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PORÓWNANIE SYSTEMÓW PRZESTRZENNEJ ANALIZY RUCHU 
NA PRZYKŁADZIE SYSTEMÓW OPTYCZNYCH 

I AKCELEROMETRYCZNYCH 
 

COMPARISON OF SPATIAL MOTION ANALYSIS ON THE 
EXAMPLE OF OPTICAL AND ACCELEROMETRIC SYSTEMS 
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1. WSTĘP 

 
 W ostatnich latach znacznemu rozwojowi uległy techniki śledzące ruch człowieka 

(z ang. Motion Capture), których zadaniem jest sekwencyjne odtworzenie układu ciała [1]. 
Techniki te są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach m.in. w badaniach 
biomechanicznych, w medycynie oraz branży rozrywkowej - w procesie powstawania filmów 
lub gier video [2]. Obecnie można wyróżnić wiele systemów, które są wykorzystywane do tych 
celów jak np. systemy optyczne, akcelerometryczne, mechaniczne, magnetyczne [3]. Różnią 
się one budową oraz parametrami - rozdzielczością, dokładnością oraz szybkością transmisji 
danych.  

 
1. CEL  

 
Celem pracy jest analiza porównawcza dwóch systemów pomiarowych na podstawie 

przeprowadzonych badań doświadczalnych - optycznego DTrack2 oraz akcelerometrycznego 
Xsens. Dane zostały porównane na podstawie obliczonego błędu średniokwadratowego 
oraz współczynnika korelacji Pearsona.  
 
 
2. METODYKA BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH 

 
W badaniach wykorzystano system Cave, zwany Wirtualną Jaskinią 3D. Grupę 

badawczą stanowiły cztery kobiety (średnia wieku - 22), u których nie stwierdzono żadnych 
wad w obrębie kończyn górnych i dolnych, a także przebytych wcześniej urazów kończyny 
górnej, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań. 

Podczas badań wykonano następujące czynności: podnoszenie kubka odpowiednio 
prawą i lewą ręką oraz zbijanie balonów polegające na naprzemiennych przeprostach prawą  
i lewą ręką. Każda z aktywności została powtórzona trzykrotnie. Ruch zarejestrowano 
korzystając z dwóch systemów jednocześnie - optycznego firmy DTrack2 oraz 
akcelerometrycznego firmy Xsens. Markery pasywne, będące częścią systemu optycznego 
umieszczono na dłoniach osoby badanej w tym samym miejscu, co czujniki z systemu 
akcelerometrycznego.  
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3.ANALIZA WYNIKÓW 
 
  Na podstawie zarejestrowanych podczas doświadczenia danych otrzymano informacje 
na temat zmiany położenia prawej i lewej ręki podczas badania dla każdej aktywności oraz 
klatek czasowych w trakcie, których te zmiany zachodziły. Na ich podstawie za pomocą 
programu napisanego w środowisku Matlab wyznaczono wartości błędu RMS, korelacji 
Pearsona oraz przebiegi dla przemieszczenia, prędkości i odległości krzywych. Przykładowe 
wyniki przedstawia Rys. 1 oraz Tab. 1. 

 
Rys. 1. Przykładowy wykres a) przemieszczenia, b) odległości krzywych i c) prędkości w funkcji 

czasu dla naprzemiennych wymachów kończyn górnych zarejestrowane prawej dłoni  
 

Tab. 1. Średnie wartości błędu średniokwadratowego oraz współczynnika korelacji Pearsona 

 
4. DYSKUSJA I WNIOSKI 

 
Przeprowadzone badania z wykorzystaniem systemu optycznego firmy DTrack2 oraz 

akcelerometrycznego Xsens pozwoliły na ich porównanie i wskazały na różnice 
rejestrowanych przez te systemy sygnałów. System akcelerometryczny dzięki wstępnej filtracji 
danych z czujników pomiarowych wykazuje bardziej wygładzone przebiegi aniżeli system 
optyczny. Największą wartość obliczonego błędu średniokwadratowego wyliczono  
dla osi pionowej Z. Wynika to z największego zakresu przemieszczenia w tej osi podczas 
ruchu. W tej osi wyliczono także największą wartość korelacji Pearsona, co wskazuje, 
że przebiegi te w tej osi miały najbardziej zbliżone do siebie kształty trajektorii 
przemieszczenia. Analiza porównawcza systemów do analizy ruchu wykazała dużą zależność 
błędu i współczynnika korelacji w zależności od wykonywanego przez osobę badaną ruchu. 
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Wartości błędu średniokwadratowego  
dla osi X, Y, Z [m] 

Wartości współczynnika korelacji Pearsona 
 dla osi X, Y, Z 

Qx [m] Qy [m] Qz [m] |rx1x2| |ry1y2| |rz1z2| 
0,0232 0,0434 0,0608 0,7744 0,8619 0,9799 


