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Streszczenie 

 

Termografia w podczerwieni znajduje coraz szersze zastosowanie w dziedzinach 

medycznych, w tym także w medycynie sportowej. Jako metoda nieinwazyjna i bezpieczna 

może stać się metodą wspomagającą w standardowym protokole treningowym.  

Niniejsza praca dotyczy analizy termicznej organizmu sportowców wytrzymałościowych w 

trakcie cyklu treningowego oraz oceny parametrów termicznych odzieży sportowej 

powszechnie używanej w trakcie treningu. Na podstawie otrzymanych parametrów 

temperaturowych dokonano próby oceny zmian metabolizmu sportowców i mechanizmów 

termoregulacji organizmu w trakcie treningu. Otrzymane wyniki posłużyły także do analizy 

zmian temperatury pod kątem oceny wydolności organizmu sportowców oraz weryfikacji 

sportowej odzieży termoaktywnej w kontekście komfortu termicznego ciała. 

Przeprowadzone badania wskazują na występowanie zależności pomiędzy stażem 

treningowym, a stabilnością zmian parametrów termicznych ciała, co wydaje się potwierdzać 

tezę o występowaniu procesów adaptacyjnych w organizmie sportowców. Ponadto uzyskane 

korelacje pomiędzy standardowymi parametrami wydolności organizmu i parametrami 

termicznym wykazują wysoką zbieżność oraz istotność statystyczną, co może świadczyć o 

możliwości zastosowania termowizji jako metody wspierającej plan treningowy. 

Analiza termograficzna dla sportowej odzieży termoaktywnej wydaje się być pomocna w 

ocenie i doborze odzieży treningowej dostosowanej do warunków treningowych, a tym 

samym wspierającej naturalne mechanizmy termoregulacji organizmu i ochronę przed 

przegrzaniem. 
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Abstract: 
 

Thermal imaging becoming more popular in medicine and also in sports. The technique may 

be helpful as an additional method in standard training protocol because of its non-invasive 

and safe properties.  

The aim of study was to perform the thermal analysis of endurance sportsman during training 

cycle and sports clothes temperature parameters evaluation. An attempt was made to evaluate 

the metabolic rate and thermoregulation mechanisms of athlete’s organisms based on obtained 

thermal parameters. The data was used also for temperature changes analyse in case of body 

efficiency rating and for the thermal comfort evaluation in the sports thermo-active clothing. 

Some dependences between training level and the body temperature stability were showed, 

which seems to confirm the thesis of adaptation processes in athlete’s body. Moreover, the 

obtained correlations between standard body’s efficiency and thermal parameters show high 

convergence and statistical significance, which may indicate the possibility of using thermal 

imaging as a training plan support method.  

The thermoactive clothes thermal analysis seems to be helpful for selection and evaluation the 

training wear, which will be adapted to training conditions and support the body 

thermoregulation natural mechanisms and overheating protection. 
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