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1. WSTĘP 
 
 Proces unowocześniania diagnostyki kończyn górnych cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród lekarzy i terapeutów z całego świata m. in. dzięki ciągle rozwijanym 
urządzeniom elektronicznym, w tym głównie urządzeniom do projekcji i analizy ruchu. 
Pomiary wielkości kinematycznych takich jak położenie poszczególnych segmentów lub 
wartości kątowe dla stawów, mierzone w kolejnych chwilach czasowych, pozwalają na 
określenie trajektorii ruchu ciała ludzkiego. Pomiary z wykorzystaniem optycznych  
i akcelerometrycznych systemów do analizy ruchu, w swoich badaniach, przeprowadzili m. in. 
Murray and Johnson [1], van Andel. [2] oraz Magermans. [3]. 
 Wykorzystanie wirtualnych technologii do budowy interaktywnych aplikacji wzmacnia 
motywację do wykonywania ćwiczeń na co wskazuje Cikajlo [4], a co zostało udowodnione w 
badaniach Sandeep [5]. 
  
2. CEL BADAŃ 
 
 Celem przeprowadzonych badań jest opracowanie wzorca ruchowego kończyn 
górnych podczas wykonywania ćwiczeń w systemie Wirtualnej Jaskini 3D. Scenariusz 
aplikacji został opracowany na podstawie wyselekcjonowanych przez terapeutów ćwiczeń. 
Badania są pierwszym etapem do opracowania systemu do wspomagania diagnostyki kończyn 
górnych. 
  
3. METODYKA BADAŃ 
 

Badania kinematyki przeprowadzono w Katedrze Biomechatroniki Politechniki 
Śląskiej i obejmowały dwie wyselekcjonowane przez fizjoterapeutów sekwencje ruchowe, 
będące sekwencjami ruchowymi wykonywanymi podczas diagnostyki i rehabilitacji dzieci. 
Następnie wykonano pomiar fizjoterapeuty z Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II  
w Sosnowcu (wiek 25 lat), wykonującego trzykrotnie wybrane czynności. Zmierzone dla 
fizjoterapeuty wielkości stały się podstawą do opracowania interaktywnej aplikacji  
w systemie Wirtualnej Jaskini 3D. Z wykorzystaniem systemu wielościanowej projekcji  



XII Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej  s. 150 
 

w formie Wirtualnej Jaskini przebadano grupę 25 studentów (w wieku od 22 do 28 lat, średnia 
23,3±1,34). U badanych osób nie stwierdzono żadnych defektów kończyn górnych. Do 
pomiaru wielkości kinematycznych wykorzystano inercyjny system do analizy ruchu 
MVNBiomech. Trzykrotnie nagrano wykonywane ruchy dla wszystkich badanych osób. 
Przebieg badań przedstawiono na rys. 1.  
 
 

 
 
 
 

Rys. 1. Przebieg badań w systemie Cave dla przygotowanych aplikacji motywujących do wykonywania 
wyselekcjonowanych czynności. 

3. WYNIKI 
 
 Wyniki badań obejmują pomiary przebiegów wartości kątowych dla każdego ze 
stawów kończyn górnych. Wyniki przedstawiono na wykresach, przykładowe wykresy 
zginania i prostowania oraz odwodzenia i przywodzenia w stawie barkowym przedstawia  
rys. 2.  Dla pomierzonych wartości obliczono średnią oraz odchylenie standardowe  
w kolejnych chwilach czasowych. Wyniki obliczeń przedstawiono na wykresach. 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Przebiegi kątowe dla pomiarów fizjoterapeuty i studenta ćwiczącego w systemie Wirtualnej Jaskini 3D  
w trójwymiarowej aplikacji. Kolor czerwony – fizjoterapeuta, kolor zielony – wybrany student. 

4. WNIOSKI  
 
 Dzięki zastosowaniu Technologii Wirtualnej Rzeczywistości możliwe jest zwiększenie 
motywacji do wykonywania wyselekcjonowanych ćwiczeń. Pomiar parametrów 
kinematycznych dla sekwencji ruchowych pozwolił na określenie wzorca ruchowego 
służącego do zaprojektowania aplikacji. Porównanie tych samych wielkości kinematycznych 
dla osób z niedoborem ruchowym, ćwiczących w systemie, pozwoli na pozyskanie informacji 
jak bardzo uzyskane przebiegi różnią się od opracowanego wzorca, co  może okazać się cenne 
w procesie diagnostyki kończyn górnych. 
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