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farkllk vardr (p<0. 05). Deneklerin teste girdikten sonraki laktat 
de erlerinde yükselme vardr.

 Çal mann tümü de erlendirildi inde uzun süreli ve aralksz yük-
lenmelerin laktat düzeyini daha fazla arttrd n ve ayn ekilde üre 
konsantrasyonu art nn da yüksek olmas dikkate de er bulunmu -
tur. kinci testimiz yüksek iddetli ancak ksa sürelidir. Bu açdan 
bakld nda hem laktat düzeyi hem de üre düzeyi daha dü ük çkm -
tr.
Sonuç olarak; her iki teste de laktat düzeyinde ile üre konsantrasyo-
nunda art  olmaktadr. Bu yaplan yüklenmelerin etkisini ara trmada 
üre art nn da dikkate alnabilece ini dü ündürmektedir.  

KAYNAKLAR 
1- Akgün N. : Egzersiz Fizyolojisi, 3. Bask, 1. Cilt,s. 181-190 G. S. G. 
M. Ankara 1989.  
2- Al-Hazzaa H. M., Almuzaini K. S., Al- Refaee S. A., Sulaiman M. A., 
Mar; 41 (1): 54-61, 2001 
3- Almaasbank B., Hoff J. : Coordination The Determinant Of Velocity 
Spesific., Journal of Applied Physiological, 80 (5): 2046-2052, 1996.  
4- Bangsbo J; Futbolda Fizik Kondisyon Antrenman: Bilimsel Bir 
Yakla m. Çev. Gündüz H., stanbul 1994 
5- Bauer, G., H. Ueberle: Fussball, BLV Sportwiissen, s. 56, München, 
1984
6- Chin MK, Lo YS, Li CT, So CH: Physiological profiles of Hong-Kong 
elite soccer players, Br J Sports Med (Abst: Volume 26, ssue 4,s; 
262-266, 1992.  
7- Davids J A., Brewer J., Atkin D. : Pre-season Physiological 
Characteristics of English First and Second Division Soccer Players, J 
Sports sci,Abst: 10: s. 541-7,Dec. 1992.  
8- Eniseler N., Çamlyer H., Göde O. : Çe itli Liglerde Futbol Oynayan 
Oyuncularn Mevkilere Göre 30 m mesafe çindeki Sprint Dereceleri-
nin Kar la trlmas, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2: s. 3-8, Nisan 
1996.
9- Exblom, B., (Editör) Handbook of Sports Medicine and Science, 
Football (soccer) nternational Olympic Committee, Blackwell 
Scientific Publications Oxford, England, 1994.  
10- Günay M. Kaya Y. � sezon arasnda yaplan hazrlk antrenmanla-
rn futbolcularn performanslarna etkisi� G. Ü. 1. Beden E . Ve spor 
bilimleri Kongresi s. 116-121 mays 2000)
11- Hackney A. C. and Viru A. : Twenty- four- hour cortisol response 
to multiple daily exercise sessions of moderate and high intensity. Clin 
Physiol 19 (2): 178-82, 1999.  
12- Junge, A., Dvorak, J., Rösch, D., Chomiak, J. (2000). Medical 
History and Physical Findings n Football Players of Different Ages 
and Skill Levels, The American Journal of Sports Medicine, 28 (5), s. 
16-21
13- Koç H., Gökdemir K., Klnç F. �� Sezon arasnd yaplan antren-
manlarn kütahyaspor futbolcularnn baz fiziksel ve fizyolojik para-
metrelerine etkisi�� G. Ü. 1. Beden E . Ve spor bilimleri Kongresi 
Mays 2000, s. 122-128 
14- Mayhew J. L. and Piper F. C. : Contributions of Speed, Agility and 
Body Composition to Anaerobik Power Measurement in College 
Football Players, Abst: The Journal of Strength and Conditioning 
Research: vol 3,No. 4, Human Performance Laboratory, Division of 
Health and Exercise Science, Northaest Missouri State 
UniversityKirksvilleMissouri. 1989, s. 101�106, 
15- Reilly, T. : Thomas, V. : A Motion Analysis of Work-Rate in 
Different Positional RolesinProfessional Footbal Match Play,J. Human 
Movement Studies,2,s. 87-97 1976.  
16- Rhodes, E. C., Mosher, R. E., Aerobic and Anaerobic 
Characteristics of Elite Female- University Soccer Players, J. Sports 
Sci., 1992, s. 143-144.  
17- Ricardo, T. The Effect of Training in the Maxsimum Oxygen 
Consuption (MaxVO2) and Physical Conditioning of Collage Female 
Soccer Players, Texas, USA-2000.  

S-080

UZUN ATLAMADA TAKEOFF (ÇIKI ) EVRES N N
K NEMAT : 2 VE 3 BOYUTLU ANAL Z N

KAR ILA TIRILMASI 

ALPTEK N, A. *; ACAR, E. *; ARITAN, S. *;  
* Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekoku-

lu Biyomekanik Ara trma Grubu 
Veri toplama için teknikler, yöntemler ve analizler sportif hareketle-

rin biyomekanik ara trmalarn temel unsurudur. Bu teknikler;  

 Video ve film oynatma makinesi, otomatik opto-elektronik 
hareket analizi sistemleri gibi yer de i tirmenin 2 ve 3 boyutlu 
olarak ölçüldü ü sistemler.

 Dinamometre.  

 Elektromyografi (EMG).  

 Akselometre ile ivme ölçümü.  

 Basnç ölçümü.  

 Vücut üye parametrelerinin ölçümüdür (Antropometrik öl-
çümler).  

Sportif hareketlerin niteleyici kinematik analizlerinde biyomekanik-
çiler büyük miktarda veriyi saysalla trmak zorundadr. Koordinatlarn
saysalla trlma süreci, vücut üyelerinin snr noktalarnn bir sayyla 
tanmlanmasn içerir. Örne in, eklemin dönme ekseninin tahmin 
edilmesinde oldu u gibi. Her noktann koordinatlar genellikle kaydedi-
lir ve bilgisayarn hafzasnda saklanr. Saysalla trmadan sonra 
do rusal ve açsal yerde i tirme verileri elde edilir. Yerde i tirme 
verilerinin zamana ba l türevleri alnarak hz ve ivme de erleri hesap-
lanr.

Bu analizler ayn zamanda, hareketin önemli bir annda, hareketi 
kendi içinde ve farkl hareketlerle kar la trmada bu gibi de i kenlerin 
önemini tanmlanmasn içerir. Ço unlukla performans parametreleri 
olarak tanmlanan bu de erler, genellikle sportif hareketlerin ayrlm
evrelerinin anahtar kelimeleri olarak tanmlanr. Örne in disk atmada 
diskin elden çk , cimnastikte barn braklmas gibi.  

2 veya 3 boyutlu analize karar verirken incelenmek istenen hare-
ket göz önünde bulundurulmaldr. Sportif hareketlerin 2 ve 3 boyutlu 
kaydedilmesinde, film ve video donanmlarnn avantaj ve snrllklar
gibi gerekli özellikleri göz önünde bulundurulur. Her iki analiz yöntemi-
nin de avantajlar ve dezavantajlar vardr.

2 boyutlu kayt ve analiz;

 Daha az kamera ve donanma ihtiyaç oldu u için daha basit ve 
daha ucuzdur.

 Hareketlerin daha önceden belirlenen hareket düzleminde yapl-
mas gerekir (hareket düzlemi veya performans düzlemi). Bu, ge-
rekli düzlemsel hareketler için mantkl sonuçlar verir. Fakat seçi-
len düzlemin d ndaki hareketler göz ard edilir.  

 Kavramsal olarak 2 boyutlu koordinatlar anlamak 3 boyutlu 
koordinatlar anlamaktan daha kolaydr.

 Daha az saysalla trma süresi gerekir ve daha az metodolojik 
probleme sahiptir (hareket düzlem koordinatlarna görüntünün 
dönü türülmesi gibi).  

3 boyutlu kayt ve analiz;

 Çok daha karma k i lem yoluna sahiptir.  

 Vücudun tam olarak uzaysal hareketleri gösterilebilir ve çal lan 
hareketin gerçekli ine daha yakn sonuçlar verir.  

 Oldukça fazla donanm gerekir. Bu yüzden oldukça pahaldr.

 3 boyutlu yeniden yaplandrmayla ili kilendirildi inde hesapla-
mayla ilgili zorluk ve karma klk artar.  

ergun
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 Bozulmu , biçim yitirmi  (distortion) görüntüler haricinde, üyeler 
aras açlarn do ru olarak hesaplanmasna izin verir. Ayn za-
manda, birçok nedenden dolay tek bir kameradan kolayca görü-
lemeyen di er açlarnda hesaplanmasna izin verir.  

Çal maya bir erkek uzun atlayc katlm tr. Çal mada vücudun sa
tarafnda belirlenen 8 antropometrik noktaya yanstc i aretler yerle ti-
rildi. Dene in üye uzunluklarn belirlemek amacyla ayak, altbacak, 
üstbacak, gövde, üstkol ve önkol uzunluklarn içeren antropometrik 
ölçümler alnd. 20 dakikalk snmann ardndan dene e aralarda 
dinlenmeli 5 tane uzun atlama yaptrld. Daha sonraki analiz ve he-
saplamalar için en iyi atlama performans de erlendirmeye alnd.
Hareket alannn 2 boyutlu düzlemde tanmlanabilmesi için 4 noktadan 
olu an, 3 boyutlu uzayda tanmlanabilmesi için 8 noktadan olu an
kalibrasyon kafesi kullanld. Dene in uzun atlama görüntüsü saniyede 
100 kare kayt yapabilen yüksek hzl 4 adet kamerayla kaydedildi 
(Basler A 602f high speed camera). Kameralar dene in sa  tarafna 
yarm daire çizecek ve aralarnda belirli açlar olacak ekilde yerle ti-
rildi. De erlendirmeye alnan atlay a ait, iki farkl 2 boyutlu analiz ve 
bir tane 3 boyutlu analiz olmak üzere toplamda üç farkl analiz yapld.
1) Dene in ko u alanna dik olarak yerle tirilen kamerann görüntü-

sü 2 boyutlu analizler için kullanld.
2) Dene in ko u alanna çapraz olarak yerle tirilen kamerann

görüntüsü 2 boyutlu analizler için kullanld.
3) Dene in ko u alanna dik ve çapraz olarak yerle tirilen kamerala-

rn görüntüleri de dahil olmak üzere 4 kamerann görüntüsü 3 
boyutlu analizler için kullanld.

Kaydedilen 2 ve 3 boyutlu görüntüler SIMI Motion 7. 3 hareket 
analizi sisteminde ayr ayr saysalla trld (SIMI Reality Motion 
Systems GmbH-Germany). Elde edilen ham konum verileri 4. derece, 
8 Hz kesme frekans Butterworth saysal filtre ile filtrelendi.  

Üyelerin uzunluklar, üyelerin do rusal hz ve ivme de erleri, aç-
sal hz ve ivme de erleri, eklem açlar ve vücut kütle merkezinin 
konumu 2 ve 3 boyutlu olarak ayr ayr hesapland.

Sonuç olarak; üyelerin uzunluklar, üyelerin do rusal hz ve ivme 
de erleri, açsal hz ve ivme de erleri, eklem açlar ve vücut kütle 
merkezinin konum de erleri açsndan 2 ve 3 boyutlu analizleri birbi-
rinden farkl sonuçlar vermi tir.
Anahtar Sözcükler: Uzun Atlama, 2 Boyutlu Analiz, 3 Boyutlu Analiz 
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ÖZET:

Bu çal mann amac, 2 hafta süre ile uygulanan 400 mg/gün E vi-
tamininin anaerobik e ik (AE) noktasna olan etkilerinin incelenmesi-
dir.  

Bu çal mada ya  ortalamalar 21  1. 2 yl olan gönüllü 30 erkek 
beden e itimi bölümü ö rencisi denek olarak kullanlm tr. AE testi 
Conconi yöntemine göre True 750 S. O. F. T. System marka ko u
band ve Polar kalp atm cihaz kullanlarak belirlenmi tir. Deneklerin 
AE noktasnda iken el parmak uçlarndan alnan kan örnekleri 
Accusport laktat analizörü ile analiz edilerek Conconi Testi ile belirle-
nen AE noktasndaki laktik asit de erleri bulunmu tur. Elde edilen 
verilerin istatistiksel analizinde Wilcoxon ve Kruskal-Wallis istatistik 
teknikleri kullanlm tr (p 0. 05).  

Yaplan çal mann sonucunda E vitamini veya plasebo alan 
ve kontrol gruplarnn çal ma kapsamnda gözlemlenen paramet-
relerden (maksimum kalp atm hz, egzersiz kalp atm hz, ko u
hz, laktik asit miktar, toplam ko u mesafesi) gruplarn hiçbirin-
de anlaml bir de i iklik elde edilememi tir (p 0. 05).

Bu sonuçlara göre; 2 hafta süreyle günde 400 mg E vitamini 
almnn, çal maya katlan ve ortalama 21 ya  grubunda olan 
erkek beden e itimi bölümü ö rencilerinin fiziksel performansla-
rna etkisi olmam tr.
Anahtar Sözcükler: Antioksidan, E Vitamini, Anaerobik E ik, Laktik Asit

EFFECT OF HIGH DOSE ALFA TOKAFEROL (VITAMIN 
E) SUPPLEMENTATION TO THE POINT OF 
ANAEROBIC THRESHOLD 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine the effects of 400 mg vi-

tamin E supplementation a day for two weeks on anaerobic threshold 
level.  

The study was done on the volunteered subjects who were be-
tween 19-23 age range and they were students at the department of 
physical education and sport. In this study, Conconi method was used 
to determinate AT of the subjects and True 750 S. O. F. T System 
treadmill was used to determine AT and training intensity. Polar Heart 
Rate monitor was used to determine heart rate of the subjects. And 
also Roche Accutrend Lactat Analyser was used to determine the LA 
levels of subjects. Subjects were divided randomly into three groups 
(vitamin C, placebo and control). The subjects who were in the vitamin 
and placebo groups took either a vitamin C or a placebo for two 
weeks. All measurements were taken before and after supplementa-
tion period. Wilcoxon and Kruskal-Wallis methods were used to evalu-
ate the effects of supplementation (p 0. 05).  

The results of the study showed that there was no significant dif-
ference among the groups in all parameters (maximal heart rate, heart 
rate speed, running speed, amount of lactic acid, total running dis-
tance) (p 0. 05).  

From these results, it may be concluded that daily intake of 400 
mg vitamin E for two weeks has no effect on physical performance of 
this group.  

Key Words: Antioxidant, Vitamin E, Anaerobic Threshold, Lactic 
Acid


