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Streszczenie: Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii Wirtualnej
kaski 3D,
w wybranych procesach terapeutycznych lub systemów typu Cave, pozwala
w
systemów pozwala zindywidualizow

wzrokowo-przestrzennej dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w systemie
Przeprowadzone

bardziej skomplikowany tym dzie

-ruchowej u dzieci wzrasta

fizykoterapeutów w grach i zabawach terapeutycznych
prostych czynn

percepcyjnow
podejmowane przez

nia integracyjnych form ruchu
techniki stymulacji sensorycznej
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w

nia przedmiotami po tych liniach
st zatem chwytanie przedmiotów,

przez komputer grafiki [5]. S
procesy diagnostyczne i terapeutyczne [6], tworzy system bardzo uniwersalny [7][8]. Terapia
pacjentów, pozwala im zapomnie

[9].

e w sali lekcyjnej [2].

-

terapeutycznych prezentowanych dla dzieci w systemie Cave.

Przeprowadzono badania z wykorzystaniem systemu projekcji przestrzennej w formie
wirtualnej Jaskini 3D (system Cave) z
dowisko aplikacji opracowanej
w
aktywnymi osoby
zabawie

-

z wykorzystaniem technologii
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Rys. 1.

z
-ruchowej dzieci oraz rejestrowano pozycje
systemu optycznego

rysunek 2.

Rys. 3.

4. WYNIKI
Wynikiem

aplikacji
ruchu od zastosowanej
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Rys. 3.
przesuwanego przedmiotu dla wybranego pacjenta

W celu
czas przenoszenia definiowany jako c
przedmiotu) w stosunku do c
funkcji
rysunek 4.

(przesuwania

Rys. 4.
aplikacji.

aplikacji. Wyniki przedstawia rysunek 5.

z wykorzystaniem technologii
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Rys. 5.

5. DYSKUSJA I WNIOSKI

badanych osób oraz od ich parametrów antropometrycznych. Proponowane mierzone
diagnostyki funkcji motorycznych dzieci oraz do monitorowania
procesu leczenia
zdrowia danego pacjenta. Wykresy
czasu potrzebnego

skomplikowania wykonywanego
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DETERMINATION OF UPPER LIMB MANIPULATION FOR
CHILDREN WITH THE USE OF VIRTUAL REALITY
TECHNOLOGY

Abstract: The using of modern technology and Virtual Reality systems turns out to
be successful in selected therapeutic processes The use of this type of system
allows you to customize the diagnostic and therapeutic processes, creates a very
versatile system. The main aim of this article as part of the study was to determine
the ability of manipulation and coordination for children with neurological
disorders in a system using Virtual Reality technology. The study showed
a significant effect of complexity of exercises performed on the efficiency with
which children perform movement. It was also observed that therapy using virtual
reality reinforces the motivation to perform strenuous exercises and improvement
of physical and intellectual skills.

