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1. WSTĘP 

 
Wirtualna rzeczywistość posiada wiele zalet, dzięki którym rehabilitacja z jej 

wykorzystaniem może stać się atrakcyjniejsza oraz skuteczniejsza. W połączeniu z systemami 
do analizy ruchu pozwala na uzyskanie obiektywnej oceny wykonywanych ćwiczeń w postaci 
danych liczbowych, dzięki czemu możliwe jest porównanie postępów rehabilitacji. 
Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości umożliwia tworzenie interaktywnych 
scenariuszy dopasowanych do indywidualnych potrzeb i preferencji dzieci w różnym wieku, 
dzięki czemu wykonują one większą liczbę powtórzeń ćwiczenia z większym zaangażowaniem 
[1, 2]. Istnieje zatem potrzeba projektowania coraz to nowych aplikacji. Inspiracją do 
opracowania scenariusza mogą stanowić zarejestrowane z udziałem fizjoterapeuty 
wyselekcjonowane sekwencje ruchowe. 

 
2. CEL BADAŃ 
 

Celem badań jest analiza parametrów kinematycznych wyselekcjonowanych przez 
fizjoterapeutę sekwencji ruchowych. Wyniki badań będą przydatne przy tworzeniu gier 
terapeutycznych w środowisku wirtualnej rzeczywistości do rehabilitacji osób z zaburzeniami 
neurologicznymi. 
 
3. METODYKA BADAŃ 
 

Badania zostały przeprowadzone za pomocą akcelometrycznego systemu do analizy ruchu 
MVN Biomech firmy Xsens. W badaniach wzięła udział doświadczona fizjoterapeutka, 
zajmująca się na co dzień rehabilitacją dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Inercyjne 
czujniki z systemu MVNBiomech zostały umieszczone na ciele badanej osoby tak, aby był 
możliwy pomiar ruchu każdego z segmentów. Oprogramowanie MVN Studio pozwoliło na 
kontrolę systemu, przeprowadzenie kalibracji, rejestrację ruchu oraz wstępną analizę wyników. 
W ramach badań zarejestrowano sześć wybranych przez fizjoterapeutkę sekwencji ruchowych, 
m.in. naprzemienne przenoszenie kończyn górnych nad głowę ruchem zginania oraz 
odwracanie/nawracanie ręki. Każda z sekwencji została wykonana trzykrotnie. 
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4. ANALIZA WYNIKÓW 
 

Po wykonaniu badań otrzymano wstępne wyniki przebiegów kątowych w stawach 
kończyny górnej. W programie Matlab wyznaczono wartości maksymalne oraz minimalne 
kątów w tych stawach dla każdej zarejestrowanej próby a następnie obliczono zakresy ruchów 
w stawach. Kolejnym krokiem było podzielenie każdej z sekwencji ruchowych na fazy. 
Naprzemienne przenoszenie kończyn górnych nad głowę ruchem zginania podzielono na dwie 
fazy. Pierwsza rozpoczynała się pozycją wyjściową (wyprostowana w łokciu prawa kończyna 
górna uniesiona nad głowę, lewa opuszczona wzdłuż ciała) a następnie poprzez zgięcie w 
łokciach następowało jednoczesne opuszczenie prawej kończyny znad głowy            i 
przeniesienie wzdłuż ciała, oraz podniesienie lewej kończyny górnej nad głowę. W czasie 
drugiej fazy następował analogiczny powrót kończyn do pozycji wyjściowej. Ze względu na 
różne czasy trwania trzech prób wykonania tej samej sekwencji ruchowej wykonano wykresy 
znormalizowane czasowo. Normalizację uzyskano dzięki interpolacji danych w funkcji czasu 
procentowego. Przykładowe uzyskane przebiegi przedstawia rys.1. 

 
Rys. 1. Przebiegi chwilowych wartości kątowych w stawie barkowym dla wybranej sekwencji 

ruchowej (naprzemiennego przenoszenie kończyn górnych nad głowę ruchem zginania) bez podziału na 
fazy ruchu dla 3 kolejno zarejestrowanych prób 

5. DYSKUSJA I WNIOSKI 
 

Podczas badań uzyskano wzorzec ruchowy poprawnie wykonanych sekwencji 
terapeutycznych stanowiący bazę służącą projektowaniu gier terapeutycznych  
w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Badania wykazały, że każda z sekwencji ruchowych 
angażuje stawy w różnym stopniu. Analizowana powyżej sekwencja ruchowa angażuje 
najbardziej staw łokciowy oraz barkowy. Największe zakresy ruchu są osiągane dla 
zginania/prostowania w stawie łokciowym oraz rotacji w stawie barkowym.  Poszczególne 
sekwencje ruchowe są więc odpowiednie do oceny zakresu ruchu w odpowiednich stawach. 
Podział sekwencji ruchowych na fazy pozwolił na dokładniejszą analizę zakresu ruchu          w 
stawach oraz przebiegów kątowych podczas wykonywania ruchów złożonych.  
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