vietnēs. Literatūras avoti tika meklēti, pamatojoties uz hipotēzi un tika iedalīti šādos virzienos: 

Vibrācija, vibrostimulācija, vibrostreniľš, starta ieskrējiens bobslejā, sporta treniľa uzbūve, 

slodze un parametri. Šī informācija mums bija nepieciešama, lai noskaidrotu vibrācijas 

pielietojumu sportā, tās parametrus, vibrācijas paveidus, iespējamās problēmas. Noskaidrojām 

vibrācijas vēsturi, vibrostreniľa organizēšanu, atradām literatūras avotus par parametru 

izmaiľām vibrotreniľa organizēšanā, lai gan ļoti maz sastapām literatūras avotus, kuros ir 

iztirzāta lokālā vibrostimulācija, šis apstāklis veidoja vienu no darba uzdevumiem. Literatūra 

tika meklēta arī par spēka jēdzienu, spēka izpausmes formu attīstīšanu, metodiku, kā arī par 

starta ieskrējiena treniľu bobslejā.  

2.2.2. Intervija 

 

 Intervija ir aptaujas veids, ko parasti izmanto kvalitatīvajos pētījumos. Intervijas 

izmanto, lai noskaidrotu tādas lietas un faktus, kurus iepriekš intervējamais nav piedzīvojis, un 

kuru aprakstīšanai nepieciešama brīva forma, kuru nevar panākt ar anketēšanu (McNamara un 

Carter, 1999).  

 Interviju pielietošanas aspekti: 

 Interviju pabeidz intervētājs pamatojoties uz respondenta sacīto; 

 Intervija ir daudz personalizētāka izpētes forma nekā anketēšanas; 
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 Intervētājs var uzdot padziļinātus vai papildus jautājumus, kas nav iespējams 

anketēšanā; 

 Intervijas ir izdevīgākas respondentiem, jo ir iespēja precīzāk izteikt savu viedokli, 

domas; 

 Intervijām jāpatērē daudz vairāk laika, kā arī vairāk laika ir nepieciešams informācijas 

iegūšanai un apkopošanai. 

Intervijās parasti jautā standarta pamatjautājumus (vecums, dzimums, augums utt.), 

noskaidro personas darbību (ko persona ir darījusi vai dara), viedokļus (ko persona domā par 

tēmu), jūtas (ko persona jūt, nevis domā), noskaidro personas zināšanas par konkrēto tēmu, 

sensorās sajūtas (ko persona jutusi, dzirdējusi, redzējusi, saodusi utt.) (Campion un Hudson, 

1994). Mēs interviju izmantojām paralēli pedagoģiskajam eksperimentam, lai varētu precīzāk 

spriest par vibrostimulācijas iedarbību uz sportista organismu, jo bieţi vien vibrostimulācijai 

atvēlētais laiks bija par mazu, lai iegūtu būtisku rezultātu pieaugumu, kā arī bija nepieciešama 

vibrācijas parametru konkretizēšana, kas nav iespējama bez testa subjektu intervēšanas, kur 

viľi atklāj savus iespaidus, ieteikumus, emocijas un sensorās sajūtas vibrostimulācijas laikā. 

Tādējādi mēs iegūstam daudz papildus materiāla turpmāku eksperimentu organizēšanai, ko 

savādāk būtu ļoti grūti panākt ar instrumentālām metodēm.  

 Interviju izmantojām Latvijas izlases sportistu aptaujai sporta veida sagatavošanas 

periodā lokālās vibriostimulācijas pētījuma laikā. Intervija tika izvēlēta, lai sportisti brīvā formā 

stāstītu par lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz apakšējo ekstremitāšu muskulatūru. Mums 

interesēja vibrostimulācijas iedarbība uz augšstilba četrgalvu muskuli, augšstilba divgalvu un 

apakšstilba trīsgalvu muskuli, kā arī iedarbība uz Ahileja cīpslu un apakšstilba trīsgalvu 

muskuļa pāreju muskuļa cīpslā. Sportistiem tika uzdoti jautājumi par specifiskām muskuļu 

sajūtām šajās lokācijās, iepriekš šīs iespējamās muskuļu sajūtas nenosaucot. Sportistiem tika 

jautāts par vibrostimulācijas parametru atbilstību izvirzītajiem mērķiem – rīta tonizējošā un 

vakara relaksējošā vibrostimulācija, kā arī tika noskaidroti sportistu ieteikumi lokālās 

vibrostimulācijas pielietošanai.  

 Apkopojot iegūtos interviju rezultātus, par izmantojamām tika atzītas sešas intervijas, 

kurās sportisti bija izvērsti runājuši par uzdotajiem jautājumiem. Apstrādājot datus, jebkāda 

veida pozitīva atsauksme par lokācijas vibrostimulāciju tika aizstāta ar vārdu „jā”, negatīva ar 

„nē”, ja sportists neko kontrētu par šo lokāciju nevarēja pateikt, tad tika izvēlēta atbilde „nav 

viedokļa”. Sportistiem tika lūgts brīvā formā stāstīt par muskuļu sajūtām un darbaspējām 

lokālās vibrostimulācijas laikā, tūlīt pēc lokālās vibrostimulācijas un aprakstīt darbaspēju 

dinamiku un muskuļu sajūtas visa pētījuma gaitā. Muskuļu sajūtu apraksti tika ievākti par 

šādiem muskuļiem – augšstilba četrgalvu muskulis, augšstilba divgalvu muskulis, apakšstilba 

trīsgalvu muskulis, apakšstilba trīsgalvu muskuļa pāreja muskuļa cīpslā, augšstilba trīsgalvu 

muskuļa cīpsla jeb Ahileja cīpsla. Rezultāti tika apkopoti tabulā un attēloti grafiski.  

2.2.3. Pedagoģiskais eksperiments 

 

 „Pedagoģisks eksperiments ir iepriekš plānota un sagatavota pētnieka līdzdalība 

pedagoģiskā procesā, apzināti mainot neatkarīgo faktoru vērtības: mācīšanas vai treniľa 

metodiku (metodes, līdzekļus, slodzes lielumu utt.), lai sasniegtu vēlamo rezultātu.” – šāda 

pedagoģiskā eksperimenta definīcija atrodama profesora Jura Dravnieka mācību līdzeklī 

„Bakalaura pavārgrāmata”. Mūsu pētījumos mēs iedarbojāmies uz subjektiem ar 

vibrostimulācijas metodi, un, veicot kontroli pirms un pēc eksperimenta, varējām spriest par 

vibrostimulācijas radītajām izmaiľām treniľu procesā. Tā kā mēs veicām vairākus 

eksperimenta etapus ar daţādiem mērķiem un uzdevumiem, tad izmantojām gan virknes, gan 

paralēlo pedagoģisko eksperimentu. Kopā mūsu eksperimentos izveidojām 7 grupas - 5 

eksperimentālās un 2 kontroles grupas, kā arī organizējām virknes pedagoģisko eksperimentu, 
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lai noskaidrotu vibrācijas tūlītējo iedarbību. Kopā eksperimentā piedalījās 109 subjekti daţādos 

eksperimenta etapos. Subjekti bija 22±3gadus veci prakstiski veseli vīrieši, eksperiments sešos 

etapos notika no 2009. gada novembra līdz 2011. gada februārim. 

Pirmajā etapā tika komplektētas divas grupas pa 11 subjektiem katrā, viena grupa tika 

nosaukta par eksperimentālo, otra – par kontroles grupu. Eksperimentālā grupa izmantoja 

vibrostimulāciju augšstilba četrgalvu muskulim, kontroles grupa lokālo vibrostimulāciju 

neizmantoja. Eksperiments ilga septiľas nedēļas LSPA biomotoro spēju monitoringa centrā. 

Abas grupas trenējās pēc viena treniľu plāna, abu grupu treniľu slodzes sastāvdaļas būtiski 

neatšķīrās, kas bija nozīmīgi eksperimenta veikšanai. Subjektu kontrole un salīdzināšana tika 

veikta pirms un pēc eksperimenta.  

 Eksperimenta otrajā etapā tika komplektētas divas grupas - kontroles un eksperimentālā 

- ilgstošā efekta noteikšanai bobslejā. Grupas bija līdzvērtīgas un būtiski neatšķīrās, grupu 

treniľu slodze un apjoms bija vienādi. Grupas tika salīdzinātas un kontrole veikta pirms un pēc 

eksperimenta. Tūlītējā efekta noskaidrošanai bobslejā tika veikts virknes pedagoģiskais 

eksperiments, kurā tikai izveidota tikai eksperimentālā grupa. Subjekti tika testēti pirms un pēc 

eksperimenta, eksperiments notika nelielu laika posmu, blakus faktoru iedarbība uz subjektiem 

bija samazināta, līdz ar to kontroles grupa nebija nepieciešama. Eksperiments notika ar 

nelieliem pārtraukumiem no 2010. gada jūlija līdz 2010. gada oktobrim.  

 Eksperimenta trešajā etapā tika noteikts vibrostimulācijas efekta noturīgums, 

eksperimentā piedalījās 11 subjekti, tika veidota viena grupa – eksperimentālā. Eksperiments 

sastāvēja no vairākām kontrolēm noteiktā laika periodā laboratorijas apstākļos, tādēļ blakus 

faktoru iedarbības iespēja bija ļoti neliela, tika nolemts iztikt ar vienu grupu un veidot virknes 

pedagoģisko eksperimentu. Eksperimenta ilgums – viens mēnesis. 

 Eksperimenta ceturtajā etapā tika veikts virknes pedagoģiskais eksperiments ar 20 

subjektiem, eksperimenta ilgums – piecas dienas. 

 Eksperimenta piektajā etapā tika veikts virknes pedagoģiskais eksperiments 

laboratorijas apstākļos, tika iesaistīti 15 subjekti. Kontrole notika pirms lokālās 

vibrostimulācijas, pēc lokālās vibrostimulācijas un vibrostimulācijas laikā. Eksperiments notika 

vienu dienu. 

 Eksperimenta sestajā etapā tika veikts virknes pedagoģiskais eksperiments laboratorijas 

apstākļos, iesaistīti 11 subjekti. Kontrole tika veikta visu eksperimenta laiku, eksperiments ilga 

vienu mēnesi.  

2.2.4. Kontrolvingrinājumu metode 

 

Mēs izmantojām kontrolvingrinājumu metodi, lai kontrolētu mainīgo parametru pirms 

un pēc lokālās vibrostimulācijas iedarbības. Pētījuma pirmajā posmā kā kontrolvinginājums 

tika izmantots apakšstilba iztaisnošana ceļa locītavā pie leľķiskā ātruma 150, 250 un 350gr/s, 

kā arī apakšstilba iztaisnošana ceļa locītavā speciālā trenaţierī ar mērķi noskaidrot lokālās 

vibrostimulācijas iedarbību uz spēka izpausmes formām. Otrajā pētījuma posmā kā 

kontrolvingrinājums tika izmantots trenaţiera stumšana manēţā un estakādē, kas ir 

vispārpieľemti testi bobslejā. Pētījuma trešajā etapā mēs izstrādājām speciālu 

kontrolvingrinājumu lokālās vibrostimulācijas efekta noturīguma pētīšanai, kuru izmantojām 

arī pētījuma sestajā etapā, kad šis kontrolvingrinājums vēl iekļāva sevī elektromiogrāfisko 

testēšanu. 

2.2.5. Dinamometrija 

 

 Dinamometrija tika veikta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas zinātniskajā 

laboratorijā.  
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 Mēs izvēlējāmies šo metodi, lai laboratorisko apstākļos noteiktu sportista spēka 

momenta dinamiku pie daţādiem leľķiskajiem ātrumiem, kā arī jaudas dinamiku pie daţādiem 

leľķiskajiem ātrumiem pēc lokālās vibrostimulācijas izmantošanas. Iekļaujot pētījumā šo 

metodi, iespējams izslēgt traucējošus faktorus no eksperimenta rezultāta ietekmēšanas, jo 

kustība tiek veikta vienā locītavā, eksperimenta laikā sportista pozīcija paliek nemainīga, 

sportisti atrodas vienādos apstākļos.  

Spēka momenta (Nm), jaudas (W) un vidējās jaudas (Wvid) testēšana notika LSPA 

Smagatlētikas katedras laboratorijā, izmantojot izokinētisko dinamometru REV9000 nervu 

muskuļu aparāta funkcionālajai diagnostikai (12. att).  

 

 
12. att. Dinamometra kompleksa REV9000 plecu-sviru diagnostikas iekārta 

 

 Tika izmantots dinamometrs, dinamometra rotācijas ass svira, kas novietota paralēli 

labajai ceļa locītavai; skava, kas fiksē sportista potīti. Sportista labā ekstremitāte tika fiksēta ar 

mīksto fiksatoru, sportista fiksācijai izmantotas plecu jostas. Sportists veica eksperimentu ar 

labo kāju, kreiso novietojot uz dinamometra atbalsta. Komplekss REV9000 datus apstrādā un 

tie tiek izvadīti vizuāli uz ekrāna un ir standartizēti, nav nepieciešama tālāka datu apstrāde. 

 

 
13. att. Pētījumā izmantotais apakšstilba ekstenzijas diagnostikas sviras uzstādījums 
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 Pētījumā izmantotajai svirai ir pašregulējošs garums, kas ļauj sportistam saglabāt skavas 

stiprinājuma vietu uz potītes. Rotējošā ass tiek regulēta virzienā uz augšu/leju un uz 

priekšu/atpakaļ. Sviras kustības amplitūda bija no 17° - 82°. Testēšanas gaitā iegūtie dati tika 

apkopoti, izmantojot matemātiskās statistikas metodes. 

2.2.6. Elektromiogrāfija 

 

 Par elektromiogrammu sauc skeleta muskulatūras summārās elektriskās aktivitātes 

pierakstu, kas parasti veido līkni. Elektriskā potenciāla reģistrēšanai izmanto divu veidu 

elektrodus – uz ādas līmējamos un adatveida, kas tiek ievadīti intramuskulāri. 

Elektromiogrāfijas (EMG) līknē tiek atspoguļotas kustības vienību biopotenciālu svārstības. 

Reģistrējot EMG uz ādas miera stāvoklī, veselam cilvēkam vērojamas nelielas, retas svārstības, 

bet muskuļu darba laikā svārstības var būt bieţas (100-200 reiţu sekundē. Biopotenciāla 

svārstību amplitūda un frekvence ir atkarīga no muskuļa, tā saraušanās intensitātes un darba 

veida (Cram un Steger, 1983). Medicīnā EMG lieto daţādu slimību radītu kustību traucējumu 

izmeklēšanā. 

Elektromiogrāfiju ir iespējams izmantot kā fizisko īpašību dinamikas kontroles līdzekli 

ko to iesaka vairāki autori kā metodi trenētības stāvokļu novērtēšanai. To ērti izmantot kopā ar 

izokinētisko ierīci REV 9000. Vairāki sporta zinātnieki savos pētījumos trenētības noteikšanai 

izmantojuši tieši elektromiogrāfiju, kuros tie sīkāk pēta biostrāvas frekvenci un amplitūdu 

(Basmajian un Blumenstein, 1980; Sondeberg un Cook, 1983).  

Izmantojot EMG var reģistrēt: 

 muskuļu distrofiju,  

 kongenitālas miopātijas,  

 mitohondriālas miopātijas,  

 metaboliskas miopātijas,  

 miotonijas,  

 perifēras neiropātijas,  

 radikulopātijas,  

 amiotrofisku laterālu sklerozi, 

 muguras muskuļu atrofiju, 

 miastēnijas u.c. (Cram un Steger, 1983).   

 Mēs savā pētījumā izmantojām EMG reģistrāciju augšstilba četrgalvu muskulim pie 

apakšstilba fleksijas un ekstenzijas, kas ļauj mums vienlaicīgi veikt vibrostimulāciju un 

reģistrēt EMG. Mēs izmantojām tādus parametrus kā maksimālo elektrisko potenciālu 

milivoltos (mVmax) un vidējo elektrisko potenciālu milivoltos (mVvid) elektriskā potenciāla 

svārstību reģistrācijai. Sportists veica kontroltestu, kā laikā tika reģistrēta elektromiogramma. 

 

2.2.7. Fraktālā diagnostika 

 
 Fraktālā diagnostika ir metode, kas skaidro elektroencefalogrammu, tā izmanto galvas 

smadzeľu viļľu svārstību fraktālo dimensiju (Uritskiĭ u.c., 1999). Fraktālo diagnostiku mēs 

pielietojām, izmantojot sistēmu „Omega-M”,  
 Savā eksperimentā mēs izmantojām – smadzeľu bioritmu analīzi, kur galvenais rādītājs 

bija smadzeľu viļľu frekvenču spektra rādītāji. 

 Iekārta Omega-M parāda smadzeľu delta, teta, alpha, beta ritmu aktivitāti. Šie viļľi 

rodas, smadzeľu šūnām (neironiem) sūtot impulsus (komunicējot) savā starpā. Smadzeľu viļľu 
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mērīšanai tiek pielietoti herci, jeb svārstības skaits sekundē. Jo lēnāka ir smadzeľu aktivitāte, jo 

zemāka smadzeľu viļľu frekvence prevalē. 

 

 
 14. att. Smadzeņu viļņu frekvences 

 

 Melni plankumi norāda uz pirms saslimšanas un depresijas stāvokli. Sarkana krāsa 

norāda uz nogurumu. Zilā krāsa norāda uz labu smadzeľu aktivitāti. 

 

 
15. att. Smadzeņu elektriskās aktivitātes vizualizācija 

 Cilvēka galvas smadzeľu viļľu raksturojumi: 

Beta viļľu frekvences ir no 13 lidz 40Hz. Raksturīgi cilvēka mierīgai darbībai, monotonam 

fiziskam darbam, kā arī īslaicīgam saspridzinājumam pie maksimālas fiziskas vai garīgas 

piepūles. Amplitūdas augša raksturo garīgu piepūli, stresu, kas saistīts ar pacilātu cīľas 

stāvokli. Ilgstošs šāds stāvoklis rada nogurumu, gan garīgu, gan fizisku, kas ilgstoši var kaitēt 

kopējam psihoemocionālajam fonam.  

Alfa viļľu frekvences ir no 8 līdz 13Hz. Šo viļľu prevalence palielinās, kad pastiprināti 

cenšamies kaut ko iemācīties, kad apgūstam jaunu iemaľu, prasmi, uzmanīgi vērojam, 

klausamies, kā arī vidējas intensitātes fiziskas slodzes laikā. 

Teta viļľu frekvence ir no 4 līdz 8Hz. Šis viļľu spektrs aizľem procentuāli mazu daļu no 

kopējā galvas smadzeľu viļľu spektra, līdz ar to šajā stāvoklī cilvēks atrodas neilgu diennakts 

laiku. Šiem viļľiem raksturīgs stāvoklis neilgi pirms iemigšanas vai pamošanās, kā arī 

gadījumos, kad cilvēks ieslīgst iekšējā mierā, neko nedara. Šie viļľi raksturīgi arī daţu minūšu 

pasīvai atpūtai pēc maksimālas intensitātes slodzes, arī autovadītāju „sekundes” miegam. 

Delta viļľu frekvence ir no 0.5 līdz 3Hz. Šie viļľi raksturīgi cilvēka dziļam miegam, 

atjaunošanās laikā (Brainwaves and Brain mapping) 

 Atrodamas norādes (Hughes, 2008) par gamma viļľu reģistrēšanu, kam raksturīga 

frekvence no 40 līdz 80Hz, kas raksturīgs augsta līmeľa atlētam, veicot maksimālas intensitātes 

darbu, cilvēka domāšanai ekstremālās situācijās, lielas trauksmainības, nāves baiļu gadījumā. 

Šos viļľus iekārta OMEGA-M neanalizē. 
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2.2.8. Miotonometrija 

 

 Muskuļu funkcionālā stāvokļa (muskuļu tonusa, elasticitātes, cietības un relaksācijas 

laika) mērīšanā tika izmantots miotonometrs MYOTON – 3.  

Lietojot miotonometrijas metodi tika noteikta muskuļu frekvence, cietība un 

dekrements. Miotonometrijas metode balstās uz fizioloģijas un biomehānikas principiem 

muskuļos. Fizioloģiskie procesi nosaka un veido aktivitātēm un audiem nepieciešamo asins 

daudzumu, kā arī optimālo asins plazmas sāļu, jonu un nepieciešamo proteīna saturu. Savukārt, 

no muskuļu biomehāniskām īpašībām ir atkarīgs tas, cik efektīvi šīs sastāvdaļas sasniedz katru 

bioloģisko audu šūnu (Vain, 2002). 

 Miotonometriskos mērījumos raksturo vairāki parametri: 

Frekvence  raksturo muskuļu sasprindzinājumu, kas rodas muskuļu dabiskajās oscilācijās jeb 

kontrakcijās. Nosakot šīs frekvences relaksācijas laikā, var novērtēt muskuļu tonusu. Pie 

normāla muskuļu tonusa šo svārstību frekvences ir robeţās no 11 līdz 16 Hz (atkarībā no 

muskuļa veida). Muskuļu sasprindzinājumu darba laikā raksturo frekvences no 18 līdz 40 Hz 

atkarībā no darbībā iesaistīto muskuļu veida. Muskuļu funkcionālā darbība tiek uzskatīta par 

traucētu, ja muskuļu frekvencēs nav atšķirības relaksācijas un kontrakciju laikā (UK Pubmed 

central).  Palielināts muskuļu tonuss var norādīt par fizisko spēju samazināšanos, pārpūli un 

citiem apstākļiem. Pazemināts muskuļu tonuss norāda uz vāju fizisko sagatavotību, vājiem 

muskuļiem (General principles of applying myoton in high-performance sport). 

Dekrements  raksturo muskuļu elastiscitāti, resp. spēju adaptēties jeb atgūt sākotnējo stāvokli 

(formu) pēc kontrakcijas. Dekrementa vērtības, kuras iegūst, aprēķinot mērījuma rezultātus, 

parasti nav lielākas par 1,0 līdz 1,2, atkarībā no darbībā iesaistītā muskuļu veida. Trenētiem 

muskuļiem elasticitāte ir lielāka un dekrements var samazināties no 1,0 līdz 0,6 (UK Pubmed 

central). Asins piegāde strādājošiem muskuļiem slodzes laikā var būt efektīva tikai tad, ja 

muskulis, tā asinsvadi un kapilāri ātri atgūst sākotnējo formu starp divām kontrakcijām un asins 

plūsmas cirkulācija netiek traucēta. Samazināta muskuļa elastība noved pie ātrāka muskuļu 

noguruma un kustību ātruma samazināšanās (General principles of applying myoton in high-

performance sport). 

Cietība  raksturo muskuļu spēju pretoties formas izmaiľām ārēja spēka ietekmē. Daţādiem 

muskuļiem ir daţāda cietība. Cietību raksturo vērtību diapazons no 150 līdz 300 N/m. 

Kontrahētiem muskuļiem cietības vērtība var palielināties līdz pat 1000 N/m un vairāk. (UK 

Pubmed central) Sporta sasniegumos šis rādītājs parāda antagonistu pretestību. Jo muskulis 

stīvāks, jo grūtāk iestiept antagonistu, kas savukārt noved pie kustības neekonomiskuma, kā arī 

ir mainīta starpmuskuļu koordinācija. Muskuļu stinguma starpība starp viena nosaukuma labās 

un kreisās puses ķermeľa daļu muskuļiem var radīt kustību disbalansu, novest pie traumām vai 

traucēt kustību ritmam. (General principles of applying myoton in high-performance sport). 

 Izmantojot Miotona datu bāzi, pēc mērījumu veikšanas, ir iespējams noteikt sportistu 

muskuļu tonusa izmaiľas treniľu ciklos (monocikls, makrocikls, mikrocikls vai mezocikls), 

sportistu darbaspējas, pielāgošanos treniľu ritmam un slodzei, kā arī noteikt muskuļu noguruma 

iestāšanos (UK Pubmed central).  
 Mērījumi muskuļu tonusa noteikšanai kādā no treniľu cikliem pamatā būtu jāveic tad, 

kad muskulis ir relaksētā stāvoklī pirms monocikla, mikrocikla, makrocikla, mezocikla. Tas 

sniegs visprecīzākos rezultātus izvērtējot muskuļu nogurumu un spēju atjaunot elastiskās 

īpašības pēc monocikla, makrocikla, mikrocikla, vai mezocikla (UK Pubmed central). 
 Miotonometrija tika izmantota lai noskaidrotu, kā lokālā vibrostimulācija ietekmē 

muskuļu biomehāniskaos parametrus. Eksperimenta laikā miotonometrija tika veikta pirms un 

pēc augšstilba četrgalvu muskuļa lokālās vibrostimulācijas. 
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2.2.9. Matemātiskās statistikas metodes 

 

 Eksperimentu rezultātā tika iegūts liels informācijas daudzums. Mēs izmantojām 

matemātiskās statistikas metodes, lai nodrošinātu rezultātu pārskatāmību, atklātu matemātiskās 

likumsakarības, kā arī veiktu informācijas statistisko apstrādi. Izmantojām šādas metodes: 

vidējais aritmētiskais, standartnovirze, standartkļūda, vidējo aritmētisko starpība uc., pēc kurām 

tika izvērtēti objektīvie rādītāji, kas ļāva secināt, vai konkrētajā pētāmajā grupā konstatētās 

izmaiľas ir vai nav nejaušas, kā apstiprinātu to statistisko ticamību. Grupu eksperimentu 

rezultātu analīzei tika izmantoti vidējie rādītāji. Grupu rezultātu ticamības pakāpes pārbaudei 

tika izmantots Stjūdenta kritērijs. Statistisko metoţu pielietošanas rezultātā iegūtie dati nebūtu 

iegūstami ar citiem izpētes veidiem (Dravnieks, 1997, Dravnieks, Popovs un Paeglītis, 1991, 

Dravnieks, Popovs un Paeglīts, 1997). 
Eksperimentā iegūtie rezultāti tika apstrādāti ar datorprogrammu EXCEL un tās 

pievienojumprogrammu „STATISTIKA 3.0”, un tika iegūti šādi lielumi: 

 Vidējais aritmētiskais, kurš ir vienāds ar pētījuma datu kopas visu vērtību summas un 

pētījuma novērojumu skaita dalījumu:   ; 

 

 Standartkļūda, to aprēķina katram vidējam rādītājam. Tā raksturo neprecizitāti, kas 

rodas, vispārinot paraugkopas rādītāju uz ģenerālkopu: ; 

 

 Stjūdenta kritērijs saistītām un neatkarīgām paraugkopām,  kuros galvenais parametrs ir 

empīriskās un teorētiskās vērtības savstarpējā variācija; 

 Variācijas koeficients, kura robeţvērtība ir 10%. Ja s% ≤ 10%, novērojumu rezultāti ir 

vienveidīgi 10% un grupas ir derīgas eksperimentam: ; 

 Būtiskuma līmenis, ko izmanto, lai aprēķinātu ticamības intervālu. Ticamības intervāls 

ir vienāds ar 100*(1-alfa)% vai, citiem vārdiem sakot, 0,05 alfa norāda, ka ticamības 

līmenis ir 95%. 

 Vidējais aritmētiskais atspoguļo pētāmās parādības visraksturīgākās īpašības. Lai šīs 

īpašības tiktu atspoguļotas pareizi, novērojumu rezultātiem jābūt viendabīgiem. Tomēr 

raksturot grupas ar vidējo aritmētisko ir nepietiekami, jo pazīmes variē. Variācijas lielumu 

pilnīgāk raksturo standartnovirze. Vidējais aritmētiskais un citi minētie rādītāji rezultātu 

raksturo tikai aptuveni, lai uzzinātu cik lielā mērā standartrādītāji raksturo visu teorētiski 

iespējamos lielumus, aprēķinājām standartrādītāju kļūdas jeb standartkļūdas. Ticamības 

novērtēšanai izmantojām tā saucamo normēto novirzi jeb Stjūdenta kritēriju (t-test). Tas 

raksturo grupas vidējā aritmētiskā atšķirības ticamību. (Dravnieks, 1997, Dravnieks, Popovs un 

Paeglītis, 1991, Dravnieks, Popovs un Paeglīts, 1997). 

 

2.3.  Pētījuma organizēšana 

 
Lai sasniegtu darba mērķi, risinātu uzdevumus un pierādītu hipotēzi, bija nepieciešams 

organizēt pētījumu. 

 Mūsu organizētajos eksperimentos lokālā vibrostimulācija netiek izmantota tieši 

vingrinājuma izpildes laikā, bet gan pirms vai pēc treniľu nodarbības, vai arī tieši eksperimenta 
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laikā. Vibrostimulāciju izmantojam, lai veicinātu organisma adaptācijas un atjaunošanās spējas, 

noľemtu nogurumu un iesildītu organisma sistēmas pirms treniľa, līdz ar ko mēs pieturamies 

pie profesora V.Krauksta termina – vibrostimulācija. Vibrostimulāciju iedala: 

 Vibrostimulācija; 

 Vibrotreniľš, kas savukārt tiek iedalīts: 

 Fiziski vingrinājumi ar lokālas vibrācijas iedarbību; 

 Fiziski vingrinājumi ar visa ķermeľa vibrāciju (Issurin, 2005). 

Eksperimenti tiek organizēti, izmantojot lokālo vibrostimulāciju – tiek stimulēts 

atsevišķs muskulis, muskuļu grupa vai konkrēta saite, cīpsla, kas dod koncentrētu efektu un ļauj 

mums labāk noslogot mērķa muskulatūru, nepakļaujot liekam stresam tās muskuļu grupas, kas 

netiek izmantotas konkrēta vingrinājuma vai kustības veikšanai. Savos eksperimentos 

izmantojam dozētu frekvenci, kas svārstās no 50 līdz 200Hz, kā arī atsevišķi piemērojamu 

amplitūdu, kas ir robeţās no 1 līdz 4mm.Pētījumā izmantota lokālās vibrostimulācijas iekārta 

RE21 (16. att). 

 
16. att. Lokālās vibrācijas komplekss RE21 

 

Lokālās vibrācijas komplekss RE21 sastāv no barošanas bloka ar potenciometru 

frekvences regulēšanai, kompleksa ieslēgšanas slēdţa, vibrotoda ieslēgšanas slēdţa. Atsevišķs 

slēdzis regulē vibrotoda dzinēja griešanās virzienu, tomēr tas mūsu eksperimentā visu laiku tika 

izvēlēts konstants vibrotoda griešanās virziens – pulksteľrādītāja virzienā. Kompleksā ietilpst 

arī standarta elektrobarošanas pievads izmantošanai sadzīves elektrotīklos ar 230V maiľstrāvas 

spriegumu un 50Hz frekvenci, kā arī pievads vibrotoda dzinējam, kurš darbojas ar līdzstrāvu. 

 

 
17. att. Lokālās vibrācijas kompleksa RE21 barošanas bloks ar potenciometru 
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Kompleksa RE21 barošanas bloks ar potenciometru signalizē arī par pārslodzi 

elektriskajā ķēdē. Potenciometrs ir grozāms ar iedaļām frekvences noteikšanai. Barošanas 

blokam ir rokturis, tas ir pārnēsājams, tā svars apmēram 2kg. 

 

 
18. att. Lokālās vibrācijas aprīkojuma RE21 vibrotods 

 

Pētījumā izmantotais vibrotods apskatāms 18. attēlā. Vibrotodam pievienots līdzstrāvas 

pievads, tā rokturī atrodas elektrodzinējs, kas ar ekscentra palīdzību kustina uz priekšu un 

atpakaļ virzuli ar tam pievienotu vibrotoda maināmo uzgali. Kompleksā ietilpst pieci uzgaļi, bet 

mēs visos savos pētījumos pārsvarā izmantojām „U” veida uzgali. Virzuli iespējams izľemt 

tehniskās apkopes veikšanai. Uz vibrotoda atrodas dublējošs slēdzis vibrotoda ieslēgšanai un 

izslēgšanai. 

 

 
19. att. Vibrotoda amplitūdas regulēšanas ekscentrs 
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Vibrotoda amplitūda tiek regulēta ar ekscentra palīdzību, kas šādi kustina virzuli. 

Amplitūdas mainīšanai jānoľem vibrotoda vāciľš. Iespējamā amplitūda var būt no 0 līdz 2mm. 

Pētījuma gaitā tika izmantota amplitūda no viena līdz diviem milimetriem. 

Lokālās vibrācijas komplekss RE21 ir pārvietojams un ērts izmantošanā gandrīz 

jebkuros sporta treniľa apstākļos. 

Literatūrā netika atrastas norādes par vibrostimulācijas parametru variēšanu daţādiem 

sportistiem un sporta veidiem, jo pētnieki noskaidrojuši, ka vibrostimulācijas parametri ir 

individuāli katram sportistam, turklāt literatūrā nav atspoguļoti pētījumi ar lokālās 

vibrostimulācijas iekārtām (tās līdz šim izmantotas tikai klīnikā (Bishop, 1974, Mattews, 1996), 

zinātnieki ir pētījuši pārsvarā visa ķermeľa vibrācijas iedarbību uz cilvēka darbaspējām. 

Šajā apkopojumā nav tiešu norāţu uz lokālās vibrostimulācijas pielietošanu, toties ir 

veikti eksperimenti, kas raksturīgi vibrotreniľam, kad subjekti izpilda konkrētu uzdevumu 

vibrostimulācijas laikā. Vibrācijas parametri neatšķirās kā lokālajā, tā visa ķermeľa vai 

muskuļu grupas vibrācijā. Lokālās vibrostimulācijas laikā novērojams tikai viens neatkarīgi 

mainīgs rādītājs – vibrostimulatora piespiešanas spēks. Lai daļēji novērstu šī parametra 

mainīgumu, vibrostimulāciju visu eksperimentu laikā veica viena persona, kura tika instruēta 

nemainīt vibratora piespiešanas spēku eksperimentu laikā.   

 Plānojot eksperimentus, izmantojām arī prof. Issurina apkopoto pēcvibrācijas efektu 

tabulu. 

 Mūsu eksperimentos tika veikta lokālā vibrostimulācija apakšējās ekstremitātes 

augšstilba, apakšstilba muskuļu grupai, apakšējās ekstremitātes saišu un cīpslu aparātam, kā arī 

mugurai – muguras taisnajiem, trapecveida, rombveida muskuļiem. Lokālā vibrostimulācija 

tika veikta gan laboratorijas, gan sporta treniľa apstākļos. 

Mūsu eksperiments notika vairākos etapos, kas sevī ietvēra arī piloteksperimentu jeb 

sākotnējo eksperimentu.  

Pirmais etaps.  

Mūsu pilotpētījuma mērķis ir pārbaudīt inovatīva spēka treniľu līdzekļa – lokālās 

vibrācijas - efektivitāti spēka izpausmju attīstīšanā augšstilba četrgalvu muskulim. Lai 

atrisinātu izvirzīto mērķi un pierādītu hipotēzi, darbam tika izvirzīti vairāki uzdevumi: veikt 

lokālās vibrācijas treniľu procesu tikai uz labās kājas četrgalvu muskuli (quadriceps femoris) 

un pētījuma nobeigumā noteikt lokālās vibrācijas treniľu metodes efektivitāti nosakot spēka 

momenta, maksimālās jaudas un vidējās jaudas piecos atkārtojumos dinamiku pie daţādiem 

leľķiskajiem ātrumiem. Pētījuma objekts – spēka izpausmju dinamika pie daţādiem 

leľķiskajiem ātrumiem. Pētījuma subjekts – 22 atlēti, 22±1,2 gadus veci vīrieši, ar spēka 

treniľu pieredzi, bet kuri nav trenējušies spēka palielināšanas jomā vismaz 2 gadus. Šādiem 

subjektiem nebūs individuālu īpatnību un iestrādľu spēka izpausmēs. Veicot eksperimentu, tika 

izpētīta literatūra un iegūta citu autoru pieredze vibrācijas treniľu metodes efektivitātes jomā. 

Eksperimentu organizējot, tika ľemta vērā firmas “Vibromed” (Dr.A.Ľemčenko) aptuveni 30 

gadu lielā pieredze. Eksperiments tika organizēts Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

Biomotoro spēju diagnostikas laboratorijā, izmantojot firmas “Vibromed” tehnisko aparatūru 

vibrācijas treniľu veikšanai tika izmantota vibro masāţas aparatūra un vibratodi (Latvijas 

Republikas patentu valdes izdotie patenti LV 12937 B un LV 12714 B, izgudrotājs Aleksejs 

Ľemčenko), muskuļu funkcionālā diagnostika tika veikta, izmantojot izokinētisko dinamometru 

REV9000 (Technogym). Izmantojot izokinētisko dinamometru REV9000, tika noteikti šādi 

parametri – spēka moments (Nm), jauda (W), vidējā jauda piecos atkārtojumos (W).  
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20. att. Muskuļu funkcionālās diagnostikas parametru salīdzinājums ar izokinētisko 

dinamometru pirms un pēc lokālās vibrācijas REV9000 

 

 Testam tika izvēlēta kustība – ceļa locītavas fleksija un ekstenzija no 18 līdz 85 

grādiem, vadoties no pieejamās literatūras par šī testa validitāti. Kustība tika izpildīta 

dinamiskā reţīmā, mērījumi tika veikti ar koncentrisku muskuļu kontrakciju reţīmu, sākuma 

stāvoklī ekstremitāte tika atgriezta pasīvi. Funkcionālās diagnostikas kompleksa REV9000 

programmā tika izvēlēti trīs pamata leľķiskie ātrumi ceļa locītavā– 350 grādi sekundē, 250 un 

150 grādi sekundē, pie katra leľķiskā ātruma subjekts izpildīja piecus atkārtojumus. Ceļa 

locītava tika fleksēta pasīvi ar konstantu ātrumu 150gr/s. Testēšanas protokolā ietilpa 5 minūšu 

augšstilba priekšējo, aizmugurējo, kā arī apakšstilba muskuļu iestiepums, kam sekoja 8min 

iesildīšanās ar brīvām kustībām un trīs minūšu iesildīšanās uz izokinētiskās ierīces. Sākumā 

tika veikts tests ar 350gr/s, tad pārējos leľķiskos ātrumos. Starp testiem ar daţādiem 

leľķiskajiem ātrumiem bija piecu minūšu atpūtas pauze.  

 Subjekti tika sadalīti divās grupās pa 11 cilvēkiem katrā, viena grupa tika nodēvēta par 

eksperimentālo, kura savā treniľu procesā izmantoja tikai lokālo vibrostimulāciju, otra grupa 

tika nodēvēta par kontroles un tā vibrostimulāciju neizmantoja.  

     Eksperimentālā grupa izmantoja lokālās vibrācijas treniľu metodi spēka izpausmju 

palielināšanai, iedarbojoties uz augšstilba četrgalvu muskuli (m. quadriceps femoris). Subjekti 

atradās sēdus stāvoklī, ceļgala locītava taisnā leľķī, tādējādi augšstilba muskulatūra tika 

nedaudz iestiepta. Vibrācija bija lineāra no muskuļa distālās uz proksimālo daļu, ar „glāstošām” 

un pulsējošām kustībām pa visu augšstilba četrgalvu muskuļa (m.quadriceps femoris) virsmu, 

kas iekļāva arī muskuļu vēderiľu pāreju muskuļu cīpslās. 

Pētījuma pirmajā posmā tika organizēts paralēlais pedagoģiskais eksperiments. 

Eksperimenta gaitā noskaidrojām vibrostimulācijas iedarbību uz spēka izturības, maksimālā 

spēka, spēka momenta un jaudas rādītājiem. Eksperiments ilga septiľas nedēļas, fizisko 

darbaspēju pārbaude notika pirms un pēc eksperimenta.  

Eksperiments notika šādi: sportisti izpildīja trīs testus fizisko darba spēju noteikšanai – 

apakšstilba iztaisnošana trenaţierī sēdus maksimālā spēka un spēka izturības noteikšanai, un 

apakšstilba iztaisnošana izokinētiskajā dinamometrā spēka momenta un jaudas noteikšanai. Lai 

noteiktu maksimālo spēku trenaţierī, eksperimenta dalībnieku iesildīšanās procedūra bija šāda: 

sportists veica apakštilba iztaisnošanu trenaţierī ar 20kg atsvaru 10 reizes ar katru kāju, sekoja 

40kg atsvars sešas reizes, 60kg atsvars trīs reizes, tālāk svars tika palielināts par 2,5 vai 5kg, 

kamēr sportists vairs nevarēja izpildīt kājas iztaisnošanu līdz 80
0 

atzīmei. Apakšstilba 

iztaisnošana notika ar katru kāju atsevišķi, nevis vienlaicīgi. Tika fiksēts rezultāts kilogramos 

katram eksperimenta dalībniekam. Spēka izturības noteikšanai testēšanas procedūra bija tāda 
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pati, tikai mainījās iesildīšanās intensitāte un apjoms, sportists izpildīja 10 atkārtojumus ar 

maksimāli iespējamu svaru ar katru kāju atsevišķi, rezultāts tika fiksēts kilogramos. Maksimālā 

spēka un spēka izturības testēšana notika atsevišķās dienās, lai nepieļautu noguruma ietekmi uz 

uzrādīto rezultātu.  

Iekārtas atzveltne tika pacelta 80° leľķī, sēdekļa pamatne virzīta tā, lai sportista ceļa 

locītavas aizmugurējā daļa pieskartos sēdekļa malai. Iekārta aprīkota ar sviru, kuras 

piestiprināšanas ass atrodas paralēli ceļa locītavas asij, bet sviras otrs gals piestiprināts ar skavu 

tieši virs potītes, sviras garums mainīgs atkarībā no subjekta apakšstilba antropometriskajiem 

parametriem. 

Sportists tiek piesaistīts dinamometra atzveltnei ar siksnām, uzdevuma izpildes laikā 

turas pie speciāliem rokturiem. Uzdevums tiek veikts tikai ar vienu – labo – kāju, kura 

augšstilba rajonā papildus nofiksēta, kreisā kāja pasīva. Dinamometrs tiek noregulēts šādai 

kustībai – apakšstilba ekstenzijai ceļa locītavā 17 - 82º amplitūdā. Dinamometram tiek uzstādīta 

šāda programma: 

 Vienu minūti ilgas pasīvās kustības ar ātrumu 150º/s; 

 Desmit atkārtojumi ar 150º/s fiksētu ātrumu koncentriskā reţīmā, apakšstilbs sākuma 

stāvoklī tiek atgriezts pasīvi; 

 Desmit atkārtojumi ar 250º/s fiksētu ātrumu koncentriskā reţīmā, apakšstilbs sākuma 

stāvoklī tiek atgriezts pasīvi; 

 Desmit atkārtojumi ar 350º/s fiksētu ātrumu koncentriskā reţīmā, apakšstilbs sākuma 

stāvoklī tiek atgriezts pasīvi. 

Dati tiek ierakstīti pacienta failā, pēc tam tiek apstrādāti ar matemātiskās statistikas 

metodēm. Vadoties no sākuma datiem, eksperimenta dalībnieki tiek sadalīti kontroles un 

eksperimentālajā grupā. Eksperiments ilgst septiľas nedēļas, kuru laikā kontroles grupa neveic 

nekādas darbības, kas saistītas ar kāju muskulatūras spēka un jaudas attīstīšanu, turpretī 

eksperimentālā grupa izmanto lokālo vibrostimulāciju augšstilba četrgalvu muskulim pēc šādas 

metodikas: 

            1.nedēļā – lineāra iedarbība uz četrgalvu muskuli – 2 min, 1 piegājiens 

         2.nedēļā - lineāra iedarbība uz četrgalvu muskuli – 2 min, 2 piegājieni ar 2 min pauzi 

(pasīvā atpūta) 

         3. nedēļā - lineāra iedarbība uz četrgalvu muskuli – 2 min, 3 piegājieni ar 2 min pauzi 

(pasīvā atpūta) 

         4. nedēļā - lineāra iedarbība uz četrgalvu muskuli – 2 min, 3 piegājieni ar 2 min pauzi 

(pasīvā atpūta) 

      5. nedēļā - lineāra iedarbība uz četrgalvu muskuli – 2 min, 3 piegājieni ar 2 min pauzi 

(pasīvā atpūta) starp pirmo un otro piegājienu un 1 min pauzi starp otro un trešo piegājienu. 

Otrajā un trešajā piegājienā lineārā iedarbība tika aizvietota ar pulsējošo vibrācijas metodiku 

      6. nedēļā - lineāra iedarbība uz četrgalvu muskuli – 2 min, 3 piegājieni ar 2 min pauzi 

(pasīvā atpūta) starp pirmo un otro piegājienu un 1 min pauzi starp otro un trešo piegājienu. 

Otrajā un trešajā piegājienā lineārā iedarbība tika aizvietota ar pulsējošo vibrācijas metodiku 

      7. nedēļā - lineāra iedarbība uz četrgalvu muskuli – 2 min, 3 piegājieni ar 1 min pauzi 

(pasīvā) starp visiem trim piegājieniem.  

Otrajā un trešajā piegājienā lineārā iedarbība tika aizvietota ar pulsējošo vibrācijas 

metodiku. Kopējais vibrostimulācijas laiks bija 36 minūtes. Katrs vibrostimulācijas piegājiens 

ilga divas minūtes, lai īstenotu  slodzes pakāpenības principu, intensitāti palielinājām, 

samazinot atpūtas pauzi starp vibrācijas piegājieniem. 
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11. tabula 

Vibrostimulācijas pielietošanas metodika eksperimenta laikā (L – lineāra vibrācija, P – 

pulsējoša vibrācija 
  2 min. piegājieni ar atpūtas pauzi, min 

Nedēļa 
1 2 3 

1 L     

2 L, 2 L   

3 L, 2 L, 2 L 

4 L, 2 L, 1 L 

5 L, 2 P, 1 P 

6 L, 2 P, 1 P 

7 L, 1 P, 1 P 

  

Lokālās vibrācijas laikā tika izmantota 120-200Hz liela frekvence ar amplitūdu 6mm. 

Katru reizi eksperimentāli katram indivīdam tika piemeklēta tāda amplitūda, kura izraisīja 

vislabāko pašsajūtu. Optimālā frekvence tika piemeklēta katra indivīda muskuļos esošo 

mehanoreceptoru un muskuļu šūnās esošo organellu (mitohondriji, Goldţi komplekss, 

miofibrillas) specifiskajai kondīcijai dotajā treniľu nodarbības laikā. Vibrācijas kustību 

akselerācija bija no 1-200g. Vibrostimulācija tika īstenota augšstilba četrgalvu muskulim, 

virzienā no distālā uz proksimālo galu, tadā veidā stimulējot limfas, vielmaiľas galaproduktu 

izvadīšanu no muskuļa. Vibrācijas aparatūras pārvietošanās ātrums pa muskuļa virsmu 3cm/s.  

Pēc eksperimenta gan eksperimentālā, gan kontroles grupa tika atkārtoti testēta ar 

izokinētisko dinamometru REV9000 tāpat, kā eksperimenta sākumā, kā arī veikti testi 

speciālajā trenaţierī spēka izpausmju formu testu rezultātu noskaidrošanai. Eksperimenta laikā 

iegūtie rezultāti tika apstrādāti ar matemātiskās statistikas metodēm. 

Otrais etaps. 

Saľemot datus par vibrostimulācijas ietekmi uz spēka izpausmes formām un jaudu, 

varējām organizēt eksperimenta otru etapu – vibrostimulācijas pielietošanu augstas 

sagatavotības sportistu sagatavošanas perioda treniľu procesā. Eksperiments notika Ventspilī 

un Rīgā, bobsleja sportistu sagatavošanas periodā.  

Eksperimentā tika iesaistīti 23 sportisti, tomēr pēc kontroles vingrinājumu rezultātu datu 

apstrādes, matemātiskā statistika tika veikta 20 sportistiem, vidēji 26±2 gadus veci, sportistu 

personīgais svars bija 99±3kg, sporta pieredze (ieskaitot bobsleju) vidēji 6 gadi. Sportisti tika 

pārbaudīti šādos testa vingrinājumos: trenaţiera stumšana no vietas 30m distancē un no viena 

soļa ieskrējiena 1,5+20m distancē, kur 1,5m tika izmantoti, lai veiktu viena soļa pieskrējienu 

stāvošam trenaţierim. Bobsleja trenaţieris bija uz četriem riteľiem stāvoša platforma ar 

sportistam paralēlu rokturi 70cm augstumā, platformas kopējā masa sastādīja 100kg. Laiks tika 

fiksēts elektroniski, izmantojot fotoelementus. Platforma tika stumta 3m platā koridorā, katram 

sportistam tika doti 3-5 piegājieni, no kuriem datu apstrādei tika ľemts vidējais rādītājs.  

Pēc kontrolvingrinājumiem sportisti, vadoties no eksperimenta rezultātiem, tika sadalīti 

divās grupās ar nejaušās atlases metodi, viena grupa tika nosaukta par kontroles, otra par 

eksperimentālo grupu. Abas grupas īstenoja sagatavošanas perioda treniľu procesu bobslejā, 

kas sevī ietvēra divas treniľnodarbības dienā piecas dienas nedēļā, vienu treniľnodarbību dienā 

vienu reizi nedēļā un vienu atpūtas dienu. Pirmajā dienas treniľnodarbība tika veikti skriešanas, 
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ātrspēka speciālie vingrinājumi, kas sevī ietvēra skrējienu veidus, palēcienus ar 

apgrūtinājumiem un bez. Otrs treniľš bija veltīts spēka izpausmju palielināšanai ar 

smagatlētikas līdzekļiem, vai arī tika pielietota kombinētā treniľu metode, iekļaujot treniľu 

procesā sporta spēli – futbolu, basketbolu. Eksperiments ilga 12 dienas. 

Pēc sākuma rezultātiem grupas bija vienveidīgas (variācijas koeficients nepārsniedza 

10% robeţu) un līdzvērtīgas (tt>te), tātad, derīgas eksperimentam. Eksperimentālā grupa 

paralēli kopējam treniľu procesam izmantoja lokālo vibrostimulāciju, kas tika veikta šādām 

muskuļu grupām abām ekstremitātēm – augšstilba četrgalvu muskulim, augšstilba divgalvu 

muskulim, apakšstilba trīsgalvu muskulim un Ahileja cīpslai. Muskuļu grupas tika izvēlētas, jo 

tās bobsleja treniľos tiek visvairāk noslogotas, tādēļ cerējām panākt lielāku vibrācijas efektu, 

iekļaujot procedūrā tieši šīs muskuļu grupas, kā arī Ahileja cīpslu. Lokālā vibrostimulācija tika 

veikta no rīta un vakarā. Rīta seansā vibrācijas amplitūda bija 2mm un vibrācijas frekvence 

sasniedza 100hz, toties vakara seansā vibrācijas amplitūda tika samazināta līdz 1,5mm, 

frekvence saglabājās 100Hz, toties tika palielināts vibrācijas laiks. Daţi pētnieki iesaka 

vibrācijas frekvenci, kas ir tuvu 100Hz. Apskatītajos literatūras avotos (Roll, Vedel un Ribot 

1989) ir norādes par to, ka primāros muskuļu vārpstiľu aferentus CNS stimulē ar 100Hz 

frekvenci, un tika pieľemts, ka šo frekvenci sinhronizējot ar mehāniskās vibrācijas frekvenci, 

būs iespējams, panākt lielāku vibrostimulācijas efektivitāti (Jackson un Turner 2003). Ar šādas 

vibrācijas metodikas izstrādi mēs cerējām panākt iesildošu efektu no rīta un atjaunojošu efektu 

vakarā.  

12. tabula 

Lokālās vibrācijas treniņu plāns sešu dienu periodam 

  

Rīta procedūras 

ilgums, min 

Vakara 

procedūras 

ilgums, min 

Diena/Amplitūda 2mm 1.5mm 

1 0,3 1 

2 1 1,30 

3 1 2 

4 1 2x1 

5 1 2x1,30 

6 1 2x1,30 

 

 Vakara vibrācijas procedūras ilgums tika pakāpeniski palielināts, pieľemot, ka muskulis 

vibrostimulācijas slodzē adaptējas kā pie jebkuras citas slodzes, jo muskulis vibrācijas laikā 

veic slodzi neapzināti (Issurin 2005). Vibrāciju īstenojām ar lokālās vibrostimulācijas iekārtu 

RE21. Vibrostimulācija tika īstenota virzienā no muskuļa distālā uz proksimālo daļu, tadā veidā 

stimulējot limfas, vielmaiľas galaproduktu izvadīšanu no muskuļa. Vibrācijas aparatūras 

pārvietošanās ātrums pa muskuļa virsmu 3cm/s.  

Pēc 12 dienām tika realizēts atkārtots kontrolvingrinājums trenaţiera stumšanā no vietas 

un ar pieskrējienu, pārbaudes rezultāti tika apstrādāti ar matemātiskās statistikas metodēm. 

Pēc rezultātu apstrādes, tika nolemts veikt virknes pedagoģisko eksperimentu, 

izmantojot eksperimentālo grupu, testējot sportistus sacensībām pietuvinātos apstākļos. 

Eksperimentam tika izmantota sausā estakāde, kas ietver sevī imitētu trases ieskrējiena posmu 

30m garumā. Estakāde ir aprīkota ar sliedēm, pa kurām virzās trenaţieris bobsleja boba formā, 

kuram ir iespējams sānu rokturis pilotam un aizmugurējie rokturi stūmējiem. Estakādes 30m 

posms ir aprīkots ar fotoelementiem pēc 5m un distances beigās – 30m, sportisti sāk stumšanu 

no vietas, uzkāpjot uz starta dēlīša. Visi eksperimentā iesaistītie sportisti veica trenaţiera 

stumšanu no vietas, turoties pie aizmugures rokturiem. Katrs sportists veica 3 – 4 piegājienus, 

pēc kuriem notika lokālās vibrostimulācijas seanss, kura laikā notika iedarbība uz augšstilba 
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aizmugurējo muskuļu grupu ar frekvenci 90 – 110Hz un 2mm amplitūdu, kopā lokālā 

vibrostimulācija notika 3 minūtes katrai kājai. Uzreiz pēc vibrostimulācijas sportisti turpināja 

trenaţiera stumšanu estakādē, veicot vēl 2 – 3 piegājienus. Pārbaudes rezultāti tika matemātiski 

apstrādāti. 

Paralēli eksperimenta norises laikam, tika veikta bobsleja sportistu intervija, kur tika 

uzdoti jautājumi par sportistu muskuļu sajūtām, veicot lokālo vibrostimulāciju augšstilba 

muskuļu grupai, konkrēti, augšstilba četrgalvu muskulim, augšstilba divgalvu muskulim, kā arī 

apakšstilba trīsgalvu muskulim, šī muskuļa cīpslai un muskuļa vēderiľa pārejas vietai cīpslā. 

Sportisti atbildēja brīvā formā, un viľu atbildes tika apstrādātas, izmantojot atslēgas vārdus: 

„Jā”, „Nē” un „Nav viedokļa”. Tika ľemti vērā arī citas muskuļu sajūtas. Intervijā piedalījās 6 

augstas klases sportisti. 

Trešais etaps.  

Izvērtējot datus par lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz augstu sasniegumu sportistiem 

bobslejā, tika nolemts veikt pētījumu, lai noskaidrotu lokālās vibrostimulācijas efekta 

noturīgumu 42 minūšu laikā, modelējot treniľu procesu vienai muskuļu grupai laboratorijas 

apstākļos. Izpētei tika izmantota nervu muskuļu funkcionālā stāvokļa noteikšanas aparatūra – 

dinamometrs REV9000. 

Organizējām virknes pedagoģisko eksperimentu, kurā piedalījās 11 sportisti, pārsvarā 

sporta spēļu un smagatlētikas sporta veidu pārstāvji, kuri bija trenējušies savā sporta veidā 

vismaz divus gadus.     

Spēka momenta (Nm) un jaudas (W) testēšana notika LSPA Smagatlētikas katedras 

laboratorijā, izmantojot izkinētisko dinamometru kompleksu REV9000. Dinamometra atzveltne 

tika pacelta 80º leľķī, sēdekļa pamatne virzīta tā, lai subjekta ceļa locītavas aizmugurējā daļa 

pieskartos sēdekļa malai. Dinamoters aprīkots ar sviru, kuras piestiprināšanas ass atrodas 

paralēli ceļa locītavas asij, bet sviras otrs gals piestiprināts ar skavu tieši virs potītes, sviras 

garums mainīgs atkarībā no subjekta apakšstilba antropometriskajiem parametriem. Subjekts 

tiek piesaistīts dinamometra atzveltnei ar siksnām, uzdevuma izpildes laikā turas pie speciāliem 

rokturiem. Uzdevums tiek veikts tikai ar vienu – labo – kāju, kura augšstilba rajonā papildus 

nofiksēta, kreisā kāja pasīva. Dinamometrs tiek noregulēts šādai kustībai – apakšstilba 

ekstenzijai ceļa locītavā 17 - 82º amplitūdā. Eksperiments notika pēc šāda plāna: 

1. Sportists veic apakšstilba ekstenziju sēdus stāvoklī - iesildīšanos uz REV9000, 1 min ar 

fiksētu ātrumu 150°/s. 

2. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s. 

3. Augšstilba četrgalvu muskuļa vibrostimulācija, 2 piegājieni pa 2 min, at 1 min atpūtas 

pauzi, amplitūda 2mm, frekvence 80 - 100Hz. 

4. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s. 

5. Sportists 5 min. atpūšas 

6. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s. 

7. Sportists 5 min. Atpūšas 

8. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s. 

9. Sportists 5 min. Atpūšas 

10. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s. 

11. Sportists 5 min. Atpūšas 

12. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s. 
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Vibrostimulācija tika īstenota augšstilba četrgalvu muskulim, virzienā no distālās uz 

proksimālo daļu, tadā veidā stimulējot limfas, vielmaiľas galaproduktu izvadīšanu no muskuļa. 

Vibrācijas aparatūras pārvietošanās ātrums pa muskuļa virsmu 3cm/s.  

Eksperimenta rezultāti tika apstrādāti ar matemātiskās statistikas metodēm. 

Ceturtais etaps. 

Lai īstenotu darba uzdevumus, mēs veicām eksperimentu, izmantojot miotonometrijas 

metodi ar aparatūru MYOTON-3, ar kuru noteicām muskuļu biomehānisko parametru izmaiľas 

augšstilba četrgalvu muskulim lokālās vibrostimulācijas iedarbības rezultātā. 

Tika organizēts virknes pedagoģiskais eksperiments, kurā piedalījās 20 sportisti, kuri 

pārstāvēja pārsvarā sporta spēles un smagatlētikas sporta veidus. Eksperimenta procedūra bija 

šāda: subjekts apsēdās uz paaugstinājuma atzveltni, apakšstilbs ar pēdu atradās kārienā. Tika 

veikta miotonometrijas procedūra pēc šādiem nosacījumiem:  

1) Miotona kustīgajai daļai ar uzsitēju jābūt vērstai perpendikulāri muskuļa virsmai; 

2) Miotona kustīgajai daļai ar uzsitēju nedrīkst pieļaut horizontālas kustības vai kustības 

paralēli muskuļa virsmai; 

3) Miotona uzsitējs tiek aktivēts, miotona korpusu viegli nolaiţot uz leju; 

4) Miotona uzsitējam nedrīkst pieļaut vairāk kā 30º sasvēršanos jebkurā virzienā no 

perpendikulāra stāvokļa pret muskuļu virsmu (General principles of applying myoton in 

high-performance sport). 

Speciālists atzīmēja mērījumu punktu ar marķieri – muskuļa rectus femoris vidusdaļā, 

muskuļa kūlītim pa vidu. Atzīmētajā punktā tika veikts mērījums ar MYOTON-3. Subjektam 

atzīmētajā punktā tika veikta vibrostimulācija ar vibrostimulatoru RE21.  

Vibrācijas iekārta tika turēta perpendikulāri uz muskuļa atzīmētajai vietai un piespiesta 

ar nemainīgu spēku, vibrācijas parametri bija šādi: 2 piegājieni pa 2 min, at 1 min atpūtas 

pauzi, amplitūda 2mm, frekvence 80 - 100Hz. Tūlīt pēc vibrostimulācijas procedūras beigām 

tika atkārtota augstāk minētā muskuļu biomehānisko parametru fiksēšanas procedūra ar 

MYOTON-3. Tādējādi tika iegūti muskuļa biomehānisko parametru dati pirms un pēc 

vibrostimulācijas. Nolasot visus datus katrā no testa veidiem (pirms testa, pēc testa), tie tiek 

ievadīti datorā, kur ar speciālu MYOTON – 3 datu apstrādes programmu šie dati tiek apstrādāti. 

 Piektais etaps. 

 Lai noskaidrotu vibrostimulācijas iedarbību uz nervu sistēmu, veicām eksperimentu, 

izmantojot fraktālās diagnostikas metodi, iekļāvām aparatūru Omega - M. Eksperimentā 

piedalījās 15 subjekti, pārsvarā smagatlētikas sporta veidu un sporta spēļu pārstāvji. 

 Eksperimenta procedūra bija šāda: subjekts apsēdās, apakšdelmus uzliekot uz grīdai 

paralēlas virsmas 120cm augstumā tā, lai ieľemtā sēdēšanas pozīcija būtu ērta un nebūtu 

vajadzība pēc liekām kustībām. Sportista apakšdelmiem tika pieslēgti aparatūras Omega – M 

konektori, tika palaista Omega – M datorprogramma un uzsākts mērījums. Pirmais mērījums 

ilgst 300 sirds pulsa sitienus, kurus skaita Omega – M programma, līdz ar ko daţādiem 

subjektiem mērījuma laiks var būt daţāds. No visiem funkcionālajiem parametriem mūs 

interesēja smadzeľu aktivitāte, ko izsaka alfa, beta, teta un delta viļľi, katram no kuriem ir sava 

frekvence.  

 Uzreiz pēc mērījuma notika lokālās vibrostimulācijas procedūra. Vibrācijas iekārta tika 

turēta perpendikulāri uz muskuļa atzīmētajai vietai un piespiesta ar nemainīgu spēku, vibrācijas 

parametri bija šādi: 2 piegājieni pa 2 min, ar 1 min atpūtas pauzi, amplitūda 2mm, frekvence 80 

- 100Hz. Vibrācijas aparatūras pārvietošanās ātrums pa muskuļa virsmu 3cm/s no muskuļa 

distālā uz proksimālo galu. Lokālās vibrostimulācijas procedūra tika veikta muguras 

muskulatūrai, iekļaujot muguras augšdaļas muskuļu grupu, kakla aizmurējās daļas muskulatūru, 

muguras garo muskuli. Paralēli lokālajai vibostimulācijai notika nākošais mērījums ar fraktālās 

diagnostikas iekārtu Omega – M.  
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 Tūlīt pēc vibrostimulācijas mēs atkārtojām mērījumu ar fraktālās diagnostikas aparatūru 

Omega – M, lai noskaidrotu vibrostimulācijas radīto efektu.  

 Eksperimenta laikā mēs ieguvām fraktālās diagnostikas datus, kas raksturo smadzeľu 

elektromagnētiskos viļľus, to izmaiľas  lokālās vibrostimulācijas ietekmē. 

 Datorprogrammas dotos rezultātus mēs apstrādājām ar matemātiskās statistikas 

metodēm. 

 Sestais etaps. 

 Eksperimenta pēdējā etapā reģistrējām elektromiogrammu pirms vibrācijas slodzē, 

lokālās vibrostimulācijas laikā un pēc lokālās vibrostimulācijas slodzē, izmantojām REV9000 

kompleksa elektromiogrāfu ar ādas elektrodiem. 

Elektromiogrāfu izmantojām, lai reģistrētu augšstilba četrgalvu muskuļa un perifēro 

nervu elektrisko potenciālu svārstības elektromiogrammā (EMG), tādējādi nosakot lokālās 

vibrostimulācijas ietekmi uz nervu muskuļu sistēmu. Eksperimentā piedalījās vienpadsmit 

subjekti, vīrieši, 23±1,6 gadus veci, ar iepriekšēju pieredzi sporta treniľos ne mazāk par diviem 

gadiem. Eksperiments norisinājās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Smagatlētikas 

katedras laboratorijas telpās. Eksperimenta gaita bija šāda: sportisti tika iesēdināti 

izokinētiskajā dinamometrā REV9000, eksperimentam tika izmantota labā kāja, kustība bija 

apakšstilba fleksija ekstenzija ceļa locītavā. Tika izmantots EMG viens kanāls, elektrodi 

piestiprināti augšstilba četrgalvu muskulim atbilstoši metodikai (Bosco un Cardinale, 2003).  

Dinamometra atzveltne tika pacelta 80º leľķī, sēdekļa pamatne virzīta tā, lai sportista 

ceļa locītavas aizmugurējā daļa pieskartos sēdekļa malai. Dinamoters aprīkots ar sviru, kuras 

piestiprināšanas ass atrodas paralēli ceļa locītavas asij, bet sviras otrs gals piestiprināts ar skavu 

tieši virs potītes, sviras garums mainīgs atkarībā no sportista apakšstilba antropometriskajiem 

parametriem. Sportists tiek piesaistīts dinamometra atzveltnei ar siksnām, uzdevuma izpildes 

laikā turas pie speciāliem rokturiem. Uzdevums tiek veikts tikai ar vienu – labo – kāju, kura 

augšstilba rajonā papildus nofiksēta, kreisā kāja pasīva.  

Četrgalvu muskulim elektrodi tika novietoti uz ādas tā, kā to rekomendē literatūrā 

(Basmajian un Blumenstein, 1980), ievērojot muskuļu šķiedru stāvokli. Elektromiogrāfijas 

apstrādei izvēlējāmies biopolāro amplitūdu. Izometriskajam dinanometram REV9000 ir 6 

kanāli, kuri tieši saslēgti un sinhronizēti ar elektromiogrāfu. elektromiogrāfiskais signāls tika 

padots no subjekta uz elektromiogrāfu ar optisko šķiedru palīdzību. Signāls tika desmitkārtēji 

pastiprināts elektromiogrāfā un noraidīts cauri augstas frekvences caurlaidīgam filtram 

(200khz), lai ierobeţotu signālu „izkropļojumus”. Signāls tika attīrīts un integrēts (10m/s). 

Izmantotie biopolārie elektrodi bija 10 mm diametrā ar fiksētu starpelektrodu attālumu 20 mm. 

Eksperiments notika pēc šāda plāna: 

1. Sportists veic apakšstilba ekstenziju sēdus stāvoklī - iesildīšanos uz REV9000, 1 min ar 

fiksētu ātrumu 150°/s, EMG netiek reģistrēta. 

2. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s, fleksija notiek pasīvā reţīmā, tiek fiksēta EMG. 

3. Augšstilba četrgalvu muskuļa vibrostimulācija, 2 piegājieni pa 2 min, at 1 min atpūtas 

pauzi, amplitūda 2mm, frekvence 80 -100Hz, tiek reģistrēta EMG. 

4. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s, fleksija pasīvā reţīmā, tiek reģistrēta EMG. 

5. Sportists 5 min. atpūšas. 

6. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s, fleksija pasīvā reţīmā, tiek reģistrēta EMG. 

7. Sportists 5 min. atpūšas. 

8. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s, fleksija pasīvā reţīmā, tiek reģistrēta EMG. 

9. Sportists 5 min. atpūšas. 
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10. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s, fleksija pasīvā reţīmā, tiek reģistrēta EMG. 

11. Sportists 5 min. atpūšas. 

12. Sportists veic kustību – apakšstilba ekstenziju ar iespējami lielāku piepūli, 10 atkārtojumi 

pie fiskēta ātruma 250°/s, fleksija pasīvā reţīmā, tiek reģistrēta EMG. 

Lokālā vibrostimulācija tika īstenota augšstilba četrgalvu muskulim, virzienā no distālā 

uz proksimālo daļu, tadā veidā stimulējot limfas, vielmaiľas galaproduktu izvadīšanu no 

muskuļa. Vibrācijas aparatūras pārvietošanās ātrums pa muskuļa virsmu 3cm/s.  

Eksperimenta rezultāti tika apstrādāti ar matemātiskās statistikas metodēm. 
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3. LOKĀLĀS VIBROSTIMULĀCIJAS IETEKME UZ FIZISKO 

ĪPAŠĪBU ATTĪSTĪBU 
 

Lai īstenotu mērķi un atrisinātu uzdevumus, mums bija nepieciešams veikt vairākus 

secīgus eksperimentus. Uzsākot eksperimentu sēriju, mēs vēlējāmies pārliecināties, ka lokālā 

vibrostimulācija ietekmē spēka izpausmes izokinētiskā reţīmā, mērot spēka momentu, 

maksimālo jaudu, vidējo jaudu piecos atkārtojumos. 

3.1. Lokālās vibrostimulācijas efektivitāte spēka izpausmju 

palielināšanā 

 

 Mūsu pilotpētījumam tika izvirzīta hipotēze – lokālās vibrācijas treniľi var efektīvi 

ietekmēt spēka momenta un jaudas izpausmes atlētiem, patērējot izpausmju attīstīšanai 

ievērojami mazāku laiku. Šādas hipotēzes patiesuma gadījumā mums būs pamats pielietot 

vibrostimulāciju augstas klases sportistu treniľu procesā, jo literatūrā atrodamas ziľas, ka 

vibrostimulācija ievērojami uzlabo ātrspēka un jaudas izpausmes.  

 

3.1.1. Lokālā vibrostimulācija spēka momenta un jaudas palielināšanā 

 

         Veicot pilotpētījuma eksperimentu, tika iegūti šādi muskuļu funkcionālās diagnostikas 

rezultāti abām grupām. 

Atšķirība starp grupām eksperimenta sākumā spēka momenta, jaudas un vidējās jaudas 

piecos atkārtojumos rezultātos nebija ticama (tt>te). Variācijas koeficients s%<10%, grupas bija 

derīgas eksperimentam. Spēka momenta noteikšana pēc eksperimenta (21. attēls) parādīja, ka 

eksperimentālās grupas rezultāti ir labāki par kontroles grupu, atšķirība ir ticama (p<0,05), kā 

arī eksperimentālās grupas rezultātu pieaugums ir ticams (p<0,05). Pie 150gr/s eksperimentālās 

grupas rezultāts ir vidēji pieaudzis par 29Nm un sasniedz 283±2Nm, kamēr kontroles grupas 

vidējais rezultātu pieaugums ir 4Nm un sasniedz 265±3Nm pēc eksperimenta. Pie leľķiskā 

ātruma 250gr/s eksperimentālās grupas rezultāts ir vidēji pieaudzis par 30Nm un sasniedz 

243±2,1Nm, kontroles grupas vidējais rezultāta pieaugums ir 3Nm un pēc eksperimenta 

maksimālais spēka moments ir 224±1Nm. Pie leľķiskā ātruma 350gr/s eksperimentālās grupas 

rezultāts pieaudzis par 51Nm, kas sastāda 213±2Nm, turpretī kontroles grupas rezultāta 

pieaugums ir 13Nm, sastādot vidēji 176±3,7Nm (p<0,05). Atšķirība starp grupu vidējiem 

rezultātiem spēka momenta testos eksperimenta beigās bija ticama (te>tt).   

 

13. tabula 

Spēka momenta izmaiņas pie dažādiem leņķiskajiem ātrumiem (x
vid

±s
X
), Nm 

(n=22) 

Pirms

eksperimenta

Pēc

eksperimenta

Pirms

 eksperimenta

Pēc

eksperimenta

Pirms

eksperimenta

Pēc

eksperimenta

Eksperimentālā

grupa
254±1,2 283±2 212,7±2,4 243±2,1 161±3,2 213±2

Kontroles

grupa
261±5 265±3 221±3,2 224±1 163±4,7 176±3,7

150gr/sek 250 gr/sek 350gr/sek
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Spēka momenta pieaugums pēc lokālās vibrostimulācijas seansiem novērojams tieši pie 

lieliem leľķiskajiem ātrumiem, konkrēti, 350gr/s, kas skaidrojams ar muskuļa trenētību ātruma 

izpausmju realizēšanā. Pie ātras kustības muskulī ir iespējams rekrutēt vairāk muskuļšķiedru, 

līdz ar ko ātrā kustībā pieaug arī spēks, parasti atlētam nepietiek laika, lai ātrā kustībā iekļautu 

iespējami vairāk spēka izpausmes.  

Spēka momenta dinamika grafiski aplūkojama 21. attēlā.  

 

 
21. att. Grafiskais attēlojums spēka momenta izmaiņām pie dažādiem leņķiskajiem 

ātrumiem (vidējais rezultāts), Nm (n=22) 

 

 Nosakot jaudu pirms un pēc eksperimenta pie daţādiem leľķiskajiem ātrumiem (22. 

att.), atklājām, ka eksperimentālās grupas testu rezultātu pieaugums ir ticams (p<0,05), kā arī ir 

būtiska atšķirība starp eksperimentālās un kontroles grupas rādītājiem.  

 

14. tabula 

Maksimālās jaudas izmaiņas pie dažādiem leņķiskajiem ātrumiem (x
vid

±s
X
), W 

(n=22) 

  

150gr/s 250 gr/s 350gr/s 

Pirms 

eksperimenta 

Pēc 

eksperimenta 

Pirms 

 eksperimenta 

Pēc 

eksperimenta 

Pirms 

eksperimenta 

Pēc 

eksperimenta 

Eksperimentālā 

grupa 186±11 251±13,3 203±6,3 369±2 126±3,7 174±2,8 

Kontroles 

grupa 177±6,3 186±4 223±12,4 241±3,6 132±5,7 139±4 

 

Pie 150gr/s eksperimentālās grupas vidējā maksimālā jauda pieaugusi par 65W un 

sastāda 251±13,3W, kontroles grupas vidējā maksimālā jauda pieauga par 9Wun sastādīja 

186±4W (p<0,05). Pie leľķiskā ātruma 250gr/s eksperimentālās grupas vidējā maksimālā jauda 

pieauga par 166W un sastādīja 369±2W, kontroles grupas pieaugums bija 18W un sastāda 

241±3,6W (p<0,05). Pie 350gr/s eksperimentālās grupas uzrādītā maksimālā jauda vidēji 
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piecos atkārtojumos pieauga par 48W un sastādīja 174±2,8W, kontroles grupas uzrādītā jauda 

pieauga par 7W un sastādīja 139±4W (p<0,05). Atšķirība starp grupu vidējiem rezultātiem 

maksimālās jaudas testos eksperimenta beigās bija ticama (te>tt). 

 

22. att. Jaudas izmaiņas pie dažādiem leņķiskajiem ātrumiem, vidējie rādītāji, W (n=22) 

Nosakot vidējo jaudu piecos atkārtojumos pirms un pēc eksperimenta pie daţādiem 

leľķiskajiem ātrumiem, atklājām, ka eksperimentālās grupas testu rezultātu pieaugums ir ticams 

(p<0,05), kā arī ir būtiska atšķirība starp eksperimentālās un kontroles grupas rādītājiem. Mēs 

izmantojām vidējo jaudu piecos atkārtojumos, lai izvairītos no gadījuma rakstura rādījumiem 

eksperimenta gaitā. Apskatot eksperimentā iegūtos datus grafiski, mēs redzam, ka maksimālās 

jaudas un vidējās jaudas piecos atkārtojumos līknes dinamika ir līdzīga, vislielākais jaudas 

pieaugums ir pie leľķiskā ātruma 250gr/s.  

15. tabula 

Vidējās jaudas piecos atkārtojumos izmaiņas pie dažādiem leņķiskajiem ātrumiem 

(x
vid

±s
X
), W (n=22) 

  

150gr/s 250 gr/s 350gr/s 

Pirms 

eksperimenta 

Pēc 

eksperimenta 

Pirms 

 eksperimenta 

Pēc 

eksperimenta 

Pirms 

eksperimenta 

Pēc 

eksperimenta 

Eksperimentālā 

grupa 148±3,4 212±3,3 165±12,1 234±2,6 119±6,2 167±2 

Kontroles 

grupa 143±7,9 151±4,2 159±11,8 168±5,4 112±6,9 121±2,7 

 

Pie leľķiskā ātruma 150gr/s eksperimentālās grupas vidējā jauda piecos atkārojumos 

pieaugusi vidēji par 64W, sastādot 212±3,3W, kontroles grupai pieaugums bija 8W, kas 

sastādīja 151±4,2W (p<0,05). Veicot kustību ar leľķisko ātrumu 250gr/s eksperimentālās 

grupas pieaugums bija 70W, sastādot 234±2,6W, kontroles grupai pieaugums bija 9W, sastādot 
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168±5,4W (p<0,05). Pie leľķiskā ātruma 350gr/s rezultāti bija šādi – eksperimentālās grupas 

rezultāts pieauga par 48W, kopā sastādot 167±2W, kontroles grupas pieaugums bija 9W un 

sastādīja 121±2,7W pēc eksperimenta(p<0,05). Atšķirība starp grupu vidējiem rezultātiem 

vidējās jaudas piecos atkārtojumos testos eksperimenta beigās bija ticama (te>tt) 

 

 

23. att. Vidējās jaudas piecos atkārtojumos izmaiņas pie dažādiem leņķiskajiem 

ātrumiem, vidējie rādītāji, W (n=22) 

  

Pieauguma ticamība tika pārbaudīta, izmantojot matemātiskās statistikas metodes, 

konkrēti, ticamības līmeni, kas ir statistiskas analīzes ceļā iegūtu secinājumu neapstrīdamības 

varbūtība, grupu atšķirība tika pārbaudīta, izmantojot Stjūdenta kritēriju neatkarīgām kopām, 

arī šeit empīriskā vērtība pārsniedza teorētisko, kas pierādīja grupu atšķirību pie dotā leľķiskā 

ātruma. Stjūdenta kritēriju izmantojām, jo iegūtie dati atbilst normālam sadalījumam, ko 

noskaidrojām, izmantojot aprakstošo statistiku. 

Eksperimentā redzam, ka jaudas un spēka momenta pieaugumi vērojami visos 

leľķiskajos ātrumos, līdz ar ko secinām, ka lokālā vibrostimulācija ietekmē gan kustības spēka, 

gan ātruma sastāvdaļu, gan arī to reizinājumu – jaudu. Eksperiments tika veikts, izmantojot 

tikai vienas locītavas kustību vienā plaknē, tomēr ir pamats uzskatīt, ka lokālā vibrostimulācija 

ietekmēs arī sporta treniľā veikto darbu un sacensību rezultātu. Mūsu eksperiments kalpo kā 

pierādījums, ka lokālo vibrostimulāciju var izmantot arī vienam muskulim un panākt rezultātu, 

kas var būt svarīgi sporta veidu galveno muskuļu treniľā un atpūtā. Nav nepieciešams izmantot 

vibrācijas platformas, kā arī kopējas vibrācijas laiks ir neliels, kas ļauj lokālo vibrostimulāciju 

elastīgi iekļaut treniľu procesā. 

Eksperimenta rezultāti, ticami pieaugot jaudas un spēka momenta rezultātam 

apakšstilba ekstenzijā, pierāda, ka lokālā vibrostimulācija atstāj ietekmi uz spēka izpausmes 

formām vienā locītavā izolētā kustībā laboratorijas apstākļos un rekomendējama izmantošanā 

sporta treniľā, ievērojot lokālās vibrostimulācijas procedūru un parametru variativitāti. 
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24.  att. Spēka momenta, maksimālā jauda, vidējās jaudas piecos atkārtojumos dinamika 

(n=22) 

 Apstrādājot pilotpētījuma datus, nonācām pie secinājumiem: 

 Subjekti vibrostimulācijas laikā atradās sēdus stāvoklī, jo ir zināms, ka iestiepti muskuļi 

ir daudz jūtīgāki uz vibrostimulāciju, kas bija svarīgi mūsu eksperimentam, un to kontrakcija ir 

spēcīgāka (Eklund un Hagbarth, 1966; Rohmert u.c., 1989).  

 Apskatot spēka momenta izmaiľas pie daţādiem leľķiskajiem ātrumiem redzam, ka 

spēka moments samazinās, palielinoties leľķiskajam ātrumam. Lielākās spēka momenta 

izmaiľas eksperimentālajai grupai bija pie leľķiskā ātruma 350gr/s (51Nm), kas var norādīt uz 

vibrostimulācijas būtisko ietekmi uz nervu sistēmas darbību, kas var novest pie ātrākas 

muskuļu šķiedru rekrutēšanās īsākā laika posmā, kā arī uz lielāku kustības vienību skaitu 

iesaistīšanu kustības veikšanā. Vibrostimulācija aktivizē nervu sistēmu, kura ir atbildīga par 

kustības neirālo regulāciju.  

 Varam secināt, ka vibrostimulācija ir izmantojama kā papildus atjaunošanās līdzeklis 

sporta veidos, kuros liela nozīme ir ātrspēkam. Vibrostimulācijas būtisko ietekmi uz muskuļa 

inervāciju apstiprināja fakts, ka, veicot vibrostimulāciju, subjektiem tika novērota nepiespiesta 

patstāvīga stimulētās ekstremitātes fleksija ceļu locītavā. Literatūrā arī ir sastopamas norādes 

par to, ka vibrācija, ko pielieto muskulim un muskuļu cīpslām, noved pie patstāvīgas muskuļu 

saīsināšanās, kuru pazīst ar nosaukumu “toniskais vibrācijas reflekss” (Eklund un Hagbarth, 

1966). Varam secināt, ka lokālā vibrācija arī tonizē muskulatūru un to var izmantot, ja 

subjektam daţādu iemeslu dēļ nav iespējas patstāvīgi veikt kustību (slimība, trauma, 

imobilizācija).  

 Apskatot jaudu, kas ir gan pieliktā spēka, gan ātruma sastāvdaļa, redzam, ka maksimālā 

jauda pieaugusi eksperimentālajai grupai pie leľķiskā ātruma 250gr/s, kontroles grupas 

rezultāta pieaugums nav ticams. Gan sākuma, gan beigu rezultāti abām grupām pie šī leľķiskā 

ātruma ir lielāki, nekā pie citiem ātrumiem. Secinām, ka vibro stimulācija atstāj pozitīvu 

iespaidu uz vidējiem leľķiskiem ātrumiem, kas saistīta ar jaudas izpausmi, kas ir spēka un 

ātruma produkts. Salīdzinot ar spēka momentu, kur dominēja lielākais ātrums, varam teikt, ka 
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tas atstāj iespaidu arī uz jaudas rādījumiem, kustības ātruma pārsvars pieaugums ir lielāks, nekā 

spēka sastāvdaļa. Ir atrodama šo faktu apstiprinoša informācija, ka, pateicoties lokālai 

vibrācijai, muskuļi tiek daļēji aktivizēti, bet to mobilizācija, piepūles sākumā, būs ātrāka 

(Issurin, Liebermann un Tenenbaum, 1994). Ir ziľas par spēka izpausmju paaugstināšanos 

muskuļos, kas ir atjaunojušies, pielietojot īslaicīgu vibro stimulāciju. Šī efekta pamatā ir 

muskuļa receptoru jutīguma paaugstināšanās pret kairinājumu, līdz ar to pieaug receptoru 

jūtīgums arī pret aktīvo kairinājumu, ko nodrošina pats subjekts. 

 Eksperimentā pētījām arī vidējo maksimālo jaudu piecos atkārtojumos, kas mums 

sniedz objektīvu informāciju par subjekta spēju realizēt uzdoto maksimālo slodzi vairākos 

atkārtojumos un lielākā mērā izslēdz daţādas nejaušības, kuras ir iespējamas, nosakot tikai 

maksimālo jaudu labākajā atkārtojumā. Redzam, ka lielākā jaudas izpausme vērojama pie 

leľķiskā ātruma 250gr/s, pie šī leľķiskā ātruma arī lielākais rezultātu pieaugums 

eksperimentālajai grupai. Atrodamas ziľas, ka tieši pie leľķiskā ātruma 250gr/s novērojamas 

lielākās jaudas izpausmes, kas skaidrojamas ar to, ka pie šī ātruma vislabāk izpauţas kustības 

kvalitāte. Konkrētās eksperimenta grupas indivīdiem ātrspēks vislabāk izpauţas pie ceļa 

locītavas iztaisnošanas leľķiskajiem ātrumiem aptuveni 250gr/s. Muskuļu cīpslu 

vibrostimulācija izsauc muskuļa maľu orgānu uzbudināmību (Brown, Enberg, Matthews, 1967). 

Tas skaidro faktu, ka subjektu muskuļu sajūtas pēc trešā vibrācijas piegājiena vairs nebija tik 

izteiktas, kā pirms vibrācijas.  

 Muskuļu temperatūras paaugstināšanās stimulēto audu berzes rezultātā (Oliveri, 1989) 

un vibrācijas izraisītā asinsrites palielināšanās (Wakim, 1985) var izraisīt pēc vibrācijas efektu, 

līdz ar to vibrāciju var izmantot tieši treniľu procesā gan lai veiktu mērķa muskuļu grupas 

iesildīšanu, gan lai nodrošinātos pret muskuļu darbaspēju samazināšanos garo atpūtas pauţu 

laikā starp piegājieniem, ko prasa daţu sporta veidu treniľu process un metodika, kā arī 

sacensībās lielo pauţu laikā starp piegājieniem.  

 

3.1.2. Lokālās vibrācijas pielietošana maksimālā spēka attīstīšanā 

 

 Lai turpinātu savus pētījumus, mums vajadzēja noskaidrot, kā vibrostimulācija ietekmē 

maksimālo spēku, mūs interesēja, cik lielu pretestību muskulis spēj pārvarēt vienā atkārtojumā 

pirms un pēc vibrostimulācijas procedūras. Pētījuma posma mērķis ir pārbaudīt lokālās 

vibrācijas efektivitāti maksimālā spēka attīstīšanā augšstilba muskulatūrai. Pētījuma gaitā tika 

izvirzīti šādi uzdevumi: veikt lokālās vibrācijas treniľu procesu tikai labās kājas četrgalvu 

muskulim (quadriceps femoris) un pētījuma nobeigumā noteikt lokālās vibrācijas treniľu 

metodes efektivitāti nosakot maksimālā spēka izpausmju dinamiku. Pētījuma objekts – 

maksimālā spēka izpausmes formas. Pētījuma subjekts – 20 atlēti, 22±1,2 gadus veci vīrieši, ar 

spēka treniľu pieredzi, bet kuri nav trenējušies spēka palielināšanas jomā vismaz 2 gadus.  

Veicot eksperimentu, tika izpētīta literatūra un citu autoru pieredze vibrācijas treniľu metodes 

efektivitātes jomā. Maksimālā spēka izpausmju testēšanā tika izmantots speciālais trenaţieris 

apakšstilba ekstenzijai, ar kuru tika noteikts maksimālais svars (kg), ar kuru atlēts var izpildīt 

vienu atkārtojumu.  
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25. att. Speciālais trenažieris apakšstilba ekstenzijai 

 

 Testēšanā tika izmantota kustība – apakšstilba ekstenzija ceļa locītavā, sēţot speciālajā 

trenaţierī. Kustība notiek izolētā formā, kustības veikšanai nepieciešams iesaistīt tikai 

augšstilba muskulatūru, kas ļauj mums spriest par muskulatūras spēka izpausmēm, neľemot 

vērā vingrinājuma izpildes tehniku, muskuļu, skeleta un saistaudu sistēmas individuālās 

īpatnības un citus blakus apstākļus. Kustība ceļa locītavā tika veikta 0 – 80 grādu diapazonā. 

Testēta tika viena kāja, otra atradās fiksētā stāvoklī 90° leľķī ceļa locītavā, pēc tam procedūra 

tika atkārtota ar otru kāju. Atlēts pakāpeniski iesildījās, līdz uz trenaţiera tika uzlikts smagums, 

ar kuru atlēts var izpildīt apakšstilba ekstenziju vienu reizi. Veicot 2,5kg soli, smagums tika 

palielināts, līdz atlēts vairs nevarēja veikt apakšstilba ekstenziju noteiktajā diapazonā.  

 Subjekti tika sadalīti divās grupās pa 10 cilvēkiem katrā, viena grupa tika nodēvēta par 

eksperimentālo, kura savā treniľu procesā izmantoja tikai lokālo vibrostimulāciju, otra grupa 

tika nodēvēta par kontroles un tā vibrostimulāciju neizmantoja.  

 Subjektiem bija iepriekšēja pieredze kādā no smagatlētikas sporta veidiem, kā arī 

nepieciešamās tehnikas iemaľas vingrinājumu izpildei. Eksperimenta dalībnieki spēka treniľus 

nebija izmantojuši augstu rezultātu sasniegšanai apmēram 3 gadus.  

     Eksperimentālā grupa izmantoja lokālās vibrācijas treniľu metodi spēka izpausmju 

palielināšanai, iedarbojoties uz augšstilba četrgalvu muskuli (m. quadriceps femoris). Subjekti 

atradās sēdus stāvoklī, ceļgala locītava aptuveni taisnā leľķī, tādējādi augšstilba muskulatūra 

tika nedaudz iestiepta. Vibrācija bija lineāra no muskuļa distālās uz proksimālo daļu, ar 

„glāstošām” un pulsējošām kustībām pa visu augšstilba četrgalvu muskuļa (m.quadriceps 

femoris) virsmu, kas iekļāva arī muskuļu vēderiľu pāreju muskuļu cīpslās. Vibrācija notika pēc 

metodikas, kura tika pielietota, noskaidrojot vibrostimulācijas ietekmi uz spēka momentu, 

jaudu un vidējo jaudu piecos atkārtojumos. Šo abu eksperimentu norise bija ļoti līdzīga, jo  

Viestura Krauksta izstrādais plāns pierādīja savu efektivitāti maksimālā spēka attīstīšanā 

izokinētiskā reţīmā. 

         Eksperiments ilga septiľas nedēļas. Pēc eksperimenta gan eksperimentālā, gan kontroles 

grupa tika atkārtoti testēta tāpat kā eksperimenta sākumā. Eksperimenta laikā gan 

eksperimentālā, gan kontroles grupa īstenoja kopīgas aktivitātes vispārējās fiziskās sagatvotības 

paaugstināšanai, kas sevī iekļāva daţādus aeroba un anaeroba rakstura vingrinājumus, kuru 

slodze bija vienāda abām grupām. Eksperimenta laikā iegūtie rezultāti tika apstrādāti ar 
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matemātiskās statistikas metodēm. Atšķirība starp grupām eksperimenta sākumā maksimālā 

spēka testa rezultātos nebija ticama (tt>te). 

 Risinot pētījumā izvirzītos uzdevumus, tika iegūti šādi maksimālā spēka izpausmes 

rādītāji, kuri atspoguļoti 16. tabulā. 

16. tabula 

Maksimālā spēka izmaiņas lokālās vibrostimulācijas ietekmē, kg (x
vid

±s
X
) (n=22) 

  Labā kāja Kreisā kāja 

  
Pirms 

eksperimenta 

Pēc 

eksperimenta 

Pirms 

eksperimenta 

Pēc 

eksperimenta 

Eksperimentālā 

grupa 
75±1,4 90±1,4 75±1,6 80±3,2 

Kontroles grupa 77,5±2,1 80±2,5 75±2,2 77,5±2,4 

 

 Variācijas koeficients s%<10%, grupas bija vienveidīgas. Apstrādājot pēc eksperimenta 

iegūtos rezultātus, redzam, ka lielākais pieaugums bija eksperimentālajai grupai, labajai kājai, 

pirms eksperimenta rezultāts bija 75±1,4kg, pēc eksperimenta 90±1,4kg, starpība sastādīja 

15kg, pieaugums bija ticams (p>0,05). Eksperimentālajai grupai kreisajai kājai pieaugums bija 

mazāks, pirms eksperimenta rezultāts bija 75±1.6kg, pēc eksperimenta 80±3.2kg, pieaugums 

sastādīja 5kg, kas vairs nebija statistiski ticams (p>0,05). Kontroles grupas pieaugums abām 

kājām bija vienāds, tas sastādīja 2,5kg un nebija statistiski ticams (p>0,05). Pieauguma 

ticamība tika pārbaudīta, izmantojot matemātiskās statistikas metodes: ticamības līmeni, kas ir 

statistiskas analīzes ceļā iegūtu secinājumu neapstrīdamības varbūtība; starpība starp grupām 

tika pārbaudīta ar Stjūdenta kritēriju saistītām kopām, starpība bija ticama, jo Stjūdenta kritērija 

empīriskā vērtība pārsniedza teorētisko vērtību (tt<te). Stjūdenta kritēriju izmantojām, jo iegūtie 

dati atbilst normālam sadalījumam, ko noskaidrojām, izmantojot aprakstošo statistiku. 

Apskatot maksimālā spēka testēšanas rezultātu izmaiľas eksperimenta laikā, mēs varam 

secināt, ka vislielākās izmaiľas bija eksperimentālajai grupai labajai kājai, uz kuras augšstilba 

muskulatūru arī tika veikta vibrostimulācija. Varam secināt, ka vibrostimulācijai ir lokāla 

ietekme uz mērķa muskulatūru, jo eksperimentālās grupas subjektiem labā kāja vidēji uzrādīja 

augstāku maksimālā spēka rādītāju nekā kreisā kāja (starpība bija 10kg, starpība bija ticama 

(tt<te)), kas liecina par to, ka vibrostimulāciju var izmantot lokāli konkrēta muskuļa vai 

muskuļu grupas pasīvai stimulēšanai, kas var būt nepieciešams rehabilitācijā pēc traumām, kā 

arī stājas traucējumu un muskuļu disproporciju novēršanai (Eklund un Hagbarth, 1966). 

Eksperimentālās grupas subjektiem tika novērots arī kreisās kājas maksimālo spēka rezultātu 

pieaugums, kas bija lielāks par kontroles grupas subjektu uzrādīto rezultātu pieaugumu 

(pieaugums bija 2,5kg), kas skaidrojams ar to, ka novērojams vibrācijas iedarbības pārneses 

efekts, saistīts ar nervu sistēmas darbības stimulāciju, kā arī muskuļu cīpslu vibrostimulācija 

izsauc muskuļa maľu orgānu uzbudināmību (Brown, 1967). Kontroles grupas rezultātu 

pieaugums abām kājām sastādīja 2,5kg un nebija ticams (p>0,05).  
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26. att. Maksimālā spēka izmaiņas augšstilba četrgalvu muskulim (n=22) 

 

  Līdz ar to mēs noskaidrojām, ka vibrostimulācija var tikt piemērota lielo 

muskuļu grupu stimulēšanai, kas dod ievērojamus rezultātus maksimālā spēka attīstīšanai. Šis 

secinājums mums kalpo par iemeslu vibrostimulācijas pielietošanai daţādos sporta veidos un 

sportistiem, kuru treniľu procesa viens no galvenajiem uzdevumiem ir maksimālā spēka un tā 

izpausmes formu attīstīšana, kā arī varam pamatoties uz izstrādāto vibrostimulācijas parametru 

dozējumu, jo šis eksperiments pierādīja, ka mūsu izmantotais vibrostimulācijas plāns ir bijis 

efektīvs. 

 

3.1.3. Lokālās vibrostimulācijas izmantošana spēka izturības attīstīšanai 

 

 Katrā sporta veidā ir raksturīga kāda noteikta fiziskās īpašības izpausme. Mēs esam 

apskatījuši un eksperimentāli pierādījuši lokālās vibrostimulācijas pozitīvo iedarbību uz 

muskuļu funkcionālās diagnostikas rādītājiem, maksimālā spēka izpausmēm. Atsevišķi 

vēlējāmies noskaidrot lokālās vibrostimulācijas iedarbību uz spēka izturību, kas ir viena no 

galvenajām spēka izpausmes formām tādos sporta veidos kā svarbumbu celšana, bobslejs, 

bokss. Šī spēka izpausmes forma mūs arī ieinteresēja tādēļ, ka, īstenojot spēka izturības 

slodzes, organisms, kurš enerģiju iegūst, šķeļot ATF, šo nukleotīdu atjauno, izmantojot 

glikolīzi un oksidatīvo fosforilēšanos (Ūdre, 1995). 

 Augstu sasniegumu sporta veidā, konkrēti, bobslejā, spēka izturība raksturīga starta 

ieskrējienā, lai gan to var saukt arī par ātruma spēka izturību. Lai noskaidrotu lokālās 

vibrostimulācijas ietekmi uz spēka izturības rādītājiem, izvirzījām par mērķi izstrādāt 

piemērotu testu un aprobēt to praksē, pētot rezultātu dinamiku pirms un pēc ilgstošas 

vibrostimulācijas iedarbības (eksperiments ilga septiľas nedēļas, vibrostimulācijas iedarbība uz 

augšstilba četrgalvu muskuli vienu reizi dienā piecas dienas nedēļā. Tests tika izstrādāts, 

balstoties uz bobsleja ieskrējienu, kura garums ir apmēram 20 soļi, tātad 10 soļi ar katru kāju, 
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kas tika pārnests uz testu, kurā subjekts izpildīja apakšstilba ekstenziju ceļa locītavā 10 reizes 

ar maksimāli iespējamu svaru. Pēc pētījuma ieguvām lielu datu daudzumu, pētījumam 

izmantojām vidējos datus. Variācijas koeficients s%<10%, grupas bija vienveidīgas. 
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27. att. Spēka izturības rādītāju dinamika vibrostimulācijas ietekmē (n=11) 

 

 Atšķirība starp abām kājām eksperimenta sākumā spēka izturības testu rezultātos nebija 

ticama (tt>te).Pirms eksperimenta subjekti 10 atkārtojumus spēja veikt vidēji ar 55±3,2kg ar 

labo un kreiso kāju. Eksperimenta beigās subjekti spēja ar labo kāju (kas tika pakļauta lokālās 

vibrācijas treniľam) veikt 10 atkārtojumus, pārvarot 65kg pretestību, veicot ar šo pašu 

pretestību 10 reizes ar kreiso kāju, vidējais rezultāts sastādīja 8±0,7 reizes. Rezultātu atšķirība 

tika pierādīta at Stjūdenta kritēriju neatkarīgām kopām (te>tt). Pētījuma rezultātus apstrādājot, 

varam secināt, ka lokālajai vibrostimulācijai ir tendence palielināt spēka izturības rādītājus 

izolētā kustībā – apakšstilba iztaisnošanā ceļa locītavā. Ľemot vērā to, ka iedarbojāmies uz 

vienu kāju, bet otra netika ietekmēta, nevar izslēgt arī kompensācijas efektu, kad, attīstot 

darbaspējas vienai ekstremitātei, darbaspējas paralēli pieaug otrai ekstremitātei. Līdz ar to 

secinām, ka, ja tiktu iesaistītas divas grupas, vidējo rezultātu atšķirība būtu vēl lielāka. Varam 

arī novērot šo kompensācijas efektu pat subjektam aktīvi neiesaistoties kājas muskulatūras 

spēka izpausmes formu attīstīšanā, jo kreisās kājas rezultāti arī ir pieauguši, un pieaugums bija 

ticams (p<0,05), tomēr 65kg pretestību subjekti ar kreiso kāju spēja pārvarēt vidēji par divām 

reizēm mazāk. 

Kopsavilkums. 

Mēs noskaidrojām, ka lokālā vibrostimulācija pozitīvi ietekmē fizisko īpašību 

attīstīšanu ilgtermiľā. Pieauga spēka momenta, jaudas (laboratoriskie pētījumi), maksimālā 

spēka un spēka izturības rādītāji pēc septiľu nedēļu periodā. Līdz ar to varam teikt, ka ir 

pierādīta pilotpētījuma hipotēze: lokālās vibrācijas pielietošana atstāj pozitīvu ietekmi uz spēka 
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izpausmju un jaudas rādītāju dinamiku. Pilotpētījuma rezultāti kalpoja mums par pamatu 

eksperimenta turpināšanai. 

 

3.2. Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz starta ieskrējienu 

bobslejā 

 

Izmantojot iepriekš iegūto pieredzi, organizējot eksperimentus vibrostimulācijas 

ietekmes uz spēka izpausmes formām noskaidrošanai, mēs varējām uzsākt pilotpētījumu, lai 

noskaidrotu vibrostimulācijas pielietošanas iespējas bobslejā.  

Ārzemju literatūrā ir pētījumi par vispārējās vibrostimulācijas ietekmi uz cilvēka 

darbaspējām, līdz ar to sākām interesēties par lokālās vibrostimulācijas pielietošanas iespējām 

Olimpiskajā sporta veidā – bobslejā. Pētījuma mērķis bija noskaidrot, kā lokālo 

vibrostimulāciju var izmantot bobslejā un vai tas ir lietderīgi. 

 Olimpisko sporta veidu treniľu procesam raksturīga rūpīga plānošana, punktuāla 

testēšana un sportistu atlase cikla galvenajām sacensībām – Olimpiskajām spēlēm, līdz ar to 

iespējams precīzi konstatēt vibrostimulācijas ietekmi uz specifisko sporta veida testu 

rezultātiem. Latvijas Bobsleja izlase mērķtiecīgi gatavojas Pasaules un Eiropas līmeľa 

sacensībām, izmanto treniľnometni, kas mūsu eksperimentam ir īpaši izdevīgi, jo 

treniľnometnē sportisti noteiktu laiku atrodas nosacīti vienādos apstākļos un realizē līdzīgu 

slodzi kopīgajā treniľu procesā. 

 Sportistu aptauja tika veikta šādi: sportistiem tika lūgts rakstiski izteikt savas muskuļu 

sajūtas vibrācijas laikā, kopējās ķermeľa sajūtas, treniľa sajūtas par periodu no iepriekšējās 

vibrācijas un kopš vibrostimulācijas seansu uzsākšanas kopumā. Eksperimenta beigās sportisti 

tika vēl aptaujāti par šiem pašiem jautājumiem, kā arī par sportistu uzskatu sakarā ar turpmāko 

vibrostimulācijas pielietošanu bobsleja treniľu procesā, atbildes un atziľas pierakstītas brīvā 

formā. Pieraksti tika analizēti, un meklēti interesējoši atslēgas vārdi turpmāko pētījumu 

nodrošināšanai.  

 Eksperimentā iegūtie dati tika apstrādāti ar matemātiskās statistikas metodēm, kas 

iekļāva vidējo aritmētisko, variācijas koeficientu, standartkļūdu, Stjūdenta kritēriju neatkarīgām 

kopām.  Grupu variācijas koeficients s%<10%, grupas bija vienveidīgas.  

 Pēc eksperimenta beigām salīdzinājām abu grupu datus trenaţiera stumšanā no vietas.  

 

 
28. att. Trenažiera stumšana no vietas, vidējie rezultāti, n=20 
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Kontroles grupas rezultāts pirms eksperimenta bija 4,79±0,3s, eksperimentālās grupas 

rezultāts pirms eksperimenta 4,70±0,4s. Pēc eksperimenta kontroles grupas rezultāts bija 

4,86±0,4s, bet eksperimentālās grupas rezultāts 4,74±0,6s. Kontroles grupas vidējais rezultāts 

trenaţiera stumšanā no vietas palielinājās par 0,07s (pieaugums ticams, p<0,05), bet 

eksperimentālās grupas rezultāts palielinājās tikai par 0,04s (p<0,05). Salīdzinot grupas savā 

starpā, starpība nebija ticama ne eksperimenta sākumā, ne eksperimenta beigās (tt>te). Jāatzīmē, 

ka eksperiments notika Latvijas izlases bobsleja sagatavošanas periodā bobsleja nometnes 

ietvaros. Rezultāts gan boba stumšanā no vietas, gan stumšanā no ieskrējiena palielinājās 

paaugstināto treniľa slodţu un ciešā treniľu grafika ietekmē, kas ir ierasta parādība šī sporta 

veida nometnē. Līdz ar to mēs vērtējam grupu rezultātu atšķirības, nepakļaujot vērtēšanai 

grupas rezultāta pieaugumu, tādā veidā sprieţot par lokālās vibrostimulācijas lietderīgumu 

bobsleja treniľu procesā.  

 

 
29. att. Trenažiera stumšana no ieskrējiena, vidējie rezultāti, n=20 

 

Kontroles grupas rezultāts trenaţiera stumšanā no ieskrējiena pirms eksperimenta bija 

2,01±0,1s, eksperimentālās grupas rezultāts bija 1,96±0,1s. Pēc eksperimenta kontroles grupas 

rezultāts bija 2,03±0,2s, bet eksperimentālās grupas rezultāts 1,97±0,3s. Kontroles grupas 

vidējais rezultāts trenaţiera stumšanā no ieskrējiena palielinājās par 0,02s (pieaugums ticams, 

p<0,05), bet eksperimentālās grupas rezultāts palielinājās tikai par 0,01s (p>0,05). Salīdzinot 

grupas savā starpā, starpība nebija ticama ne eksperimenta sākumā, ne eksperimenta beigās 

(tt>te). Veicot bobsleja trenaţiera stumšanu no ieskrējiena, trenaţieris tiek izkustināts ātrāk, 

kustībai ir lielāks ātruma pārsvars. Saskaľā ar mūsu pilotpētījumu, leľķiskais ātrums, kādā 

lokālā vibrostimulācija atstāja vislielāko efektu uz jaudu, bija 250gr/s, stumjot trenaţieri no 

ieskrējiena, apakšstilba un visas ekstremitātes ekstenzijas ātrums varēja būt lielāks, līdz ar ko 

trenaţiera stumšanā no ieskrējiena rezultāts ir sliktāks nekā trenaţiera stumšanā no vietas. 
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30. att. Vibrostimulācijas tūlītējais efekts speciālā trenažiera stumšanā manēžā, 

n=10 

 

Tika veikts eksperiments vibrācijas tūlītējā efekta noskaidrošanai. Pirms testa – 

trenaţiera stumšana 30m distancē – sportistiem tika  veikta lokālā vibrostimulācija augšstilba 

saliecēju muskuļu grupai. Sportisti iesildījās, tad veica testu trīs reizes. Mēs apstrādei 

izvēlējāmies labāko rezultātu. Pēc tam sportistiem tika piemērota vibrostimulācija, kura tika 

veikta divas minūtes pa vienam piegājienam katrai kājai. Uzreiz pēc vibrostimulācijas sportisti 

stūma vēl trīs reizes, no kurām ľēmām vērā labāko atkārtojumu. Eksperiments ilga ļoti īsu 

laiku, kura laikā bija ierobeţota blakus faktoru ietekme uz rezultātu, tādēļ veicām virknes 

pedagoģisko eksperimentu tikai ar eksperimentālo grupu. Variācijas koeficients s%<10%, 

grupa bija vienveidīga. Vidējais rezultāts labākajā piegājienā pirms eksperimenta bija 

4,84±0,03s, pēc vibrostimulācijas 4,81±0,02s (p>0,05). 

 

 
31. att. Trenažiera stumšana sausajā estakādē no vietas sekundēs, vidējie rezultāti, 

n=10 

 

Lai pietuvinātu pētījumu sacensību situācijai, veicām lokālās vibrostimulācijas tūlītējā 

efekta pētīšanu sausajā estakādē, kas pēc uzbūves ir ļoti līdzīga sacensību trases ieskrējiena 

zonai, tikai nav klāta ar ledu, boba trenaţieris virzās pa sliedēm, kā arī trenaţieri stumj viens 

sportists, nevis divi vai četri bobslejisti. Eksperimentam piekrita piedalīties 12 Latvijas bobsleja 

izlases pārstāvji, 10 rezultāti bija derīgi apstrādei. 
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Vidējais rezultāts trenaţiera stumšanā 5m distancē pirms lokālās vibrostimulācijas bija 

1,78±0,09s, 20m distancē 6,19±0,11s, pēc lokālās vibrostimulācijas 5m distancē 1,76±0,07s, 

bet 20m distancē 6,15±0,14s. Pētot vidējos rezultātus mēs novērojām, ka pēc augšstilba 

aizmugurējās muskuļu grupas vibrostimulācijas trenaţiera iestumšanas laiks 5m distancē 

samazinājās par 0,02s. (p>0,05), bet iestumšanas laiks 20m distancē par 0,04s (p<0,05). 

Variācijas koeficients s%<10%, grupa bija vienveidīga. Varam secināt, ka pat vienas muskuļu 

grupas vibrostimulācija tieši pirms starta dod rezultāta pieaugumu, šai gadījumā, ieskrējiena 

laika samazināšanos, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka sacensību situācijā būs rezultāta 

pieaugums, izmantojot lokālo vibrostimulāciju. 

Sportistu aptauja tika veikta pēc lokālās vibrācijas ilgstošā efekta noskaidrošanas, lai 

konkretizētu tālāko pētījuma gaitu un izvēlētos mērķa muskulatūru lokālās vibrostimulācijas 

veikšanai, tā kā treniľu nometnes fizisko slodţu grafiks ir saspringts, kā arī lokālās vibrācijas 

ilgstošais efekts nedeva gaidīto rezultātu. 

Veicot sportistu aptauju, apkopojām datus grafikā, kur bija trīs sportistu atbilţu varianti: 

„Jā”, „Nē” un bez konkrēta apgalvojuma. Ja sportistam konkrētās lokācijas vibrostimulācija 

izsauca pozitīvas muskuļu sajūtas vibrostimulācijas laikā, tūlīt pēc tās vai visā vibrotreniľu 

periodā, tad sportistu atbilde tika apzīmēta ar „Jā”, ja muskuļu sajūtas bija pretējas, tad „Nē”, ja 

sportists nenovēroja nekādas specifiskas muskuļu sajūtas, tad viľa atbilde konkrētai lokācijai 

netika ieskaitīta.   

 

  
32. att. Sportistu intervijas apkopojums, vibrostimulācijas ietekme uz apakšējās 

ekstremitātes muskulatūru, n=6 

 

 Kā redzam, sportisti ne pārāk labi atsaucas par augšstilba četrgalvu muskuļa un  

apakšstilba muskulatūras vibrostimulāciju, izľemot atsevišķus gadījumus, toties ir četras 

pozitīvas atsauksmes par augšstilba divgalvu muskuļa vibrostimulāciju. Iepriekšēji pētījumi 

(Клочков, 1992) pierāda, ka augšstilba četrgalvu muskulim nav galvenā loma starta ieskrējienā 
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bobslejā, apakšstilba trīsgalvu muskulis un Ahileja cīpsla ir pārslogoti sagatavošanas perioda 

treniľu procesā. 

Vairums sportistu (4 no 6) novēroja pozitīvas sajūtas Ahileja cīpslas vibrostimulācijas 

laikā.  

 Visi procedūrā iesaistītie sportisti sajuta viegluma sajūtu tūlīt pēc procedūras, viens 

sportists atzina muskuļu elastīguma uzlabošanos, viens sportists atzina, ka vibrostimulācija ir 

pārāk relaksējoša un samazina muskuļu tonusu.  

 

 
33. att. Sportistu intervijas apkopojums, vibrostimulācijas ietekme uz Ahileja cīpslu, n=6 

 

   

 Saskaľā ar iepriekšējiem pētījumiem bobsleja biomehānikas jomā, arī aptauja parādīja, 

ka būtiska ietekme uz rezultātu bobslejā ir augšstilba divgalvu muskulim (Клочков, 1992). 

Aptaujas rezultāti rāda, ka sportisti vislabāk atsaucas tieši par šī muskuļa lokālo 

vibrostimulāciju (kaut gan lokālās vibrostimulācijas parametri bija vienādi visām muskuļu 

grupām) un tieši šī muskuļa vibrostimulācija tika veikta eksperimentā, noskaidrojot lokālās 

vibrostimulācijas tūlītējo efektu gan trenaţiera stumšanā, gan uz sausās estakādes.  

Aptaujāto sportistu atzīmēto „muskuļu vieglumu” pēc vibrostimulācijas procedūras 

skaidrojam ar literatūrā atrodamo informāciju par vibrostimulācijas sāpju remdējošo efektu 

(Russell 1960, Wakim 1985), jebkurā gadījumā tas ir pierādījums vibrostimulācijas varbūtējai 

ietekmei uz CNS.  

 Viens sportists atzīmēja paaugstinātu muskuļu iestiepjamību (treniľos tika veiksmīgāk 

veikti stiepšanās vingrinājumi), arī šo efektu apliecina pētījumi (Nazarov un Zilinsky 1984, 

Issurin, Liebermann un Tenenbaum, 1994). 

Kopsavilkums. Pasaulē vibrostimulācija sportā tikusi realizēta ar zemas frekvences 

stacionārajām vibroplatformām. Mēs izmantojām augstas frekvences lokālo vibrostimulāciju, 

kas līdz šim ir veiksmīgi izmantota klīnikā (Bishop 1974, Mattews 1966). Apkopojot pētījuma 

rezultātus varam secināt, ka vibrostimulācija ir devusi efektu, eksperimentālās grupas rezultāts 

trenaţiera stumšanā no vietas palika sliktāks par 0,04sec, toties kontroles grupai – 0,07sec. 

Jāpiebilst, ka treniľnometnes laikā testu rezultāti reti kad uzlabojas testos, kuru realizēšanai 

nepieciešama kāda fiziskā īpašība vai tās izpausmes forma, tas saistīts ar kumulatīvo 

nogurumu, kas pieaug treniľnometnes laikā, kas savukārt summējas ar augstas frekvences 

vibrostimulācijas izraisīto muskuļu sasprindzinājumu (Bishop 1974, Mattews 1966). Ir 

pētījumi, kas pierāda, ka vibrostimulācijas procedūras trīs reizes nedēļā piecu nedēļu garumā 

nedeva ticamu rezultātu uzlabojumu (Delecluse, Roelants, Diels, Koninckx, Verschueren, 

2005), tomēr mums ir pamats uzskatīt, ka mūsu izstrādātais vibrostimulācijas plāns ir pārāk 

intensīvs treniľnometnes reţīmam, jo sportisti pēc pirmajiem seansiem ziľoja par izteiktām 
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muskuļu sajūtām pēc procedūras un procedūru laikā, tomēr pēc piecām dienām šīs sajūtas vai 

nu nebija, vai tika novērota nepatika un diskomforts mērķa lokācijā. 

Atbildot uz otru uzdevumu noskaidrojām, ka, pielietojot lokālo vibrostimulāciju 

bobsleja sportistu sagatavošanas periodā, tika uzlabots starta ieskrējiena laiks gan stumjot 

speciālo trenaţieri manēţā, gan bobsleja trenaţieri sausajā estakādē. Līdz ar to mums izdevās 

pierādīt otru izvirzīto hipotēzi - ir iespējams uzlabot sportistu sacensību darbības elementu 

izpildes kvalitāti, izmantojot lokālo vibrostimulāciju. Pētījumā tika noskaidrots, ka uzlabojums 

tiek panākts, pakļaujot vibrostimulācijai tikai vienu muskuļu grupu. Sportistu aptaujas rezultāti 

parādīja, ka izteikti pozitīvas muskuļu sajūtas un kopējās atsauksmes ir pēc augšstilba divgalvu 

muskuļa lokālās vibrostimulācijas. 

Pētījuma posma mērķis tika sasniegts, vibrostimulācija var būt iedarbīgs līdzeklis 

rezultāta uzlabošanai bobslejā, kur ekipāţu rezultāti ir cieši pat sekundes desmitās daļas 

ietvaros. 

 

3.3. Lokālās vibrostimulācijas efekta noturīgums un ietekme uz 

muskuļu biomehāniskajiem parametriem 

  

 Lokālās vibrācijas ietekmes pilnīgai izpratnei un ieteikumu izstrādei treneriem un 

sportistiem, bija nepieciešams ne tikai zināt, kā lokālā vibrācija ietekmē spēka izpausmes 

formas, spēka momentu un sacensību rezultātu, bet arī vibrācijas efekta noturīgumu tad, ja šis 

vibrācijas efekts ir novērojams. 

3.3.1. Lokālās vibrostimulācijas efekta noturīgums 

 

Līdz ar to mēs īstenojām pētījumu, lai noskaidrotu vibrācijas efekta parādīšanos un 

noturīgumu. Eksperiments tika veikts laboratorijas apstākļos un tika modelēts treniľu process 

vienai muskuļu grupai ar vairākiem piegājieniem. Par pamatu tika ľemts ieskrējiens bobslejā, 

izvēloties atkārtojumu skaitu vienā piegājienā. Testu iespējams adaptēt arī citiem sporta 

veidiem, kur raksturīgi 10 atkārtojumi vienā piegājienā un 5 piegājieni kopā kā viens no 

galvenās daļas attīstošajiem uzdevumiem. Šāda profila darbs var tikt īstenots spēka trīscīľā 

sagatavošanas periodā, svarbumbu celšanā pārejas periodā, kā arī bodibildingā un fitnesā 

sacensību periodā. Pētījumā sākotnēji piedalījās 15 daţādi sportisti, tomēr, ľemot vērā apstākli, 

ka lokālā vibrostimulācija neiedarbojas uz visiem subjektiem, tika atlasīti 11 subjekti ar 2 gadu 

pieredzi sporta treniľā un pozitīvu spēka momenta dinamiku kādā no piegājieniem pēc 

vibrācijas. Vibrostimulācija tika veikta pēc pirmā piegājiena. Pētījuma rezultātus apstrādājot, 

mēs noteicām vidējos datus, kurus vēlāk apstrādājām ar matemātiskās statistikas metodi 

pieauguma ticamības līmeľa noteikšanai. Variācijas koeficients s%<10%, grupa bija 

vienveidīga. Starpība starp pirmo piegājienu (pirms kura netika veikta vibrostimulācija, 

206,9±5,7Nm) un otro piegājienu (pirms kura tika veikta vibrostimulācija, 243,1±6,6Nm) bija 

36,2Nm (pieaugums ticams, (p<0,05)), starp pirmo un trešo piegājienu (247,1±4,7), starp 

kuriem jau bija 15 minūtes - 40,2Nm (p<0,05), starp pirmo un ceturto piegājienu 

(246,4±3,8Nm) starpība sastādīja 39,5Nm (p<0,05), starp pirmo un piekto piegājienu 

(238,7±7,4Nm) starpība sastādīja 31,8Nm (p<0,05), starp pirmo un sesto piegājienu 

(256,7±5,9Nm) starpība sastādīja 49,8Nm (p<0,05).  
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17. tabula 

Spēka momenta dinamika, Nm (x
vid

±s
X
)(n=11) 

  
1. 

piegājiens Vibrostimulācija 
2. 

piegājiens 
3. 

piegājiens 
4. 

piegājiens 
5. 

piegājiens 
6. 

piegājiens 

Nm 206,9±5,7   243,1±6,6 247,1±4,7 246,4±3,8 238,7±7,4 256,7±5,9 

 

Šajā eksperimentā mūs vairāk interesēja ne tikai rezultāta pieaugums, bet arī rezultāta 

dinamikas līkne eksperimenta laikā. Apskatot grafisko attēlu (34.att), varam redzēt, ka tūlīt pēc 

vibrostimulācijas notiek rezultāta pieaugums, kas savu augstāko rādītāju sasniedz sestajā 

piegājienā (apmēram 40 minūtes pēc vibrostimulācijas). 

 Rezultāta dinamikas pieaugums tūlīt pēc vibrostimulācijas ir augsts, līdz ar ko tiek 

apstiprināti iepriekšējie pētījumi, ka augstas klases sportistiem vibrostimulācijas savu 

kulmināciju nesasniedz tūlīt pēc vibrostimulācijas, bet gan kādu laiku pēc tās (mūsu gadījumā, 

apmēram sešas minūtes pēc vibrostimulācijas), pēc tam sākot kristies, lai gan 6. piegājienā tiek 

sasniegts augstākais punkts (256,7Nm). Līdz ar to varam secināt, ka lokālās vibrācijas 

iedarbība uz vienu muskuli pie izolētas kustības saglabājas vismaz pusstundu, kā arī vibrācijas 

efekts savu maksimumu nesasniedz tūlīt pēc vibrācijas. Šis pētījums mums ļauj secināt, ka 

nepieciešama tikai vienreizēja viena muskuļa lokāla vibrostimulācija, lai uzlabotos tā spēka 

izpausmes, šāda izpausmju noturība būtu ilgstoša visa nosacītā treniľa uzdevuma laikā un 

vibrostimulācija nav jāveic atkārtoti ik pēc piegājiena. Šis atklājums ļauj pilnveidot 

vibrostimulācijas pielietošanas metodiku sporta treniľā, precizējot tās dozēšanu treniľa 

monocikla laikā.  

 Šajā pētījuma posmā mēs izmantojām lokālās vibrācijas tonizējošo efektu, uzstādot 

vibrostimulatoram maksimāli iespējamo amplitūdu (2mm), izmantojot „U“ veida uzgali un 

individuāli regulējot frekvenci tuvu sāpju slieksnim (90 – 100Hz), vadoties pēc 

rekomendācijām un mūsu iepriekšējiem pētījumiem spēka izpausmju attīstīšanā. 

 

 
34. att. Spēka momenta dinamika, Nm (n=11) 

 

 Apskatot datus individuāli, mēs ievērojām sakarību, ka, jo augstāka sportista pieredze 

augstu sasniegumu sportā, jo vēlāk iestājas vibrācijas efekts. Šo parādību pierāda mūsu agrāk 
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veiktā bobslejistu aptauja, kur vairāki sportisti norādīja muskuļu tonusa (un līdz ar to 

darbaspēju) samazināšanos tieši pēc vibrācijas procedūras veikšanas.  

 Sportistiem un treneriem varam ieteikt neizmantot lokālo vibrostimulāciju tieši pirms 

starta, tomēr to var izmantot kā iesildošu līdzekli atsevišķai muskuļu grupai, vibrostimulāciju 

nav nepieciešams atkārtot pirms katra piegājiena, pieľemot, ka sporta treniľš ilgst 90 minūtes, 

vibrostimulāciju var veikt treniľa ievada sagatavotājā daļā un galvenajā daļā pirms svarīgākā 

treniľa uzdevuma, tā veidojot divus lokālās vibrstimulācijas piegājienus un nepārsniedzot 

kopējo rekomendēto lokālās vibrostimulācijas laiku vienam muskulim - četras minūtes. 

 

3.3.2. Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz muskuļu biomehāniskajām īpašībām 

 

Lai noskaidrotu vibrostimulācijas ietekmi uz muskuļu biomehāniskajām īpašībām, 

veicām muskuļu frekvences, dekrementa un stinguma mērīšanu, izmantojot iekārtu MYOTON 

– 3. Šī iekārta ir izstrādāta Igaunijā un Tartu universitātes speciālisti ir izmantojuši to savos 

pētījumos. Tika atzīmēts mērījuma punkts uz augšstilba četrgalvu muskuļa, veikta atzīme, uz 

kuras tika veikta muskuļa biomehānisko īpašību analīze ar iekārtu MYOTON – 3. Tūlīt pēc tam 

uz šo pašu punktu iedarbojāmies ar lokālās vibrostimulācijas iekārtu RE21, un nekavējoties 

veicām atkārtotu mērījumu ar MYOTON – 3. Pētījuma rezultātā ieguvām lielu datu apjomu, 

bet  analīzei izmantojām vidējos datus. Variācijas koeficients s%<10%, grupa bija vienveidīga. 

Rezultātu pieaugumu pārbaudījām ar Stjūdenta kritēriju saistītām kopām.  

18. tabula 

Muskuļa frekvences, dekrementa, stinguma izmaiņas vibrostimulācijas ietekmē 

(x
vid

±s
X
)(n=20) 

Frekvence Dekrements Stīvums

Pirms

vibrostimulācijas
11,77±0,3 1,391±0,02 228±6

Pēc

vibrostimulācijas
12,32±0,6 1,36±0,01 225,9±5,9

 
 

Muskuļu frekvence sākumā sastādīja 11,8±0,3Hz, eksperimenta beigās 12,3±0,6Hz. 

Muskuļu frekvences palielināšanās nozīmē muskuļu tonusa paaugstināšanos. Pēc literatūras 

datiem, paaugstināts muskuļu tonuss norāda par labi sagatavotiem un trenētiem muskuļiem 

(UK Pubmed central). Muskuļu tonuss ir normas robeţās (11-16Hz), kas liecina par to, ka 

muskuļi nav pārslogoti un muskuļu traumas risks pārslodzes rezultātā ir minimāls. Ja muskuļu 

frekvence ir pārāk zema (zem 11hz), tad tas liecina par vājiem muskuļiem. Mūsu eksperimentā 

dati atbilda normālajam sadalījumam, pieaugums nebija ticams (p>0,05)(tt>te).  
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35. att. Muskuļu frekvences izmaiņas, vidējie rezultāti (Hz), n=20 

 

 Muskuļu elasticitāte tika izteikta ar dekrementa koeficientu, kuru aprēķina MYOTON-3 

pievienotā datorprogramma. Jo mazāks ir koeficients, jo lielāka muskuļa elasticitāte. 

Dekrements sākumā sastādīja 1,39±0,02; eksperimenta beigās 1,36±0,01. Ja muskulis ir 

elastīgs, tas ātrāk atgūst sākotnējo formu un ir gatavs jaunai kontrakcijai, starp kontrakcijām 

muskulī notiek pilnvērtīgi vielmaiľas procesi. Mūsu gadījumā muskuļa elasticitāte ir ārpus 

normas (0,6 – 1,2) (UK Pubmed central). Smagatlētikas sporta veidiem un spēka treniľiem 

raksturīgi samazināt muskuļa elastību, uzkrājot muskulī papildus ūdeni un uzturvielas. Līdz ar 

to muskuļi ātrāk nogurst, jo ir traucēta vielmaiľa, tomēr spēka attīstīšanas treniľu procesā reti 

nepārtraukts darbs ilgst vairāk par 30 sekundēm. Dati atbilda normālajam sadalījumam, 

pieaugums nebija ticams (p>0,05)(tt>te). 

 

 
36. att. Muskuļu dekrementa koeficienta izmaiņas, vidējie rezultāti, n=20 

 

Muskuļu stingums tiek mērīts N/m, ko nomēra MYOTON-3 uzsitējs, dati tiek apkopoti 

ar pievienoto datorprogrammu. Stingums sākumā sastādīja 228±6N/m; eksperimenta beigās 

225,9±5,9. Par cik muskuļu stingums norāda uz muskuļu antagonistu pretestību, starpmuskuļu, 
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intramuskulāro pretestību, tad varam teikt, ka lokālā vibrostimulācija samazina muskuļu 

stingumu un muskulis var darboties ekonomiskāk. Šis faktors ir ļoti būtisks cikliskos izturības 

sporta veidos. Spēka sporta treniľā svarcelšanas kustībām starpmuskuļu koordinācija ir svarīgs 

faktors, kas ir pamatā vingrinājuma sekmīgam izpildījumam. Eksperimentā iegūtie dati atbilda 

normālajam sadalījumam, pieaugums nebija ticams (p>0,05)(tt>te).  

Pētījuma rezultāti tika analizēti, pievēršot uzmanību rādītāju izmaiľu tendencēm, kas 

var būt par pamatu apjomīgākam pētījumam, lai noskaidrotu vibrostimulācijas iedarbības 

efektu atsevišķu sporta veidu pārstāvjiem. Noskaidrojām, ka, lai gan muskuļu biomehānisko 

parametru dinamika ir pozitīva, tā nav ticama, kas tomēr neizslēdz lokālās vibrostimulācijas 

pielietošanu biomehānisko parametru uzlabošanai daţādu sporta veidu pārstāvjiem, kur šie 

parametri ir būtiskāki, nekā spēka sporta veidos. 

Apskatot pētījuma rezultātus, netika novērots ticams rezultātu pieaugums nevienam no 

muskuļu biomehāniskajiem parametriem, tomēr, analizējot rezultātus individuāli, redzējām, ka 

skaidri redzamas daţas tendences: bija atsevišķi subjekti, kuriem pēc vibrostimulācijas 

iedarbības palielinājās muskuļu frekvence un samazinājās dekrementa koefiecients, otra 

tendence bija diametrāli pretēja, ka samazinās muskuļu frekvence un palielinās dekrementa 

koeficients. 

 

 
37. att. Muskuļu stinguma izmaiņas, vidējie rezultāti (N/m), n=20 

 

 Šo mēs skaidrojam ar vibrostimulācijas tonizējošo un relaksējošo iedarbību – vienam 

cilvēkam 90Hz vibrācijas frekvence un 2mm vibrācijas amplitūda var būt tonizējoša, citiem 

cilvēkiem relaksējoša, šie daţādie efekti ir aprakstīti literatūrā (Kreimer, 1972, Salvo, 1999), kā 

arī vibrācijas frekvenci vislabāk uzstādīt pēc pašsajūtas. Iepriekšēji pētījumi (Beck, 1999, 

Nikandrov un Kopysov, 1981, Fiodorov, 1971) rāda, ka vibrostimulācija var palielināt muskuļu 

tonusu (kas redzams arī mūsu pētījumā) un ir novērojams siltuma un ādas apsārtuma efekts 

vibrostimulācijas skartajā vietā. Ādas apsārtums tika novērots, siltuma efekts mērīts netika. Lai 

gan pieaugums nebija ticams, tomēr stabila ir muskuļu stinguma samazināšanās, kas tika 

novērota septiľiem sportistiem, šis efekts var apstiprināt iestiepuma palielināšanos vibrācijas 

rezultātā (Nazarov un Zilinsky, 1984), jo muskuli iespējams vairāk iestiept pēc 

vibrostimulācijas pielietošanas. Iespējams, ka palielinot subjektu skaitu, varētu spriest par 

vibrostimulācijas iedarbību atsevišķi gan sievietēm, gan vīriešiem, jo šādus salīdzinošus 

pētījumus mums nav izdevies atrast, kā arī sīkāk izpētīt vibrostimulācijas daţādās iedarbības 
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tendences uz daţādiem subjektiem un novērot likumsakarības, kuras izmantot tālāku pētījumu 

veikšanā.  

 Matemātiskā statistika parāda, ka rezultātu pieaugums nav ticams nevienā no 

mērījumiem. Tika novērotas vairākas tendences – palielinās frekvence un samazinās 

dekrementa koeficients; samazinās frekvence un palielinās dekrementa koeficients, kas pierāda 

vibrostimulācijas tonizējošo un relaksējošo iedarbību. Muskuļu cietība samazinās, kas liecina 

par muskuļu iestiepuma palielināšanos.  

  

Kopsavilkums. 

Tika noskaidrots, ka vibrācijas efekts saglabājas 30 – 40min. pēc procedūras, turklāt 

parādās ne uzreiz. Lokālā vibrostimulācija augšstilba četrgalvu muskulim neatstāj būtisku 

ietekmi uz trīs biomehāniskajām īpašībām – frekvenci, stingumu un dekrementu, lai gan 

tendence tika novērota.  Pētījuma posmam tika izmantots virknes pedagoģiskais eksperiments. 

Tiek rekomendēts lokālo vibrostimulāciju izmantot pirms sporta treniľa vai sacensībām; ja 

sacensību darbība ilgst virs 40 minūtēm, tad nepieciešams atkārtots vibrostimulācijas seanss. 

 

3.4. Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz nervu sistēmu 

 

Lai gūtu pilnīgākas zināšanas par lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz sporta rezultāta 

paaugstināšanas iespējām, bija nepieciešams uzzināt lokālās vibrostimulācijas ietekmi ne tikai 

uz muskuļu sistēmu, bet arī uz nervu sistēmu, apskatot iespējas stimulēt veģetatīvās nervu 

sistēmas simpātiskās daļas centrus, kā arī noskaidrojot vibrostimulācijas ietekmi uz elektriskā 

potenciāla svārstībām vibrostimulācijas ietekmē un pēc tās. 

3.4.1. Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz galvas smadzeņu viļņu frekvenču spektru 

 

 Pētot lokālās vibrostimulācijas ietekmi uz augstu sasniegumu sportistu spēka izpausmes 

formām, mums bija nepieciešams noskaidrot, vai vibrostimulācija, kura tiek pielietota, 

sportistam atrodoties miera stāvoklī, ietekmē tikai muskuļu un saišu cīpslu sistēmu, vai arī tiek 

ietekmēta nervu sistēma tiešā veidā. Tādēļ izmantojām fraktālās diagnostikas metodi, konkrēti, 

vienu no tās rādītājiem – smadzeľu viļľu frekvenču spektra izmaiľām. Smadzeľu viļľus iedala 

pēc garuma, tie nodēvēti par delta, teta, alfa, beta viļľiem. Smadzeľu viļľu izmaiľas tika 

reģistrētas pirms vibrostimulācijas, vibrostimulācijas laikā un pēc vibrostimulācijas. 

 Fraktālās diagnostikas iekārta Omega-M visus smadzeľu izstarotos viļľus uztver ar 

spektrālās analīzes metodi un uzskata par vienu veselu, tātad, par 100%, analīzes laikā tiek 

mērīts, cik gari ir smadzeľu izstarotie elektromagnētiskie viļľi un attiecīgi izteikti procentos no 

kopējā. Jāpiezīmē, ka galvas smadzenes nekad neizstaro tikai viena vai divu veidu viļľus, 

tomēr viena vai divu veidu viļľi var prevalēt. 

 Pētījumā izmantojām vidējos datus, mūs interesēja smadzeľu viļľu dinamika 

vibrācijkas ietekmē. 

 Delta viļľi (mazāk par 4Hz, sāk dominēt, kad mēs iegrimstam miegā, varam atrasties 

arī pilnas apziľas stāvoklī, bet tādā kā transā) sākotnēji prevalē, toties visa eksperimenta laikā 

to iedarbība samazinās, tātad nogurums atkāpjas, smadzeľu viļľi kļūst garāki. Secinam, ka 

vibrostimulācija attālina noguruma iestāšanos, pielietojot to treniľa laikā, iespējams paveikt 

lielāka apjoma darbu. 

 Teta viļľu (4 – 8Hz, pie šo viļľu prevalēšanas cilvēks jūtas drūms, emocionāli 

nospiests, var tuvoties zemapziľai (Functional Possibilities of the Biological Rhythms Digital 

Analyzer «Omega») aktivitāte ir samērā nemainīga un visa eksperimenta laikā tā ir vismazākā, 

kas pierāda to, ka delta viļľi šajā gadījumā izsaka nogurumu, jo eksperiments notika dienas 
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otrajā pusē, visiem subjektiem pirms tam bijusi liela emocionālā slodze, kā arī aizvadītas viena 

vai vairākas stundas intensīvā treniľu procesā savā sporta veidā. 

 Alfa viļľu (8 – 13Hz, izteikti brīdī, kad cilvēks atbrīvojas no domām, sajūtām, neko 

nedomājam, pasīvi atslābinamies (Functional Possibilities of the Biological Rhythms Digital 

Analyzer «Omega») aktivitāte pieaug, sākumā sastādot 11,1% no kopējā smadzeľu starojuma, 

beigās alfa viļľu dominante pieaug līdz 22,68%. Šo parādību skaidrojam ar sportistu spēju 

treniľu procesā domāt pārsvarā par treniľu uzdevumu izpildi, nevis par citām lietām. 

Vibrostimulācijas ietekmē šī spēja paaugstinās.  

 Beta viļľi (13 – 40Hz, saistīti ar pamošanos, aktīviem izziľas procesiem smadzenēs, 

trauksmainību (Functional Possibilities of the Biological Rhythms Digital Analyzer «Omega», 

Громыко) arī pieaug no 20% eksperimenta sākumā līdz 28,8% pēc vibrostimulācijas, kas 

liecina par sportista trauksmainības palielināšanos, šajā gadījumā tā varētu būt gatavība treniľu 

procesam, treniľu uzdevuma veikšanai.  

 

  
38.att. Simpatiskās un parasimpatiskās sistēmas centri (Physiology. Regulation and 

Control) 

 

Noskaidrojām galvas smadzeľu bioritmu frekvenču diapazona izmaiľas lokālās 

vibrostimulācijas ietekmē, kura tika veikta kakla un mugurkaula rajonā. Delta un teta viļľi tiek 

piesaistīti parasimpatiskajai nervu sistēmai, beta un gamma viļľi tiek piesaistīti simpatiskajai 

nervu sistēmai. Iedarbojoties ar lokālo vibrostimulāciju uz muguras zonu, kur atrodas 

simpatiskās nervu sistēmas centri, mēs noskaidrojām, ka smadzeľu viļľi maina savu 

savstarpējo prevalenci. Vēl zinātnē pazīst gamma viļľus (40 – 100Hz), kas parādās ekstremālās 

situācijās, bet šo viļľus mūsu izmantotā iekārta uztvert nespēja. Jāatzīmē arī, ka literatūrā nav 

atrodamas norādes par viļľu frekvenču sadalījumu standartiem daţādiem cilvēkiem, līdz ar to 
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mēs varam analizēt tikai konkrētā viļľu diapazona prevalences dinamiku, kam vajadzīgi vismaz 

trīs mērījumi. 

19. tabula 

Galvas smadzeņu elektromagnētisko viļņu dinamika vibrostimulācijas ietekmē, izteikts 

procentos (x
vid

±s
X
) (n=15) 

  

Pirms 

vibrostimulācijas 

Vibrostimulācijas 

 laikā 

Pēc 

 

vibrostimulācijas 

Delta 55,38±4,8 45,08±7,9 38,34±6,1 

Teta 13,5±1,6 13,62±2,6 10,9±1,7 

Alpha 11,1±1,8 16,22±2,0 22,68±5,3 

Beta 20±3,9 25,02±4,7 28,08±5,4 

 

Datu statistiskā apstrāde liecināja, ka variācijas koeficients s%<10%, grupa bija 

vienveidīga. Delta viļľu īpatsvars samazinājies par 17,04% (pirms lokālās vibrostimulācijas 

55,38±4,8, lokālās vibrostimulācijas laikā 45±7,9; pēc lokālās vibrostimulācijas 38,34±6,1, 

(p<0,05), teta viļľu īpatsvars samazinājies par 2,6% (pirms lokālās vibrostimulācijas 13,5±1,6; 

lokālās vibrostimulācijas laikā 13,62±2,6; pēc lokālās vibrostimulācijas 10,9±1,7; (p<0,05), 

alfa viļľu īpatsvars palielinājies par 11,58% (pirms lokālās vibrostimulācijas 11,1±1,8; lokālās 

vibrostimulācijas laikā 16,22±2,0; pēc lokālās vibrostimulācijas 22,68±5,3; (p<0,05), beta viļľu 

īpatsvars palielinājies par 8,08% (pirms lokālās vibrostimulācijas 20±3,9; lokālās 

vibrostimulācijas laikā 25,02±4,7; pēc lokālās vibrostimulācijas 28,08±5,4; (p<0,05), 

pieaugums bija ticams (tt<te). Secinām, ka palielinājies to viļľu īpatsvars, kas piesaistīti 

simpatiskajai nervu sistēmai.  

Apkopojot pētījuma rezultātus, secinam, ka vibrostimulācija pozitīvi iespaido galvas 

smadzeľu darbību, kas potenciāli labvēlīgi ietekmēs darbaspējas un sportista spēju noskaľoties 

treniľu slodzes realizēšanai, kā arī attālinās noguruma iestāšanos. 

 

 
39. att. Galvas smadzeņu viļņu spektra dinamika, izteikts procentos (n=15) 
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 Vadoties pēc eksperimenta datiem, mēs iesakam vibrostimulāciju veikt pirms treniľa, ja 

šis treniľš ir vēlu vakarā, vai arī ir otrs treniľš dienā, kā arī gadījumos, ja sportists emocionāli 

nav noskaľots treniľnodarbībai. Ieteicams lietot vibrostimulāciju arī pirms sacensībām, ja 

nepieciešama pirmsstarta stāvokļa koriģēšana, papildus trauksmainība. Vērojot delta viļľu 

dinamiku varam teikt, ka, lai gan sportists nav miegains un atslābinājies un ir gatavs treniľam, 

viľš lokālās vibrostimulācijas rezultātā uzkrāj nogurumu. CNS nogurumu var daļēji atjaunot, 

uz neilgu laiku (pāris sekundēm) ļaujoties teta viļľu dominancei (transs, stāvoklis pirms 

pamošanās, aizmigšanas, pilnīga pasīva atpūta pēc fiziskas superkompensatīvas slodzes 

(Brainwaves and Brain mapping). Teta viļľu apjoms procentuāli ir vismazākais, lai gan 

samazinājums ir būtisks. Sportistiem pieauga alfa viļľu dominance, kas norāda uz izziľas 

procesu aktivizēšanos, uzmanības pieaugumu, sportista ieinteresētību un gatavību slodzei. 

Secinām, ka, izmantojot lokālo vibrostimulāciju muguras muskuļiem, iespējams veikt sportista 

iesildīšanu un sagatavošanu slodzei, ja iztrūkst sportista parastā rutīna vai tā ir izjaukta (pirms 

sacensībām, treniľš neierastos apstākļos, aklimatizācijas laikā). Pakļaujot sportista simpatisko 

nervu sistēmu lokālās vibrostimulācijas iedarbībai, var būt iespējams viľu „pamodināt” un radīt 

vēlēšanos trenēties, par ko liecina arī augstākā alfa viļľu aktivitāte. Beta viļľu īpatsvars 

palielinājies par 8,08%, kas liecina par sportista trauksmes pieaugumu, ļoti aktīviem izziľas 

procesiem. Ja galvas smadzeľu frekvence ilgi turas beta viļľu amplitūdas augšgalā, tad ir liela 

iespēja, ka galvas un muguras smadzeľu centros uzkrāsies nogurums, kas ietekmēs treniľa 

uzdevumu izpildi vai sacensību rezultātu. Šis fakts mums ļauj izdarīt sakarību ar citu zinātnieku 

pētījumiem (Issurin, 2005), ka ilgstoša vibrācija rada slodzi ne tikai muskuļu, skeleta un 

saistaudu sistēmai, bet arī centrālajai nervu sistēmai. Pēc mūsu pētījumiem redzams, ka lokāla 

vibrostimulācija ar amplitūdu 2mm un kopējo vibrostimulācijas laiku 4min rada slodzi 

centrālajai nervu sistēmai. Šo faktu ieteicams izmantot sporta treniľu procesā sportistiem, kam 

raksturīga pirms treniľa vai pirmsstarta apātija. Lokālās vibrostimulācijas iedarbība ar augstāk 

minētajiem parametriem palielinās sportista trauksmainību; gluţi pretēja rekomendācija ir 

sportistiem ar augstu trauksmainības līmeni, kam lokālā simpātiskās nervu sistēmas 

vibrostimulācija netiek rekomendēta, jo var novest pie pārāk lielas uzbudināmības un 

pirmsstarta „pārdegšanas”. Muguras, simpātiskās nervu sistēmas vibrostimulācija netiek 

rekomendēta arī pirms naktsmiera vai diendusas, jo var būt traucēts miegs un sekojošā 

atjaunošanās.   

 Secinam, ka lokālā vibrostimulācija kakla un mugurkaula zonā ietekmē sportista treniľu 

uzbudinājumu un, iespējams, nervu sistēmu kopumā. 

3.4.2. Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz elektriskā potenciāla svārstībām augšstilba 

četrgalvu muskulī 

  

 Noskaidrojot vibrostimulācijas ietekmi uz galvas smadzeľu viļľiem, mums bija 

nepieciešams noteikt, kādā veidā lokālā vibrostimulācija ietekmē perifēro nervu sistēmu, 

noskaidrot elektrisko impulsu, kuru iespējams nodot neironiem, cik spēcīgs ir elektriskais 

potenciāls vibrostimulācijas laikā, salīdzinot to ar potenciālu submaksimālas fiziskas slodzes 

laikā un vai vispār vibrostimulācijas laikā ir novērojams elektrisks potenciāls. Šim nolūkam 

izmantojām izokinētisko dinamometru REV9000, ar tajā iebūvēto elektromiogrāfu. Veicām 

eksperimentu, izmantojot jau izstrādāto 10 atkārtojumu 6 piegājienu ar piecu minūšu atpūtu 

shēmu, atšķirībā no iepriekšējiem eksperimentiem paralēli tika reģistrēta EMG arī 

vibrostimulācijas laikā.  
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20. tabula 

Elektriskā potenciāla parametru izmaiņas vibrostimulācijas ietekmē mV (x
vid

±s
X
) (n=11) 

  

1. 

piegājiens 

Vibro 

stimulācija 

2. 

piegājiens 

3. 

piegājiens 

4. 

piegājiens 5. piegājiens 

6. 

piegājiens 

Max 

mV 0,34±0,02 1,69±0,04 0,95±0,05 0,78±0,05 0,88±0,04 0,87±0,08 0,73±0,09 

Vid mV 0,30±0,02 1,25±0,06 0,63±0,04 0,46±0,07 0,52±0,09 0,46±0,05 0,45±0,02 

 

 Apstrādājot datus noteicām, ka variācijas koeficients s%<10%, grupa bija vienveidīga. 

Apskatot rezultātus, mēs secinām, ka maksimālais elektriskais potenciāls (max mV) 

vibrostimulācijas laikā ir augstāks par rādītāju pirms vibrostimulācijas (pieaugums ticams, 

p<0,05), tas pats vērojams arī vidējā rādītājā vibrostimulācijas (pieaugums ticams, p<0,05). 

Redzam arī, ka vibrostimulācijas laikā elektriskais potenciāls ir visaugstākais, kas liecina par 

vibrostimulācijas tiešu ietekmi uz perifēro nervu sistēmu. Līdzīgi novērojumi attiecināmi arī uz 

vidējā elektriskā potenciāla dinamiku. Maksimālais elektriskais potenciāls vibrostimulācijas 

laikā pieauga vidēji par 1,35±0,01mV (no 0,34±0,02 mV līdz 1,69±0,04mV, p<0,05), otrajā 

piegājienā, salīdzinot ar pirmo pieauga par 0,61±0,02 mV (no 0,34±0,02 mV līdz 0,95±0,05 

mV, p<0,05). Maksimālā elektriskā potenciāla voltāţa palika augstāka par 0,7mV pusstundas 

laikā,kamēr notika eksperiments. Secinam, ka lokālā vibrostimulācija augšstilba muskulatūrai 

ļauj aktivizēt perifēro nervu sistēmu maksimālai slodzei un impulsu pārraides ātrum,a 

uzlabošanai, par ko liecina vislielākā elektriskā aktivitāte tieši lokālās vibrostimulācijas laikā, 

kas ir pat lielāka nekā kādā no piegājiemiem. Secinam, ka vibrostimulācijas un tās izsauktās 

rezonanses radītais elektriskais impulss atsevišķos gadījumos var būt spēcīgāks par maksimālas 

slodzes izraisīto, šis secinājums sakrīt ar uzskatu, ka lokālā vibrostimulācija iesaista darbā 

lielāku skaitu muskuļšķiedru, kuru motoneironi un muskuļu vārpstiľas, saľemot ārēju 

mehānisku uzbudinājumu, ģenerē lielāku elektrisko potenciālu, kas tālāk nonāk nervu sistēmas 

perifērajos centros un tiek novadīts uz nervu sistēmu (Issurin, 2005). Tomēr līdz ar to nervu 

sistēma tiek pakļauta noguruma uzkrāšanās riskam, tādēļ augstas amplitūdas un frekvences 

lokālā vibrostimulācija nav ieteicama ilgstošai pielietošanai un izraisa vibrācijas slimību.  

Vidējais elektriskais potenciāls vibrostimulācijas laikā pieauga par 0,95mV (no 

0,30±0,02 mV līdz 1,25±0,06mV, p<0,05). Otrajā piegājienā vidējais elektriskais potenciāls 

pieauga par 0,33mV (no 0,30±0,02mV līdz 0,63±0,04mV, p<0,05). Mēs izmantojām vidējo 

elektrisko potenciālu, lai apstiprinātu maksimālā potenciāla svārstību līkni, kas mums arī 

izdevās. Tādā veidā mēs izslēdzām gadījuma rakstura rādītāju dinamiku, kas varēja ietekmēt 

eksperimenta rezultātus. Vidējā elektriskā potenciāla svārstību līkne atgādina maksimālo 

elektrisko potenciālu, it īpaši uzskatāmi redzams apstiprinājums tam, ka lokālā vibrostimulācija 

netieši rada daudz lielākas voltāţas (sprieguma) impulsus, nekā maksimāla slodze. Rēķinot 

vidējo potenciālu, funkcionālās diagnostikas komplekss REV9000 uzskaita visus desmit 

atkārtojumus, līdz ar to vidējais elektriskais potenciāls no maksimālā potenciāla atšķiras.  
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40. att. Vibrostimulācijas iedarbība uz elektriskā potenciāla dinamiku, mV, n=11 

 

 Novērojām, ka vibrostimulācijas ietekmē muskuļa elektriskais potenciāls ir pat lielāks, 

nekā submaksimālas slodzes ietekmē, līdz ar to izdarījām divus galvenos secinājumus: ir 

iespējams iedarboties arī uz perifēro nervu sistēmu, izmantojot lokālo vibrostimulāciju, kā arī 

vibrostimulācija var būt sporta treniľa līdzeklis, tāpat kā daţādi vingrinājumi utt., jo izraisa ne 

tikai mehāniskas svārstības muskulī, bet arī liek muskulim producēt elektrisko potenciālu, 

tādējādi kairinot perifēro nervu sistēmu, kā arī centrālo nervu sistēmu; treneriem un sportistiem 

ir jāievēro noteikts vibrostimulācijas dozējums, jo, izraisot elektriskā potenciāla svārstības, tiek 

akumulēts arī noguruma stāvoklis perofērajos nervu centros, līdz ar ko vibrostimulācija var 

novest arī pie pārtrenēšanās konkrētajam muskulim, lai gan šis muskulis aktīvi var netikt 

noslogots.  

 Kopsavilkums.  

 Pētījuma etaps tika veikts, vadoties no pētījuma uzdevumiem, īstenojot eksperimenta 

mērķi un noskaidrojot hipotēzes iespējamo piepildīšanos. 

 Konstatēts, ka lokālā vibrostimulācija atstāj ietekmi uz nervu sistēmas veģetatīvo daļu. 

Ir iespējams, iedarbojoties uz simpātiskās nervu sistēmas centriem, panākt tās prevalenci pār 

parasimpatisko nervu sistēmu. Pētot elektriskā potenciāla svārstības lokālās vibrostimulācijas 

ietekmē, noskaidrots, ka vibrostimulācijas laikā maksimālais elektriskais potenciāls būtiski 

pieaug, tā pieaugums saglabājas būtisks 20 – 30min. pēc lokālās vibrostimulācijas iedarbības. 

Ľemot vērā pētījumu rezultātus, tika pierādīta hipotēze - lokālā vibrostimulācija ietekmē nervu 

sistēmu. Tika secināts, ka līdztekus uzbudinājuma procesu aktivizēšanai centrālajā nervu 

sistēmā, tiek arī veicināta noguruma uzkrāšanās, līdz ar to lokālās vibrostimulācijas seansi 

nedrīkst būt pārāk gari (mūsu gadījumā, pārsniegt 4 min. uz vienu muskuli), kas var izraisīt 

perifēro nervu centru pārslodzi un vibrācijas slimību. Secināts, ka lokālās vibrostimulācijas 

efekts uz nervu sistēmu ir daudz izteiktāks, nekā efekts, ko atstāj maksimāla slodze. Balstoties 
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uz fraktālās diagnostikas datiem, neiesakām simpātiskās sistēmas lokālo vibrostimulāciju (ar 

amplitūdu 2mm, kopējais ilgums 4mm, frekvence 80 - 100Hz) sportistiem, kam raksturīgs 

pirmsstarta „drudzis”, kā arī pirms naktsmiera vai diendusas, kas var negatīvi ietekmēt miegu 

un sportista atjaunošanos. 

Apkopojot visu pētījumu rezultātus, sasniedzām izvirzīto mērķi – tika konstatētas 

sportistu darbaspēju paaugstināšanas iespējas, izmantojot lokālo vibrostimulāciju.   
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SECINĀJUMI 
1. Lielākās spēka momenta izmaiľas eksperimentālajai grupai bija pie leľķiskā ātruma 350gr/s 

(pieaugums par 51Nm, p<0,05). Varam secināt, ka vibrostimulācija ir izmantojama kā papildus 

līdzeklis sporta veidos, kuros liela nozīme ir ātrspēkam, eksplozīvajam spēkam. Spēka 

moments pie leľķiskā ātruma 250gr/s pieaudzis eksperimentālajai grupai, kontroles grupas 

rezultāta pieaugums nav ticams (tt>te). Varam teikt, ka vibrostimulācija atstāj pozitīvu iespaidu 

uz vidējiem leľķiskiem ātrumiem. Redzam, ka lielākā vidējās maksimālās jaudas piecos 

piegājienos izpausme vērojama pie leľķiskā ātruma 250gr/s, pie šī leľķiskā ātruma arī lielākais 

rezultātu pieaugums eksperimentālajai grupai. Vislielākās izmaiľas bija eksperimentālajai 

grupai labajai kājai, uz kuras augšstilba muskulatūru arī tika veikta vibrostimulācija. 

Vibrostimulācijai ir lokāla ietekme uz mērķa muskulatūru, jo eksperimentālās grupas 

subjektiem labā kāja vidēji uzrādīja augstāku maksimālā spēka rādītāju nekā kreisā kāja 

(starpība bija 10kg, starpība bija ticama (te >tt)). Kontroles grupas rezultātu pieaugums abām 

kājām sastādīja 2,5kg un nebija statistiski ticams (p>0,05). Vibrostimulācija var tikt piemērota 

lielo muskuļu grupu stimulēšanai, kas dod rezultātus spēka īpašību attīstīšanai. Šis secinājums 

ir pamatā vibrostimulācijas pielietošanai daţādu sporta veidu treniľā un eksperimenta 

turpināšanai ar bobsleja izlases sportistiem.  

2. Eksperimentālās grupas rezultāts trenaţiera stumšanā no vietas palielinājās par 0,04s, toties 

kontroles grupai par 0,07s. Salīdzinot grupas savā starpā, starpība nebija ticama ne 

eksperimenta sākumā, ne eksperimenta beigās (tt>te, p<0,05). Kontroles grupas vidējais 

rezultāts trenaţiera stumšanā no ieskrējiena palielinājās par 0,02s (p<0,05), bet eksperimentālās 

grupas rezultāts palielinājās tikai par 0,01s (p>0,05). Salīdzinot grupas savā starpā, starpība 

nebija ticama ne eksperimenta sākumā, ne eksperimenta beigās (tt>te). Pētot vidējos rezultātus 

bobsleja sacensībām pietuvinātos apstākļos (sausā estakāde bobslejā), mēs novērojām, ka pēc 

augšstilba aizmugurējās muskuļu grupas vibrostimulācijas trenaţiera iestumšanas laiks 5m 

distancē samazinājās par 0,02s, bet iestumšanas laiks 20m distancē par 0,04s (p>0,05). 

Secinām, ka pat vienas muskuļu grupas vibrostimulācija tieši pirms starta dod rezultāta 

pieaugumu, šai gadījumā, ieskrējiena laika samazināšanos, līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka 

sacensību situācijā iespējams rezultāta pieaugums, izmantojot lokālo vibrostimulāciju.  

3. Visaugstāko punktu vibrostimulācijas efekts sasniedz 20 - 25 minūtes pēc lokālās 

vibrostimulācijas seansa beigšanās (256,7Nm, pieaugums 49,8Nm (p<0,05), lai gan tūlīt pēc 

seansa veiktajā testa piegājienā arī ir vērojams būtisks rezultāta pieaugums (243,1Nm, 

pieaugums 36,2Nm (p<0,05)). Līdz ar to varam secināt, ka lokālās vibrācijas iedarbība uz vienu 

muskuli pie izolētas kustības saglabājas vismaz pusstundu, kā arī vibrācijas efekts savu 

maksimumu nesasniedz tūlīt pēc vibrācijas.  

Nosakot muskuļu biomehānisko parametru izmaiľas vibrostimulācijas ietekmē, netika 

novērota ticama frekvences, dekrementa un stinguma dinamika, lai gan individuāli tika 

novērotas daţas dinamikas tendences. Muskuļu frekvence pirms vibrostimulācijas bija 

11,77±0,3Hz, bet pēc vibrostimulācijas 12,32±0,6Hz (p>0,05), muskuļu elasticitāte (izteikta ar 

dekrementa koeficientu) pirms eksperimenta bija 1,39±0,5, pēc eksperimenta 1,36±0,5; p>0,05, 

muskuļu stingums pirms eksperimenta bija 228±6N/m, pēc eksperimenta 225,9±6N/m; p>0,05. 

Secinājām, ka muskuļu biomehāniskie parametri mainās, tomēr nepieciešams lielāks sportistu 

skaits, lai daţādās tendences varētu skaidri izteikt un analizēt. 

4. Smadzeľu viļľi lokālās vibrostimulācijas iedarbībā maina savu savstarpējo prevalenci. Delta 

viļľu īpatsvars samazinājies par 17,04%, teta viļľu īpatsvars samazinājies par 2,6%; pēc lokālās 

vibrostimulācijas 10,9%, alfa viļľu īpatsvars palielinājies par 11,58%; beta viļľu īpatsvars 

palielinājies par 8.08% (p<0,05). Secinām, ka palielinājies to viļľu īpatsvars, kas raksturo 

simpatisko nervu sistēmu. 

Varam teikt, ka vibrostimulācija pozitīvi iespaido galvas smadzeľu darbību, kas 

potenciāli labvēlīgi ietekmēs darbaspējas un sportista spēju noskaľoties treniľu slodzes 
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realizēšanai, kā arī attālinās noguruma iestāšanos, tomēr nogurums lokālās vibrostimulācijas 

laikā uzkrāsies. 

Apskatot rezultātus, mēs secinām, ka maksimālais elektriskais potenciāls (max mV) 

vibrostimulācijas laikā ir augstāks par rādītāju pirms vibrostimulācijas (pieaugums ticams, 

p<0,05), tas pats vērojams arī vidējā rādītājā (pieaugums ticams; p<0,05). Līdzīgi novērojumi 

attiecināmi arī uz vidējā elektriskā potenciāla dinamiku. Maksimālais elektriskais potenciāls 

vibrostimulācijas laikā pieauga vidēji par 1,35mV, otrajā piegājienā, salīdzinot ar pirmo, 

pieauga par 0,61mV. Vidējais elektriskais potenciāls vibrostimulācijas laikā pieauga par 

0,95mV. Otrajā piegājienā vidējais elektriskais potenciāls pieauga par 0,33mV. Izmantojot 

lokālo vibrostimulāciju, iespējams iedarboties arī uz perifēro nervu sistēmu, kā arī 

vibrostimulācija var būt sporta treniľa līdzeklis, tāpat kā daţādi vingrinājumi utt., jo izraisa ne 

tikai mehāniskas svārstības muskulī, bet arī liek muskulim producēt elektrisko potenciālu, 

tādējādi kairinot perifēro nervu sistēmu, kā arī centrālo nervu sistēmu. 

 

Veicot izvirzītos darba uzdevumus, apkopojot un pamatojot to rezultātus ar literatūrā 

atrodamajām atsaucēm, mēs nonācām pie darba mērķa izpildes: tika izpētītas augstu 

sasniegumu sportistu darbaspēju paaugstināšanas iespējas ar lokālo vibrostimulāciju un 

izstrādāti priekšlikumi sportistu darbaspēju paaugstināšanai, izmantojot lokālo 

vibrostimulāciju, variējot ar lokālās vibrostimulācijas parametriem un lokālās vibrostimulācijas 

iekārtas tehniskajām iespējām. 

Pētījuma hipotēze tika pierādīta - lokālās vibrostimulācijas pielietošana atstāj pozitīvu 

ietekmi uz sportistu spēka izpausmju un jaudas rādītāju dinamiku, līdz ar to iespējams lokālo 

vibrostimulāciju sporta veidu pārstāvju treniľu procesā, kur lielu nozīmi ieľem spēka 

izpausmes formu attīstīšana; lokālā vibrostimulācija pozitīvi ietekmē sacensību darbības 

elementu izpildes kvalitāti, līdz ar to radot priekšnosacījumus rezultāta izaugsmē augstu 

sasniegumu sportā; lokālā vibrostimulācija var ietekmēt nervu sistēmas veģetatīvo daļu un 

perifēro nervu sistēmu.  
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REKOMENDĀCIJAS  
 

 Veicot lokālās vibrostimulācijas sportā pētījumu, apstrādājot eksperimentu rezultātus, 

variējot ar slodzes un lokālās vibrācijas parametriem, tika izstrādāti šādi ieteikumi lokālās 

vibrostimulācijas pielietošanai sportā. 

 21. tabula 

Lokālās vibrostimulācijas efekts atkarībā no sporta stāža 

Sportista pieredze aktīvajā 

treniņā 

Efekta parādīšanās 

(min pēc VS) 

Mazāk par gadu Nekavējoties vai neparādās 

Viens gads - trīs gadi 10 minūšu laikā 

Vairāk par trīs gadiem Pēc 10 minūtēm 

 

 Tika novērots, ka lokālās vibrostimulācijas efekta parādīšanās ir atkarīga no sportista 

trenētības. Visu eksperimenta subjektu vecums tika fiksēts, līdz ar to izdevās sastādīt vienkāršu 

tabulu, kas balstās uz visu veikto eksperimentu datiem. Vibrostimulācijas efekts ātrāk parādās 

sportistiem ar mazu sporta treniľu stāţu, bet augstas sagatavotības sportistiem efekts parādās 

vēlāk. Šis princips jāievēro, ja ir nepieciešams iedarboties ar lokālo vibrostimulāciju uz 

vairākiem sportistiem, kuriem pēc tam jāstartē vienlaicīgi (bosblejs, kamaniľu divnieks), jo 

nepieciešams sabalansēt vibrostimulācijas laiku starp abiem sportistiem. 

22. tabula 

Tonizējošās un relaksējošās lokālās vibrostimulācijas parametri – amplitūda un 

frekvence 

Vibrācijas 

iedarbība 

Amplitūda Frekvence 

Liela 

apjoma 

 

muskulis 

Maza 

apjoma 

 

muskulis 

Muskuļa 

 cīpsla 

Liela 

apjoma 

 

muskulis 

Maza 

apjoma 

 

muskulis 

Muskuļa 

 cīpsla 

Tonizējoša 2mm 2mm 1mm 
90 - 

110Hz 

70 - 

90Hz 
60Hz 

Relaksējoša 1,5mm 1mm 1mm 
70 - 

90Hz 

60 - 

80Hz 
60Hz 

 

 Lokālā vibrostimulācija var risināt daţādus treniľu uzdevumus – tonizēt, iesildīt, 

sagatavot muskulatūru darbam, ko vairumā gadījumu mēs izmantojām arī savos pētījumos. 

Muskuļu tonizējošo ietekmi ir daudz vieglāk objektīvi izmērīt. Katram sportistam, pat katra 

sportista daţādiem muskuļiem frekvence un amplitūda tonizējošai un relaksējošai frekvencei ir 

atšķirīga, līdz ar to ir iespējams noskaidrot aptuveno amplitūdas un frekvences diapazonu. Šie 

diapazoni atšķiras arī muskulim ar lielu un mazu masu tā iemesla dēļ, ka lielāks muskulis ir 

inertāks un nepieciešams vairāk spēka, lai izraisītu tajā rezonējošas oscilācijas, secīgi, jābūt 

savādākiem vibrostimulācijas mehāniskajiem parametriem. Kopēja tendence ir, ka, lai panāktu 

vibrācijas relaksējošu iedarbību, amplitūda jāsamazina apmēram uz pusi, bet frekvence 

apmēram par trešdaļu. Tomēr arī veicot lokālo vibrostimulāciju pēc šīm rekomendācijām, 

nepieciešams aktīvi komunicēt ar sportistu, lai vajadzības gadījumā varētu koriģēt 

vibrostimulācijas amplitūdu un frekvenci.  

 Lokālās vibrostimulācijas priekšrocība ir arī iespēja iedarboties uz muskuļu cīpslām un 

saitēm, šajā gadījumā amplitūda un frekvence jāsamazina par 50% no tonizējošās, ko apliecina 

arī citu zinātnieku pētījumi (Issurin, 2005). Jāatceras, ka lokālā vibrostimulācija ir tāda pati 
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slodze kā sporta treniľš, līdz ar to netiek rekomendēts pārsniegt 4 minūšu vibrācijas seansu 

vienam muskulim vai saitei. Nav ieteicams veikt maksimālu slodzi līdz pat 15 minūtes pēc 

vibrostimulācijas seansa, jo vibrostimulācija iedarbojas ne tikai uz lieliem, kustību 

nodrošinošiem muskuļiem, bet iedarbojas arī uz posturālajiem muskuļiem (šo efektu grūti 

sasniegt ar masāţas paľēmienu palīdzību), līdz ar to pie vispārējas gatavības un laba starta 

stāvokļa var būt iespējas nerealizēt plānoto rezultātu sacensībās vai arī gūt mikrotraumu. 

 

23. tabula 

Tonizējošās un relaksējošās lokālās vibrostimulācijas parametri – ilgums, piegājienu 

skaits, stimulatora pārvietošanās ātrums 

Vibrācijas 

iedarbība 

Vibrācijas 

ilgums  

vienam 

muskulim 

Piegājienu 

skaits 

Stimulatora 

 

pārvietošanās 

 ātrums 

Tonizējoša 2min 2 - 3 3cm/s 

Relaksējoša 4min 1 - 2 3cm/s 

 

 Tonizējošai iedarbībai nepieciešami pat vairāki piegājieni ar lielāku amplitūdu un 

frekvenci, bet relaksējošai iedarbībai viens – divi piegājieni, toties vibrācijas laiks vienam 

muskulim ir lielāks, amplitūda un frekvence mazāka. Nemainīgs ir tikai vibrostimulatora 

pārvietošanās ātrums, kas ir 3cm/s. Šis ātrums noteikts kā vidēji optimāls vibrostimulācijas 

lielākā iespējamā efekta sasniegšanai.  

Ar lokālās vibrosimulācijas palīdzību netieši iespējams ietekmēt veģetatīvās nervu 

sistēmas daļu – simpatisko nervu sistēmu, ieteicams vibrostimulāciju veikt pirms treniľa, ja šis 

treniľš ir vēlu vakarā, vai arī ir otrs treniľš dienā, kā arī gadījumos, ja sportists emocionāli nav 

noskaľots treniľnodarbībai. Ieteicams lietot vibrostimulāciju arī pirms sacensībām, ja 

nepieciešama pirmsstarta stāvokļa koriģēšana, papildus trauksmainība. Secinām, ka lokālā 

vibrostimulācija kakla un mugurkaula zonā ietekmē sportista treniľu uzbudinājumu un centrālo 

nervu sistēmu kopumā. Lokālā vibrostimulācija izraisa lielāku efektu uz muskuļiem, nekā 

maksimāla slodze, tas jāľem vērā pirms lokālās vibrostimulācijas treniľiem ar lielu apmplitūdu 

un frekvenci. Iespējama noguruma uzkrāšanās centrālajā nervu sistēmā un perifērajā nervu 

sistemā, kas var novest pie vibrācijas slimības simptomu parādīšanās. Netiek rekomendēts 

pārsniegt kopējo lokālās vibrācijas laika limitu uz vienu muskuli – 4 minūtes.  

 Vibrostimulācijas veikšanai vienmēr jācenšas izmantot vienu un to pašu speciālistu, lai 

nodrošinātu aptuveni vienādu stimulatora piespiešanas spēku pie mērķa virsmas.  

 Lokālo vibrāciju izmanto arī iekšējās sekrēcijas dziedzeru stimulēšanai, tomēr mūsu 

eksperimentos tas netika veikts. Lokālās vibrostimulācijas seansu laikā netika novērota nekādi 

negatīvi vibrācijas efekti, neviens sportists neguva traumu. 

 Lokālās vibrostimulācijas kompleksam RE21 ir pieejami vairāki stimulācijas uzgaļi, 

katram ir savs pielietojums, kas jāľem vērā, organizējot lokālās vibrostimulācijas seansus 

daţādu mērķu sasniegšanai daţādās ķermeľa daļās. 

 

„U“ veida uzgalis 

 Uzgalim ir divas paralēli 3cm attālumā viena no otras novietotas galvas ar mazu 

virsmas laukumu, līdz ar to trieciena iedarbība uz vibrējamo virsmu ir dziļāka, iespējams 

panākt dziļu rezonansi, kuru vēl vairāk pastiprina abas paralēli novietotās galviľas. Uzgalis tiek 

izmantots lielas muskuļu masas vibrācijas seansiem, vibrācija tiek veikta pa muskuļa šķiedru 

limfatiskās sistēmas limfas atteces virzienā. Vietās, kur tas nav iespējams – no ķermeľa 

perifērijas uz organisma serdi. Veicot vibrāciju ar „U“ veida uzgali, iespējams novērot muskuļa 
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rezonansi „vilnīšu“ formā, kas izplatās no vibrējamās virsmas. Veicot lokālās vibrostimulācijas 

seansu, vibratods tiek piespiests ar spēku, kas nerada diskomfortu sportistam, turklāt jāatceras, 

ka spiediena spēks speciālistam, kas veic lokālo vibrostimulāciju, ir jādozē pašam atkarībā no 

muskuļa masas, kura tiek vibrēta. Piemēram, augšstilba četrgalvu muskulim būs nepieciešams 

lielāks spiediens uz vibratodu nekā apakšstilba trīsgalvu muskulim. Veicot lokālās 

vibrostimulācijas seansu ar šo uzgali, ir iespējams radīt mīksto audu mehāniskus bojājumus, 

kas izpauţās kā lokāla rakstura zemādas asinsizplūdumi un var būt limitējošs faktors sportista 

rezultāta uzrādīšanai sacensībās. 

 

 
41. att. Vibrotods ar „U“ veida uzgali 

 

 Šis vibrotoda uzgalis tiek visplašāk izmantots gan sporta treniľā, gan rehabilitācijā, 

fizioterapijā un citur. 

 

Punktveida uzgalis 

 Uzgalim ir viena galva ar mazu virsmas laukumu, trieciena iedarbība ir vēl dziļāka nekā 

ar „U“ veida uzgali, tomēr ir iespējams triecienu veikt daudz precīzāk. Šo uzgali izmanto 

kombinācijā ar mazu amplitūdu izteikti lokālai iedarbībai uz muskuļa piestiprinājuma vietu 

(Ahileja cīspla papēdī), muskuļa cīsplu (augšdelma trīsgalvu muskuļa cīpslas distālā daļa, 

plaukstas muskuļu cīpslas). Speciālistam vibrostimulācijas laikā jāuztur pastāvīgs kontakts ar 

sportistu, lai novērstu mīksto un cieto audu bojājumus nepiemērota vibratoda spiediena vai 

amplitūdas izvēles dēļ.  

 

 
42. att. Vibrotods ar punktveida uzgali 
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 Punktveida uzgali izmanto reti, jo muskuļu cīpslu un saišu vibrostimulācija tiek veikta 

reti. Firmas „Vibromed“ speciālisti izmanto šo uzgali ieksējo orgānu masāţai, tomēr sporta 

praksē šāda prakse nav novērota un izpētīta. 

 

Lodveida uzgalis 

Uzgalim raksturīga lodes forma 21mm diametrā. Šāda veida uzgalis ļauj veikt lokālās 

vibrostimulācijas seansus vietās, kam raksturīga padziļināta forma (elkoľa locītava, ceļa 

locītavas aizmugure, kakls, atslēgas kaula rajons, plauksta, pēda, potītes rajons un citi), kur  

„U“ veida vai punktveida uzgalis dotu pārāk lielu triecienu uz virsmu.  

 

 
43. att. Vibrotods ar lodveida uzgali 

 

Šo uzgali praktiski neizmanto muskuļu lokālai vibrostimulācijai, līdz ar to sporta praksē 

tas tiek pielietots maz. 

 

Šaurais „T“ veida uzgalis 

 Uzgali izmanto tādu ķermeľa vietu lokālai vibrostimulācijai, kur nepieciešama dziļa 

iedarbība, aptverot lielāku virsmas apgabalu ierobeţotos apstākļos. Piemēram, plaši tiek 

izmantots mugurkaulāja vibrostimulācijai, iedarbībai uz Ahileja cīpslu, muskuļu cīpslu pāreju 

lokālai vibrostimulācijai, ceļgala locītavu vibrostimulācijai ar mērķi iedarboties uz 

krusteniskajām saitēm un meniskiem, var iedarboties uz krusta kaulu un pieguļošajiem 

muskuļiem, cīsplām kā arī uz pēdu. Jāatceras, ka, iedarbojoties uz locītavu, jāľem vērā 

amplitūda un spiediena spēks, jo pastāv iespēja nodarīt lokāla rakstura bojājumus, kas var 

ietekmēt sportista darbaspējas sacensībās. 

 

 
44. att. Vibrotods ar šauro „T“ veida uzgali 
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 Uzgalis sporta praksē tiek pielietots diezgan bieţi. 

 

Platais „T“ veida uzgalis 

 Šo uzgali izmanto vietās, kur nepieciešams, lai spiediena spēks izlīdzinātos vienmērīgi 

pa vibrējamo virsmu un netiktu bojāta audu struktūra. Pārsvarā tiek izmantots iesācējiem vai 

cilvēkiem ar paaugstinātu jutību kakla zonā, uz locītavām, saitēm, ap potītēm, ap plaukstu, 

pirkstiem. Uzgalis nedod praktiski nekādu ietekmi, veicot lokālo vibrostimulāciju lielajām 

muskuļu grupām, jo trieciena spēks tiek izkliedēts un muskulis to absorbē, rezonanses vilnim 

nenonākot atpakaļ līdz vibratodam. Šo uzgali visbieţāk izmanto ceļgala un elkoľa locītavas 

vibrostimulācijai. Piemērojot šo uzgali, var plaši variēt ar amplitūdu, jo pastāv ļoti maza audu 

bojājumu iespēja. 

 

 
45. att. Vibrotods ar plato „T“ veida uzgali 

 

 Veicot lokālās vibrostimulācijas iekļaušanu sporta treniľa procesā ar lokālās 

vibrostimulācijas kompleksu RE21, ir jāľem vērā vibrējamās virsmas īpatnības, kā arī lokālās 

vibrostimulācijas mērķi, tam pakārtoti jāizvēlas vibratoda uzgalis un lokālās vibrostimulācijas 

parametri. Nepieciešama pastāvīga kontakta uzturēšana ar sportistu lokālās vibrostimulācijas 

parametru koriģēšanai, kas ļauj iespējami vairāk izmantot šī līdzekļa sniegtās priekšrocības 

sporta treniľa procesa uzlabošanā. 
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1. pielikums 

 

Mehāniskās vibrācijas iedarbības klasifikācija (Михеев, 2007)

Klase Mehāniskā vibrācija 

Tips 
Gadījuma (destruktīva) 

Dozēta (kreatīva) 

Dozēti transversāla Dozētu longitudinālas 

Tehniskie raksturojumi 

Vibrācijas 
parametri 

Pamata Atvasinātie Pamata Atvasinātie Pamata Atvasinātie 

Frekvence 
Hz 

Bez 
ierobežojumiem Paātrinājums 

g 
Bez 

ierobežojumiem 

Frekvence 
Hz 

2 - 
150 Paātrinājums 

g 
0,5 - 
15 

Frekvence 
Hz 

5 - 
44 Paātrinājums 

g 
0,5 - 

2 Amplitūda 
mm 

Bez 
ierobežojumiem 

Amplitūda 
mm 

1 - 10 
Amplitūda 

mm 
3 - 
12 

Raksturs  
(cikliskums) 

Viļņa forma: sinusoīds, 
multisinusoīds, šoka, gadījuma 

stacionāra, gadījuma nestacionāra 
Viļņa forma - sinusoids Viļņa forma - sinusoids 

Pedagoģiskie un medicīniski bioloģiskie raksturojumi 

Pielietojuma 
zonas 

Pielietojuma vietas - viss ķermenis, 
 caur kājām, viduklis (sēdus stāvoklī), 

 mugura un krūtis (guļus). 
 Nevar tikt izvēlēti atsevišķi. 

Pielietojuma vietas - pielietojot lokālu 
 T-vibrāciju var vibrēt atsevišķi, 

 atkarībā no mērķa. Kopējās 
 T-vibrācijās viļņi izplatās pa visu ķermeni. 

Pielietojuma vieta - ekstremitātes. 
Izvēlas atkarībā no vibrācijas seansa 

mērķiem un uzdevumiem. 

Lokalizācija Viss ķermenis Ādas un muskuļu receptoru aparāts 
Vibrācijas viļņu radīšana 

izvēlētos muskuļos, pamatojoties uz 
konkrētu metodiku 

Deva 
(apjoms, 

intensitāte) 
Reglamentēšanas iespējas ierobežotas 

Vadoties pēc medicīniskām 
rekomendācijām un vibrācijas 

metodikas (20s/seanss 
 - 20min/seanss) 

Atbilstoši rekomendācijāmpar optimālām 
un minimāli pietiekošām vibroslodzes 

devām (20s/seanss 
 - 20min/seanss) 

Iedarbības 
raksturs 

Pasīvi negatīvs Pasīvi pozitīvs Aktīvi pozitīvs 

Tūlītējais  
efekts 

Negatīvas īslaicīgas izmaiņas organismā 
Tūlītējas pozitīvas organisma funkciju 

 izmaiņas 

Tūlītējas pozitīvas izmaiņas nervu 
muskuļu 

un sirds asinsvadu sistēmā 

Kumulatīvais 
 efekts 

Negatīvās paliekošas izmaiņas organismā, 
vibrācijas slimība 

Pozitīvas paliekošas izmaiņas organisma 
funkcijās, vispārējā organisma 

stāvokļa uzlabošanās 

Pozitīvas paliekošas organisma 
funkciju izmaiņas, lokanības un spēka 

īpašību attīstīšanās, ātrāka atjaunošanās 
pēc traumām un slimībām 

Pasākumi 
Izstrādātas iespējas cilvēka pasargāšanai 

no vibrācijas iedarbības, medicīniski 
profilaktistie un rehabilitācijas pasākumi 

Tiek izstrādātas iespējas, metodes, 
iekārtas atveseļojošu darbību veikšanai 

Tiek izstrādātas organisma 
funkciju bioloģiskās stimulācijas 

metodes pielietošanai sportā 
un fiziskajās aktivitātēs 
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2. pielikums 
 Spēka moments pirms eksperimenta 150gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 261,3 254,3 

Standartnovirze 0,5 1,3 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 5,0 1,2 

Vidējais pieaugums   -7,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,1 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,3 

Starpība nav ticama.     

 

 

3. pielikums 
Spēka moments pēc eksperimenta 150gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 265, 4 283,1 

Standartnovirze 1,7 0,9 

Variācijas koeficients 0,1 0,1 

Standartkļūda 3,0 2,0 

Vidējais pieaugums   18,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   3,5 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,3 

Starpība ir ticama.     

 

 

3. pielikums 
Spēka moments pirms eksperimenta 250gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 221,0 212,7 

Standartnovirze 20,2 11,3 

Variācijas koeficients 0,1 0,1 

Standartkļūda 3,2 2,4 

Vidējais pieaugums   -8,3 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   0,5 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,3 

Starpība nav ticama.     

 

4. pielikums 
Spēka moments pēc eksperimenta 250gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 224,1 243,4 

Standartnovirze 3,5 7,4 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 1,0 2,1 

Vidējais pieaugums   19,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   2,1 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,3 

Starpība ir ticama.     
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4. pielikums 
Spēka moments pirms eksperimenta 350gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 162,8 160,7 

Standartnovirze 3,6 8,2 

Variācijas koeficients 0,1 0,1 

Standartkļūda 4,7 3,2 

Vidējais pieaugums   -2,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,2 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,1 

Starpība nav ticama.     

 

 

5. pielikums 
Spēka moments pēc eksperimenta 350gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 176,3 213,1 

Standartnovirze 3,6 7,1 

Variācijas koeficients 0,1 0,1 

Standartkļūda 3,7 2,0 

Vidējais pieaugums   37,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,9 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,3 

Starpība ir ticama.     

 

 

6. pielikums 
Maksimālā jauda pirms eksperimenta 150gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 177,2 186,3 

Standartnovirze 3,6 4,5 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 6,3 11,0 

Vidējais pieaugums   9,1 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,3 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,6 

Starpība nav ticama.     

 

 

7. pielikums 
Maksimālā jauda pēc eksperimenta 150gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 186,3 251,4 

Standartnovirze 6,3 0,2 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 4,0 13,3 

Vidējais pieaugums   65,1 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   3,2 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,5 

Starpība ir ticama.     
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8. pielikums 
Maksimālā jauda pirms eksperimenta 250gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 223,1 203,2 

Standartnovirze 3,9 12,3 

Variācijas koeficients 0,1 0,1 

Standartkļūda 12,4 6,3 

Vidējais pieaugums   -19,9 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,5 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,2 

Starpība nav ticama.     

 

 

9. pielikums 
Maksimālā jauda pēc eksperimenta 250gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 240,7 368,8 

Standartnovirze 3,5 2,6 

Variācijas koeficients 0,1 0,1 

Standartkļūda 3,6 2,0 

Vidējais pieaugums   128,1 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   2,7 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,7 

Starpība ir ticama.     

 

 

10. pielikums 
Maksimālā jauda pirms eksperimenta 350gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 132,3 126,4 

Standartnovirze 1,3 0,6 

Variācijas koeficients 0,1 0,1 

Standartkļūda 5,7 3,7 

Vidējais pieaugums   -5,9 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,2 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,4 

Starpība nav ticama.     

 

 

11. pielikums 
Maksimālā jauda pēc eksperimenta 350gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 139,3 174,2 

Standartnovirze 1,3 2,3 

Variācijas koeficients 0,0 0,1 

Standartkļūda 4,0 2,8 

Vidējais pieaugums   34,9 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   2,9 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,8 

Starpība ir ticama.     
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12. pielikums 
Maksimālā jauda piecos atkārtojumos pirms eksperimenta 150gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 143,4 147,8 

Standartnovirze 2,3 1,6 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 7,9 3,4 

Vidējais pieaugums   4,4 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,4 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,6 

Starpība nav ticama.     

 

 

13. pielikums 
Maksimālā jauda piecos atkārtojumos pēc eksperimenta 150gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 150,7 211,9 

Standartnovirze 0,2 0,2 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 4,2 3,3 

Vidējais pieaugums   61,2 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   3,4 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,2 

Starpība ir ticama.     

 

 

14. pielikums 
Maksimālā jauda piecos atkārtojumos pirms eksperimenta 250gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 159,3 165,1 

Standartnovirze 20,2 19,1 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 11,8 12,1 

Vidējais pieaugums   5,8 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,9 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,6 

Starpība nav ticama.     

 

 

15. pielikums 
Maksimālā jauda piecos atkārtojumos pēc eksperimenta 250gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 168,3 234,4 

Standartnovirze 1,9 2,3 

Variācijas koeficients 0,0 0,0 

Standartkļūda 5,4 2,6 

Vidējais pieaugums   66,1 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   2,9 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,7 

Starpība ir ticama.     
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16. pielikums 
Maksimālā jauda piecos atkārtojumos pirms eksperimenta 350gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 111,6 118,8 

Standartnovirze 0,8 1,0 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 6,9 6,2 

Vidējais pieaugums   7,2 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,6 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,2 

Starpība nav ticama.     

 

 

17. pielikums 
Maksimālā jauda piecos atkārtojumos pēc eksperimenta 350gr/s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 121,4 167,1 

Standartnovirze 0,7 1,2 

Variācijas koeficients 0,1 0,1 

Standartkļūda 2,7 2,0 

Vidējais pieaugums   45,7 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   2,7 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,5 

Starpība ir ticama.     

 

 

18. pielikums 
Maksimālais spēks pirms eksperimenta labā kāja 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 77,5 75,0 

Standartnovirze 0,2 0,3 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 2,1 1,4 

Vidējais pieaugums   -2,5 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   2,4 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,8 

Starpība nav ticama.     

 

 

19. pielikums 
Maksimālais spēks pēc eksperimenta labā kāja 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 80,0 90,0 

Standartnovirze 0,4 0,5 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 2,5 1,4 

Vidējais pieaugums   10,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   3,2 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,2 

Starpība ir ticama.     
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20. pielikums 
Maksimālais spēks pirms eksperimenta kreisā kāja 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 75,0 75,0 

Standartnovirze 0,3 0,6 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 2,2 1,6 

Vidējais pieaugums   0,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,2 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,3 

Starpība nav ticama.     

 

 

21. pielikums 
Maksimālais spēks pēc eksperimenta kreisā kāja 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 77,5 80,0 

Standartnovirze 0,7 0,5 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 2,4 3,2 

Vidējais pieaugums   2,5 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   2,7 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,6 

Starpība ir ticama.     

 

22. pielikums 
Spēka izturība pirms eksperimenta, atkārtojumi 

  Labā kāja Kreisā kāja 

Vidējais aritmētiskais 10,0 10,0 

Standartnovirze 0,1 0,4 

Variācijas koeficients 0,1 0,1 

Standartkļūda 0,4 0,6 

Vidējais pieaugums   0,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,4 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,1 

Starpība nav ticama.     

 

 

23. pielikums 
Spēka izturība pēc eksperimenta, atkārtojumi 

  Labā kāja Kreisā kāja 

Vidējais aritmētiskais 10,0 8,0 

Standartnovirze 0,2 0,1 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 0,5 0,7 

Vidējais pieaugums   -2,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   3,1 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,1 

Starpība ir ticama.     
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24. pielikums 
Spēka izturība pirms eksperimenta, kg/10 reizes 

  Labā kāja Kreisā kāja 

Vidējais aritmētiskais 55,0 55,0 

Standartnovirze 0,5 0,2 

Variācijas koeficients 0,0 0,0 

Standartkļūda 3,2 2,1 

Vidējais pieaugums   0,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,6 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,3 

Starpība nav ticama.     

 

25. pielikums 
Spēka izturība pēc eksperimenta, kg/10 reizes 

  Labā kāja Kreisā kāja 

Vidējais aritmētiskais 65,0 65,0 

Standartnovirze 0,3 0,5 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 2,5 2,1 

Vidējais pieaugums   0,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,7 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,6 

Starpība nav ticama.     

 

26. pielikums 
Trenažiera stumšana no vietas pirms eksperimenta, s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 4,8 4,7 

Standartnovirze 0,1 0,3 

Variācijas koeficients 0,0 0,0 

Standartkļūda 0,3 0,4 

Vidējais pieaugums   -0,1 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,5 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,2 

Starpība nav ticama.     

 

 

27. pielikums 
Trenažiera stumšana no vietas pēc eksperimenta, s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 4,9 4,7 

Standartnovirze 0,4 0,1 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 0,4 0,6 

Vidējais pieaugums   -0,2 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,1 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,1 

Starpība nav ticama.     
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28. pielikums 
Trenažiera stumšana no ieskrējiena pirms eksperimenta, s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 2,0 2,0 

Standartnovirze 0,1 0,2 

Variācijas koeficients 0,0 0,0 

Standartkļūda 0,1 0,1 

Vidējais pieaugums   0,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,4 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,8 

Starpība nav ticama.     

 

29. pielikums 
Trenažiera stumšana no ieskrējiena pēc eksperimenta, s 

  Kontroles grupa Eksperimentālā grupa 

Vidējais aritmētiskais 2,0 2,0 

Standartnovirze 2,0 0,1 

Variācijas koeficients 0,1 0,0 

Standartkļūda 0,2 0,3 

Vidējais pieaugums   -0,1 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,4 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   1,9 

Starpība nav ticama.     

 

30. pielikums 
Lokālās vibriostimulācijas tūlītējais efekts speciālā trenažiera stumšanā manēžā, s 

   Pirms vibrostimulācijas   Pēc vibrostimulācijas  

Vidējais aritmētiskais 4,84 4,81 

Standartnovirze 0,35 0,27 

Variācijas koeficients 9,0% 7,2% 

Standartkļūda 0,03 0,02 

Kopas apjoms                                       10,00                              10,00  

Ticamības intervāls (kļūdas varbūtība < 0,05) 4,81 ч 4,86 4,79 ч 4,85 

Asimetrijas rādītājs 0,392 0,458 

Ekscesa rādītājs -1,080 -1,181 

Asimetrijas t-tests  (t < 3) 0,374 0,667 

Ekscesa t-tests     (t < 3) 0,322 0,885 

Atbilstība normālajam sadalījumam  ir   ir  
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31. pielikums 
Lokālās vibriostimulācijas tūlītējais efekts trenažiera stumšanā estakādē 5m distance, s 

   Pirms vibrostimulācijas   Pēc vibrostimulācijas  

Vidējais aritmētiskais 1,78 1,76 

Standartnovirze 0,40 0,59 

Variācijas koeficients 8,0% 9,5% 

Standartkļūda 0,09 0,07 

Kopas apjoms                                       10,00                              10,00  

Ticamības intervāls (kļūdas varbūtība < 0,05) 1,75 ч 1,82 1,73 ч 1,79 

Asimetrijas rādītājs 0,225 0,847 

Ekscesa rādītājs -1,984 -1,127 

Asimetrijas t-tests  (t < 3) 0,741 0,731 

Ekscesa t-tests     (t < 3) 0,224 0,534 

Atbilstība normālajam sadalījumam  ir   ir  

 

32. pielikums 
Lokālās vibriostimulācijas tūlītējais efekts trenažiera stumšanā estakādē 20m distance, s 

   Pirms vibrostimulācijas   Pēc vibrostimulācijas  

Vidējais aritmētiskais 6,19 6,15 

Standartnovirze 0,90 0,88 

Variācijas koeficients 9,4% 7,3% 

Standartkļūda 0,11 0,14 

Kopas apjoms                                       10,00                              10,00  

Ticamības intervāls (kļūdas varbūtība < 0,05) 6,15 ч 6,23 6,14 ч 6,19 

Asimetrijas rādītājs 0,503 0,689 

Ekscesa rādītājs -1,837 -1,265 

Asimetrijas t-tests  (t < 3) 0,409 0,307 

Ekscesa t-tests     (t < 3) 0,242 0,341 

Atbilstība normālajam sadalījumam  ir   ir  

 

33. pielikums 
Lokālās vibriostimulācijas efekta noturīgums, Nm 

   Pirmais piegājiens   Sestais piegājiens  

Vidējais aritmētiskais 206,90 256,70 

Standartnovirze 23,40 28,31 

Variācijas koeficients 7,0% 6,9% 

Standartkļūda 5,72 5,94 

Kopas apjoms                                       11,00                              11,00  

Ticamības intervāls (kļūdas varbūtība < 0,05) 192,23 ч 224,47 239,12 ч 267,62 

Asimetrijas rādītājs 0,257 0,883 

Ekscesa rādītājs 4,745 2,527 

Asimetrijas t-tests  (t < 3) 0,912 0,749 

Ekscesa t-tests     (t < 3) 0,424 0,411 

Atbilstība normālajam sadalījumam  ir   ir  
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34. pielikums 
Muskuļu frekvences izmaiņas, Hz 

  Pirms vibrostimulācijas Pēc vibrostimulācijas 

Vidējais aritmētiskais 11,77 12,32 

Standartnovirze 0,93 1,74 

Variācijas koeficients 7,9% 14,1% 

Standartkļūda 0,29 0,55 

Vidējais pieaugums   0,55 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   1,072 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,262 

Pieaugums nav ticams.     

 

35. pielikums 
Muskuļu dekrementa izmaiņas 

  Pirms vibrostimulācijas Pēc vibrostimulācijas 

Vidējais aritmētiskais 1,39 1,36 

Standartnovirze 0,17 0,15 

Variācijas koeficients 12,2% 11,0% 

Standartkļūda 0,05 0,05 

Vidējais pieaugums   -0,03 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   0,523 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,262 

Pieaugums nav ticams.     

 

36. pielikums 
Muskuļu cietības izmaiņas, N/m 

  Pirms vibrostimulācijas Pēc vibrostimulācijas 

Vidējais aritmētiskais 228,000 225,900 

Standartnovirze 20,155 19,093 

Variācijas koeficients 8,8% 8,5% 

Standartkļūda 6,374 6,038 

Vidējais pieaugums   -2,100 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   0,484 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,262 

Pieaugums nav ticams.     

 

37. pielikums 
Delta viļņu izmaiņas vibrostimulācijas ietekmē, Hz 

  Pirms vibrostimulācijas Pēc vibrostimulācijas 

Vidējais aritmētiskais 55,4 38,3 

Standartnovirze 15,1 19,3 

Variācijas koeficients 7,2% 21,2% 

Standartkļūda 4,8 6,1 

Vidējais pieaugums   -17,0 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   4,014 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,262 

Pieaugums ir ticams.     
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38. pielikums 
Teta viļņu izmaiņas vibrostimulācijas ietekmē, Hz 

  Pirms vibrostimulācijas Pēc vibrostimulācijas 

Vidējais aritmētiskais 13,5 10,9 

Standartnovirze 5,0 5,4 

Variācijas koeficients 6,9% 13,7% 

Standartkļūda 1,6 1,7 

Vidējais pieaugums   -2,6 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   4,465 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,262 

Pieaugums ir ticams.     

 

39. pielikums 
Alfa viļņu izmaiņas vibrostimulācijas ietekmē, Hz 

  Pirms vibrostimulācijas Pēc vibrostimulācijas 

Vidējais aritmētiskais 11,1 22,7 

Standartnovirze 5,7 16,7 

Variācijas koeficients 9,5% 32,6% 

Standartkļūda 1,8 5,3 

Vidējais pieaugums   11,6 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   2,388 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,262 

Pieaugums ir ticams.     

 

40. pielikums 
Beta viļņu izmaiņas vibrostimulācijas ietekmē, Hz 

  Pirms vibrostimulācijas Pēc vibrostimulācijas 

Vidējais aritmētiskais 20,0 28,1 

Standartnovirze 12,3 17,2 

Variācijas koeficients 8,3% 25,2% 

Standartkļūda 3,9 5,4 

Vidējais pieaugums   8,1 

Stjūdenta kritērija empīriskā vērtība   3,744 

Stjūdenta kritērija teorētiskā vērtība   2,262 

Pieaugums ir ticams.     

 

41. pielikums 
Elektriskā potenciāla izmaiņas vibrostimulācijas ietekmē, mV 

   Pirmais piegājiens   Vibrostimulācijas laikā  

Vidējais aritmētiskais 0,34 1,69 

Standartnovirze 0,12 0,17 

Variācijas koeficients 6,0% 4,9% 

Standartkļūda 0,02 0,04 

Kopas apjoms                                       11,00                              11,00  

Ticamības intervāls (kļūdas varbūtība < 0,05) 0,28 ч 0,38 1,54 ч 1,74 

Asimetrijas rādītājs 0,095 0,271 

Ekscesa rādītājs 4,745 2,527 

Asimetrijas t-tests  (t < 3) 0,116 0,487 

Ekscesa t-tests     (t < 3) 0,241 0,109 

Atbilstība normālajam sadalījumam  ir   ir  
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42. pielikums 
Elektriskā potenciāla izmaiņas vibrostimulācijas ietekmē, mV 

   Vibrostimulācijas laikā   Sestais piegājiens  

Vidējais aritmētiskais 1,69 0,73 

Standartnovirze 0,17 0,18 

Variācijas koeficients 4,9% 5,0% 

Standartkļūda 0,04 0,09 

Kopas apjoms                                       11,00                              11,00  

Ticamības intervāls (kļūdas varbūtība < 0,05) 1,54 ч 1,74 0,65 ч 0,76 

Asimetrijas rādītājs -0,271 -0,095 

Ekscesa rādītājs 2,527 1,745 

Asimetrijas t-tests  (t < 3) 0,487 0,579 

Ekscesa t-tests     (t < 3) 0,109 0,406 

Atbilstība normālajam sadalījumam  ir   ir  

 


