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1. WSTĘP 

 
Rzeczywistość wirtualna (ang. Virtual Reality- VR) są ta systemy komputerowe 

(oprogramowanie oraz osprzęt) umożliwiające łączenie rzeczywistych 
doświadczeńi wygenerowanych komputerowo danych w celu symulacji rzeczywistej 
reprezentacji świata. [1]. Jednym ze sposobów kreowania wirtualnej rzeczywistości jest 
zastosowanie systemów mobilnych tj. Oculus Rift. System.Ten pierwotnie przeznaczony był 
do gier komputerowych, jednakżezaczyna być wykorzystywany również w innych 
dziedzinach rozrywki i nauki. Jednym z nich jest rehabilitacja osób z pewnymi schorzeniami 
lub zaburzeniami. Przykładami zastosowań dla systemu VR w rehabilitacji może być: 
leczenie bólów fantomowych[2], leczenie stresu pourazowego[3], leczenie lęków i fobii[4] 
oraz poprawa koordynacji i zdolności ruchowej podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych. 
W związku z tym, że jest to stosunkowo nowa technologia ma ona zarówno wiele wad i zalet. 
Przykładowymi wadami może być: wywoływanie epilepsji, wywoływanie dezorientacji po 
zakończeniu pracy z Oculusem, wywoływanie bóli głowy oraz nudności,. Do zalet można 
zaliczyć: niską wagę, kompaktowość, możliwość leczenia wielu schorzeń.  
 
 
2. CEL BADAŃ 
  
 Celem badań było opracowanie modelu matematycznego umożliwiającegowyznaczenie 
obciążeń występujących między kręgami w odcinku szyjnym kręgosłupa u dorosłej zdrowej 
osoby podczas korzystania z systemu wirtualnej rzeczywistości Oculus Rift. 
 
3. METODYKA BADAŃ 
  
 Do symulacji obciążeń w odcinku szyjnym kręgosłupa wykorzystany został 
zmodyfikowany model Free Posture programu AnyBody. W modelu uwzględnione zostały 
kręgi odcinka szyjnego, głowa, tułów oraz aparat mięśniowy działający w obrębie szyi. 
Model ten został obciążony siłami ciężkości pochodzącymi od elementów anatomicznych 
oraz ciężaru systemu Oculus. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch pozycji: wyprostowanej 
oraz przy pochyleniu tułowia pod kątem 30°. Dla każdej z pozycji przeprowadzono dwa 
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warianty obliczeń bez dodatkowego obciążenia oraz dodatkowym obciążeniem pochodzącym 
od systemu Oculus.  

 
Rys. 1 Model czaszki oraz odcinka szyjnego kręgosłupa wygenerowany w programie AnyBody 

 
4. WYNIKI 
  
 Największa siła występuje między kręgami T1C7 w pozycji pochylonej z założonym 
Oculusem. Najmniejsza wartość wystąpiła między kręgami C1C0 dla symulacji z założonym 
Oculusem w pozycji wyprostowanej. Największe wartości występowały w pozycji 
pochylonej z Oculusem, najmniejsze dla pozycji wyprostowanej również z systemem Oculus.  

 
Rys. 2 Wykres sił między kręgami T1C7 oraz C1C0 z Oculusem i bez Oculusa 

 
5. WNIOSKI 
  
 Siły występujące między kręgami szyjnymi zależne są od tego w jakiej pozycji 
wykonujemy ćwiczenia, oraz od tego czy wykonujemy je z założonym systemem Oculus, czy 
bez niego. Różnice te jednak nie są znaczące. 
 
 
6. LITERATURA 
[1]  http://www.ncgia.ucsb.edu/giscc/units/u131/u131_f.html (01.04.2015r.)  
[2]  https://developer.oculusvr.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=6207 (02.04.2015r.) 

[3] http://www.virtuallybetter.com/wp-content/uploads/2012/05/New-Yorker2.pdf 
(01.04.2015r.) 

[4]  https://www.indiegogo.com/projects/phobos-anxiety-management-vr-platform 
(03.04.2015r.) 

0

50

100

150

200

T1C7 C1C0

Si
ła

 [N
]

Kręgi

Pozycja wyprostowana z Oculusem
Pozycja pochylona z Oculusem
Pozycja wyprostowana bez Oculusa
Pozycja pochylona bez Oculusa


