
  

Equilibrando a lâmina



  



  

Nas artes marciais que incluem espadachim, 
geralmente há cinco perguntas:

A lâmina tem uma aresta de corte (sabre) ou duas 
(espada)

Uma ou duas armas

É a lâmina em um cabo estendido (1,5 metros) - pu 
dao, kwan dao, espadas, várias alabardas…

Qual é a relação entre a alça e a lâmina E existem 
bandeiras ou borlas que influenciam a linha de 
equilíbrio da lâmina?

O alvo é um humano (que pode reagir) ou um cavalo



  

Lâminas mudando com o tempo
O design da lâmina mudou à medida que a guerra 
evoluiu. Sempre houve a necessidade de uma espada 
para lutar contra duelos individuais, mas as táticas e a 
economia se tornaram fatores à medida que o tamanho 
dos exércitos aumentava em ordens de grandeza. 
Lâminas menores, robustas e produzidas em massa para 
propulsão eram adequadas a falanges, enquanto a 
cavalaria precisava de lâminas mais longas projetadas 
para cortar. Comprimento da lâmina, materiais (cobre, 
bronze, ferro, aço), largura e espessura combinados para 
produzir um peso a ser compensado pelo peso da alça ou 
pomo.



  

Escolhas hoje
Para o bem ou para o mal, hoje em dia duelos com lâmina em 
lâmina são muito raros, e as lâminas não dominam mais o 
campo de batalha. No entanto, ainda existem princípios úteis 
para aqueles que se inclinam para caminhos mais antigos. 
Muitos estilos de artes marciais chinesas têm sugestões de 
comprimento geral preferido, de modo que as lâminas variam 
um pouco com a altura do aluno. Da mesma forma, existem 
larguras e espessuras de lâminas preferenciais e até mesmo 
materiais que determinam se uma lâmina é rígida e silenciosa 
[prática] ou flexível, chamativa e barulhenta [competição ou 
exibição].



  

Centróides
Na geometria, um centróide é um ponto no qual a massa de 
objeto bidimensional ou tridimensional de densidade 
uniforme será igual em todas as direções de um plano. 
Onde uma agulha é colocada para segurar um poliedro sem 
se mover seria o centróide. As lâminas são mais complexas 
porque o material não é uniforme. Também é difícil fazer 
com que a ponta do dedo seja simétrica, então geralmente 
um dedo inteiro é usado, e um fala corretamente da linha de 
balanço de uma lâmina onde a massa da lâmina esquerda 
do dedo é igual à massa da lâmina direita do dedo.



  

Uma katana equilibrada  



  

Quando você quer uma lâmina equilibrada



  

Espera-se balanças equilibradas e lâmina



  

Nosso primeiro problema foi de uma posição de visualização normal, a 
câmera vê a borda da espada - e o espectador não vê quase nada. Ótimo 
para combate - não é tão bom para ensinar.

Equilibrando uma Espada Simples



  

Ampliando

E levantando a câmera mais alta



  

Levantar a câmera ainda mais alto

Um professor mais diligente ou cinematograficamente consciente 
teria movido as armas longas e a mesa para fora do quadro. Ou 
consertado no post. Observe os contrapesos nas armas longas



  

Cerca de quatro ou cinco dedos

Em seu excelente vídeo sobre a Espada de Tai Chi de San Feng, o 
estimado Zhong Xue Chao, também conhecido como Mestre Bing, 
sugere três dedos de distância entre a alça e o ponto de equilíbrio (ver 
www.wudangdao.com). Ele usa uma espada ligeiramente mais longa, 
como é típico dos estilos Wudang.



  

Nós usamos borlas - eles têm peso 



  

Saber

Observe as bandeiras - além de serem acessórios glamorosos, eles e 
borlas ajudam a mover o ponto de equilíbrio para mais perto do punho.



  

Espada longa

Esta espada longa tinha uma área de equilíbrio marcada. 
Para minha surpresa, a longa borla não moveu meu dedo 
para fora da área.



  

Espada de gancho

Esta espada de gancho era um desafio para manter ainda na brisa - há 
tanta área de superfície para a esquerda do visualizador da minha mão 
direita.



  

Staff – estilo Wudang  

Isso é mais longo do que a equipe de altura da sobrancelha mais 
comumente encontrada. É waxwood e single cônico para que a linha 
de equilíbrio não esteja no ponto médio como seria de se esperar em 
muitas equipes.



  

Pu Dao – sabre em um punho

Este é um Pu Dao de nove anéis - o vento estava vindo da 
esquerda do espectador e continuava torcendo a borda 
superior (de negócios) para longe de mim. Comprado da loja 
Brendan Lai (SF) há muito tempo.



  

Águia Halberd

Mesmo com TRÊS borlas ainda equilibra facilmente



  

alabarda de elefante



  

alabarda do dragão verde

Como todas as armas que compramos (anos atrás) da loja de 
Brendan Lai em São Francisco, isso ainda está em muito boa 
forma e é fácil de balancear. A maneira como as armas devem 
ser.



  

Dois pontos de dois gumes

Chinês: Sam Jian Liang Ren Dao (三尖兩刃刀), também conhecido como 
Er Lang Dao (二郎刀) por causa de sua associação com a divindade de 
guerra chinesa Er Lang Shen (二郎神). Surpreendentemente difícil 
manter-se estável apesar de sua simetria



  

Espadas, tridentes, alabardas e maças
Arma Distância do colarinho ao ponto 

de equilíbrio

martelo de melão não consegue equilibrar

tridente 18 sm

maça de dentes de lobo 41 cm

alabarda - serpente, crescentes dobro 25 cm

pá do monge 48 cm

pessoal do monge  3 cm

ancinho de nove pontos 33 cm

machado de cabo longo  8 cm

pá de ouro 20 cm

pá de moeda de ouro - cobra 13 cm



  

Considerações
Um uso de um ponto de equilíbrio é girar a arma. Exceto pela equipe 
de altura das sobrancelhas, esse tipo de movimento é muito raro nas 
artes marciais chinesas, especialmente em armas longas. Parte do 
problema é que tal giro é apenas um giro - a arma é mais fácil de 
aparar e menos propensa a causar um golpe estrondoso. O quão útil é 
um giro para a defesa é discutível: um problema crítico é que a mão 
em que a arma está girando é limitada em sua localização. Também é 
difícil deslocar o eixo vertical do giro de cobrir o lado de alguém para 
cobrir a frente de alguém, por exemplo. Existem quatro desafios 
táticos: (1) o inimigo pode infiltrar uma lâmina nas fendas do giro (2) 
se a arma que está sendo girada encontrar uma arma inimiga durante 
o giro que o controle da arma giratória será mantido (ou pode ser 
recuperada? ) (3) a arma de fiar pode aparar com autoridade e (4) a 
arma de fiar pode cortar efetivamente se ela entrar em contato.



  

Das artes de Hung Gar e Shaolin
Um conjunto de armas longas, ensinado por Grandmaster Wing Lam, está 
disponível em DVD em www.wle.com/products/VHG16.html. O conjunto 
intitulado "General Chai Yang Long Handle Knife" é conhecido por se referir 
a um general da dinastia Han (206 aC-220 dC), mas eu não fui capaz de 
localizá-lo. Em qualquer caso, várias rodadas, incluindo algumas atrás das 
costas. Agarrar o kwan dao no ponto de equilíbrio é fundamental. Eu teria 
que dizer que o Grandmaster faz o set parecer muito mais fácil do que era 
para mim. De igual interesse são vários DVDs de Shaolin do Grande Mestre 
Wing Lam: VSL18 - Faca de Cabo Longo Primavera Outono (com giros 
semelhantes); VSL24 - Broadsword versus Spear e VSL23 - Kwan Dao versus 
Spear. Os teóricos podem desejar observar que no conjunto Espada Larga 
contra Lança, a pessoa que usa o Espada Espacial perde sua arma, mas 
consegue vencer (com a mão desembainhada!) Contra a lança. O conselho 
sobre a proteção estar ao nível do ombro quando a lâmina está alta e a ponta 
da lâmina que NÃO está tocando o chão quando segura na proteção são 
PRECISAS.



  

Lâmina de gancho de lança de shaolin 
O grande mestre Wing Lam e eu entramos em um e-discussion técnico 
sobre a distância entre o colar da arma e o ponto de equilíbrio. Eu sugeri 
que os crescentes tornavam a lança muito pesada e não contribuíam muito 
para ofensas ou defesas. Pior, os pontos mais próximos dos crescentes (à 
esquerda abaixo) precisam do lutador para se estender além do ombro do 
inimigo e recuar. Não existe tal movimento no set - provavelmente por um 
bom motivo. Ele disse que eles representavam as dez garras do dragão 
(contando o contrapeso como um) e sugeriu que eu experimentasse alguns 
dos conjuntos de kwan dao com uma lança de lâmina de gancho E a lança 
de lâmina de gancho com um kwan dao. Ele preferiu a descrição Double 
Crescent Snake Halberd para Fang Tian Ji.



  

Lâmina de Cobra vs Lâmina Reta
O Grão-mestre notou que a Lâmina da Lâmina do Gancho era usada como um 
indicador de classificação e que um general anexaria sua bandeira a ela para 
marcar sua posição. Além disso, as trupes Lion Dance ainda usam o Hook 
Blade Spear de maneira similar, então minha campanha para remover o par de 
pontos crescentes é improvável de ir longe. Em algumas versões de O 
Romance dos Três Reinos, alega-se que o General Kwan, mesmo com seu dao 
extra-longo e extra-pesado, não conseguiu derrotar uma lança Hook Blade. 
Por conseguinte, pode ter sido o caso que o guarda-costas do caudilho Cao 
Cao usasse Hook Blade Spears quando a nova capital imperial estava 
localizada em Xu, como a história afirma. É menos claro se o Imperador Xian 
tinha alguma tropa de elite, muito menos que eles tinham alabardas.

De um ponto de vista prático, as lâminas de serpente são mais difíceis de 
fazer, pesam mais pela mesma profundidade de perfuração e são mais difíceis 
de serem afiadas. É difícil 2.000 anos depois ver alguma vantagem para as 
lâminas de cobra. Talvez as deficiências táticas fossem equilibradas pelo 
marketing visual naqueles dias antes dos anúncios online e do Facebook.



  

do estimado Sifu David Chang
agora ensinando em San Jose na Califórnia e anteriormente membro da equipe 
de Wushu de Pequim: “Não é surpresa que seus alunos se sintam atraídos 
pela lança da navalha. É uma arma visualmente atraente. Eu gosto do fato de 
que o design impede que a lâmina vá longe demais no corpo do oponente. Ele 
penetra fundo o suficiente para ser fatal, mas não tão longe que sua lança 
fique presa. No entanto, como você apontou, usar os crescentes para aparar 
seria complicado e muito lento para ser eficaz. Como tal, sinto que o design é 
em grande parte estético. Eu não acredito que exista um nome oficial para o 
torneio para a arma, pois não é um evento padrão da competição. Os 
praticantes são agrupados na categoria 'especial / outras armas', e ninguém 
usa isso na competição simplesmente porque não é interessante / chamativo / 
rápido o suficiente para competir com as outras armas 'especiais' como três 
seções. pessoal ou Pu Dao. O mais famoso portador da arma foi Lü Bu em Os 
Três Reinos. Sua arma era uma lança com os "dentes da lua" flanqueando a 
lâmina. Se houver um único crescente, é chamado de Halberd do Dragão 
Verde - direto ou serpenteado.



  

“'Fang' pode significar paralelo ou lado a lado. 'Tian' é o céu. Os crescentes da 
arma são conhecidos em chinês como  月牙 (Yue ya) ou 'dentes da lua': pode-se 
ver por que duas luas que flanqueiam a lâmina podem ser chamadas 'lado a 
lado nos céus'. Por qualquer nome, uma arma difícil de empunhar. Concordo 
que manter um ou dois crescentes alinhados é uma luta, e não está claro que 
enredar uma lâmina inimiga seja uma boa tática. Você está certo de que, se você 
pode atacar com a lança da lança no alvo, é difícil pará-la. Estilo antigo e um 
pouco lento devido ao peso, mas ainda é capaz de fazer o trabalho em combate, 
especialmente em uma falange. Os halberds gêmeos com crescentes e lâminas 
retas em alças médias que você é extenuante para usar. Eu os acho lentos devido 
aos problemas de peso e equilíbrio. É preciso estar atento para obter duas 
lâminas na orientação correta. Eu diria que alguém precisa de ombros e braços 
mais fortes do que a média, além de pulsos fortes. Não estou convencido de que 
a maioria dos ataques com uma mão é tão eficaz - eu certamente preferiria algo 
como uma espada ou um sabre. E eu definitivamente estaria focado em ganhar 
uma luta curta. Uma luta muito curta. Mesmo assim, as alabardas têm muito a 
ensinar ”.



  

Alabotes gêmeos



  

Para os futuros professores, o equipamento de proteção é muito quente e desconfortável. De 
acordo com o operador de câmera, o protetor de peito parecia feio usado sobre as sedas - a 
foto à direita o usava sob as sedas. Na foto à direita, uma borla branca curta está em uso: - 
bandeiras e longas borlas adicionam apenas um peso menor, mas foram consideradas como 
distrações do equipamento de proteção. Um protetor bucal é definitivamente recomendado. O 
arnês mostrado não é suficientemente bom quando o rosto é exposto. Um capacete de 
motocicleta com viseira também foi testado - muito quente, embaçado e com problemas de 
reflexão. Uma máscara de beisebol parecia a melhor das más escolhas.
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