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1. WSTĘP 
 
 Intensywność procesów rozwoju koordynacji ruchowo-przestrzennej u dzieci wzrasta 
pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia [1]. Opanowanie prostych czynności związanych  
z porównywaniem, dobieraniem i rozróżnianiem obrazów, pojęć, kształtów warunkuje 
przejście kolejnych etapów rozwoju umysłowego, który to postępuje według indywidualnego 
rytmu. Zaburzenia powstałe na tym bądź kolejnych etapach rozwoju mają swoje odbicie  
w umiejętnościach fizycznych i predyspozycjach umysłowych dziecka już na etapie 
wczesnoszkolnym. Poprawa tych umiejętności wymaga działań fizjoterapeutycznych 
ukierunkowanych na kontrolę mięśniową dziecka oraz koordynacje motoryczną w obrębie 
rozwoju najważniejszych mięśni [2]. Wykorzystanie nowoczesnych systemów Technologii 
Wirtualnej Rzeczywistości takich jak kaski 3D, cieszących się dużym powodzeniem  
w wybranych procesach terapeutycznych lub systemów typu Cave, pozwala bardzo dobrym 
stopniu odwzorować rzeczywistość. Stosowanie tego typu systemów pozwala 
zindywidualizować procesy diagnostyczne i terapeutyczne, tworzy system bardzo 
uniwersalnym. Celem terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości jest rozwój bardziej 
prawidłowych wzorców reakcji na specyficzne bodźce, poprawa umiejętności motorycznych, 
koordynacyjnych i sposobów sekwencjonowania dla osób, które słabo reagują na tradycyjne 
metody stosowane w sali lekcyjnej [2]. 
 
2. CEL BADAŃ 
 
 Celem badań jest diagnostyka zdolności manipulacyjnych i koordynacji wzrokowo-
przestrzennych dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w systemie wykorzystującym 
Technologię Wirtualnej Rzeczywistości.  
 
3. METODYKA BADAŃ 
 
 Przeprowadzono badania z wykorzystaniem systemu projekcji przestrzennej w formie 
wirtualnej Jaskini 3D (system Cave) z udziałem 6 niepełnosprawnych dzieci w wieku od 10 do 
16 lat. Badania polegały na wprowadzeniu dzieci w środowisko aplikacji opracowanej w 
programie Quazar3D w systemie Wirtualnej Jaskini 3D. Po założeniu okularów z filtrami 
aktywnymi osoby mogły dostrzec wykreowane środowisko aplikacyjne jako pomieszczenie 
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3D do złudzenia przypominające rzeczywisty świat. Dzieci wzięły udział w trzech następujący 
po sobie zabawach. Pierwsza polegała na przesuwaniu przedmiotu w przestrzeni 3D po 
zadanej linii oraz w określonej scenerii. Linie zmieniały się od ciągłej poprzez przerywaną a 
następnie kropkowaną. Kształt linii zmieniał się od linii prostej poprzez zygzakowaną i 
ostatecznie sinusoidalną. Amplitudy i długość ustawiono proporcjonalnie do wysokości dzieci 
i na długość 3/4 szerokości pomieszczenia jaskini 3D. Tła aplikacji przyjmowały postać: 
jednorodną, z drobnymi szczegółami w tle oraz o dużej liczbie rozpraszających szczegółów. 
Druga sesja terapeutyczna polegała na klasyfikacji przedmiotów, umieszczonych w środku 
przestrzeni 3D, w zależności od ich docelowego przeznaczenia. Trzecia aplikacja polega na 
uzupełnianiu ciągów przedmiotów o różnorodnej tematyce odpowiednim przedmiotem 
następującym po podanych wcześniej.  Aplikacje druga i trzecia również zostały 
uporządkowane zgodnie z rosnącym poziomem trudności zmieniając przedmioty i tło jak w 
aplikacji pierwszej. Podczas badań obserwowano zdolność koordynacji psychoruchowej dzieci 
oraz rejestrowano pozycje markerów znajdujących się w przestrzeni jaskini 3D z 
wykorzystaniem systemu optycznego śledzenia ruchu DTrack2. Markery zostały umieszczone 
na okularach oraz dłoniach badanych osób. Rejestrowano również informację o chwilach 
przesuwania przedmiotów oraz o stanie logicznym przycisków po wewnętrznej stronie dłoni. 
 
4. WYNIKI 
  
 Wynikiem przeprowadzonych badań są wartości kinetyczne położenia dłoni i głowy 
zmierzone z wykorzystaniem systemy optycznego DTrack2 podczas wykonywania zadań dla 
każdej z osób. Z wykorzystaniem programu Matlab, dla każdej z osób, obliczono średnią 
odległość dłoni od prawidłowej wyrysowanej trajektorii ruchu, obliczono indywidualny czas 
wykonywania ćwiczeń oraz wykreślono trajektorię ruchu dłoni we wszystkich wariantach 
aplikacji. Przykładowy wykres wartości czasowych potrzebnych na wykonanie ćwiczenia w 
zależności od jego poziomu trudności przedstawia rys 1. 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 1.  Wartości czasu potrzebne na wykonanie ćwiczenia dla przykładowej osoby w zależności od tła 
aplikacji i zastosowanej funkcji drogi przesuwania przedmiotu 

6. WNIOSKI 
 
 Uśrednione wykresy średniej odległości od trajektorii ruchu oraz wykresy czasu 
potrzebnego na wykonanie ćwiczenia zależą od jego poziomu trudności. Trajektorie ruchu 
dłoni podczas wykonywania zadań są zindywidualizowane i zależą od stopnia 
niepełnosprawności badanych osób. Zaobserwowano również, iż terapia z wykorzystaniem 
wirtualnej rzeczywistości wzmacnia motywacje do wykonywania żmudnych ćwiczeń 
poprawiających sprawność fizyczną i intelektualną. 
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