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1. WSTĘP 
 
 Systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość cieszą się dużym zainteresowaniem  
w środowisku lekarzy i terapeutów [1][2], głównie ze względu na aspekt motywujący do 
wykonywania określonych ćwiczeń. Pozwalają pacjentom zapomnieć o często nużącym 
procesie terapeutycznym co jest szczególnie istotne dla najmłodszych pacjentów. Systemy te  
dają możliwość grania w grę komputerową, która jest tak naprawdę aplikacją terapeutyczną. 
Podstawą do wykorzystania tych systemów w terapeutyce jest określenie wpływu zjawisk 
wywoływanych z wykorzystaniem systemów projekcji 3D na pacjentów, w tym na ich 
zdolność utrzymywania równowagi. 

 
2. CEL BADAŃ 
 
 Celem badań jest określenie zależności pomiędzy scenerią oraz częstotliwością zaburzeń 
wizualnych w świecie wirtualnym, wykreowanym przez system HMD typu Oculus Rift, a 
parametrami stabilograficznymi tj. długość ścieżki podparcia i wartość pola elipsy oraz 
wartościami reakcji sił podłoża w płaszczyźnie strzałkowej. 
 
3. METODYKA BADAŃ 
 
 Badania przeprowadzono na grupie 23 studentów Politechniki Śląskiej w tym 11 kobiet i 
12 mężczyzn w wieku 20-24 lat. Podczas badania do stworzenia projekcji 3D wykorzystano 
system Oculus Rift w wersji developerskiej. Do stworzenia sceny wirtualnej rzeczywistości 
wykorzystano oprogramowanie Quazar3D. Pomiary przeprowadzono na platformie Zebris 
FMD-S z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania. 
 Dla każdej z badanych osób przeprowadzono 5 pomiarów: test Romberga przy próbie 30 
sekundowej oraz badania z wzrostem i spadkiem częstotliwości zaburzeń ze zmianą w 15 
sekundzie badania dla scenerii otwartej, gdzie odległość do najbliższych przedmiotów była 
większa aniżeli 100m i w scenerii zamkniętej gdzie odległość do otaczających przedmiotów 
była mniejsza od 3m (zamknięte pomieszczenie). Parametry stabilograficzne wykorzystane do 
analizy oraz rodzaj zaburzeń wizualnych zostały dobrane na podstawie badań Duque i wsp. [4] 
oraz badań pilotażowych przeprowadzonych przez autorów niniejszej pracy [3]. Wszystkie 
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zaburzenia miały charakter sinusoidalny o częstotliwościach 0,7 i 1,4 Hz i stanowiły translację 
sceny w płaszczyźnie strzałkowej o zadanej amplitudzie. Translacja została połączona z 
niewielką rotacją, co miało za zadanie zwiększyć realizm zaburzenia. 
 
4. WYNIKI 
 
Do wyznaczenia parametrów stabilograficznych wykorzystano program WinFDM-S. 
Uzyskano następujące wielkości: bezwzględne pole elipsy, bezwzględna długość ścieżki 
podparcia oraz przemieszczenie środka nacisku COP w czasie. Z wykorzystaniem programu 
Matlab obliczono: pole elipsy oraz długość ścieżki podparcia w odniesieniu do badania 
referencyjnego osobno dla mężczyzn oraz kobiet oraz szybką transformatę Fouriera FFT  
i krótkookresową transformatę Fouriera STFT (okno 4s, przemieszczenie 0,1s)  
z przemieszczenia środka nacisku COP w płaszczyźnie strzałkowej. Przykładowe wyniki 
przestawia rys 1. 
 
 
 
 
 
  
 

 
a)                      b)            

Rys. 1 Przykładowe wyniki badań 
5. WNIOSKI 
 
 Zaburzenia w świecie wirtualnym przekładają się na parametry mierzone w świecie 
rzeczywistym. Analiza widmowa zmian reakcji sił podłoża wskazuje zależność pomiędzy 
parametrami zaburzenia, a rejestrowanymi z wykorzystaniem platformy siłami. Analiza 
częstotliwościowa zmian COP w płaszczyźnie zadawanych zaburzeń wykazuje istotny wzrost 
wartości sił odpowiadających na wykresach częstotliwością zadawanych zaburzeń. 
Wydłużenie ścieżki podparcia i zwiększenie wartości średniego pola elipsy dla scenerii 
otwartej wskazuje, że wpływ oddziaływania bodźców wizualnych na badane osoby jest 
zależny od wykreowanej scenerii i dla scenerii otwartej jest on nieznacznie większy. 
Odnotowano również nieznaczne przyzwyczajanie się osoby badanej do wywoływanych 
zaburzeń widoczne jako spodek amplitudy wahań w czasie widoczny na wykresach STFT. 
Przeprowadzono badania w celu pozyskania informacji i opracowania zasad tworzenia 
aplikacji terapeutycznych z wykorzystaniem środowisk wirtualnej rzeczywistości. 
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