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1. WSTĘP 

 
 Propriocepcja to zmysł orientacji, który umożliwia określenie ułożenia części własnego ciała 
bez patrzenia. Zmysł propriocepcji odgrywa w funkcjonowaniu człowieka bardzo istotną rolę – 
jest składową procesu kontroli równowagi, czucia ruchu stawu (kinestezji) oraz czucia pozycji 
stawu w ruchu czynnym i biernym [2]. Czucie głębokie, chociaż nieświadomie, jest również 
niezbędne w wykonywaniu codziennych czynności życiowych. Z tego powodu wciąż 
prowadzone są badania dotyczące obiektywnego pomiaru i rozwoju propriocepcji [1]. 
W literaturze najczęściej wskazywanych jest pięć metod pomiarowych: aktywnej reprodukcji 
pozycji stawu, wykrywania ruchu pasywnego, powtarzalności uzyskiwanych sił mięśniowych, 
odtwarzania prędkości kątowej ruchu, a także rozróżnienia uzyskanego położenia kątowego 
w stawie pomiędzy zazwyczaj pięcioma podanymi pozycjami (AMEDA) [4]. Każda z metod 
pozwala na ocenę propriocepcji w innym aspekcie. W niniejszej pracy zastosowano metodę 
aktywnej reprodukcji pozycji stawu. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu 
przebywania w trójwymiarowym świecie wirtualnym na wyniki pomiarów propriocepcji. 
Badanie przeprowadzono w dwóch warunkach pomiarowych: konwencjonalnych oraz 
z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.  
 
2. METODYKA BADAŃ 

  
 Grupa badawcza składała się z 7 studentów Politechniki Śląskiej, którzy nie mieli 
stwierdzonych żadnych dysfunkcji górnych kończyn górnych. Badanie przeprowadzono 
z wykorzystaniem metody aktywnej reprodukcji stawu w dwóch warunkach pomiarowych: 
konwencjonalnych oraz z wykorzystaniem środowiska wirtualnej rzeczywistości. Analizowano 
ruch rotacji w stawie ramiennym. Pomiary przeprowadzono w pozycji siedzącej, a badany był 
maksymalnie przysunięty do stołu. Ramię ułożone było pionowo, równolegle do tułowia, 
przedramię spoczywało na stole. Kąt w stawie łokciowym wynosił 90⁰. Druga kończyna górna 
mogła być ułożona w dowolnej pozycji. Na przedramieniu osoby badanej zamocowano czujnik 
ruchu, który mierzył aktualną wartość kątową rotacji ramienia. Pozycją początkową dla 
każdego z badań był kąt 0⁰ w stawie ramiennym. Kąty docelowe wynosiły 30⁰ i 60⁰ zarówno 
dla rotacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Podczas pomiarów w warunkach konwencjonalnych 
osoba przeprowadzająca badanie ustawiała przedramię badanego w pozycji początkowej, 
następnie docelowej, którą badany miał za zadanie zapamiętać przez 5 sekund, po czym 
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następował powrót do pozycji początkowej. Po takim przygotowaniu następowało badanie 
właściwe – badany miał za zadanie z zamkniętymi oczami samodzielnie odtworzyć pozycję 
docelową, a wartość kąta była zapisywana. Dla każdej pozycji docelowej wykonano 3 
powtórzenia. 
Do badań z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości wykorzystano system Oculus Rift. 
Osoba badana po założeniu okularów widziała dwie, takie same kulki natomiast cała sceneria 
była zaprojektowana tak, aby nie było na niej żadnych punktów odniesienia. Badany ruchami 
kończyny górnej mógł sterować ruchem jednej z kulek, natomiast druga odpowiadała 
położeniu kończyny, które badany miał przyjąć. Przeprowadzono dwa rodzaje pomiarów. 
Pierwszy był zbliżony do pomiaru w warunkach konwencjonalnych. Badany startował przy 
kącie 0⁰ w stawie ramiennym (w pozycji tej pokrycie kulki sterowanej z kulką odniesienia 
wymuszało takie położenie). Następnie kulka odniesienia zmieniała położenie i zadaniem 
badanego było przykryć kulką sterowaną kulkę odniesienia (położenie kulki odniesienia 
wymuszało przyjęcie zadanego kąta docelowego). W kolejnym kroku kulka odniesienia 
wracała do pozycji odpowiadającej 0⁰ w stawie ramiennym i badany miał za zadanie również 
powrócić do tej pozycji. Po tej sekwencji kulka odniesienia znikała, a badany miał za zadanie 
przyjąć pozycję przedramienia odpowiadającą kątowi docelowemu.  
 Drugi rodzaj pomiaru wyglądał podobnie do pierwszego za wyjątkiem ostatniego etapu, 
kiedy osoba badana miała odtworzyć pozycję docelową. Wówczas kulka odniesienia nie 
znikała ale przyjmowała pozycję zbliżoną do pozycji docelowej z przekłamaniem 5⁰ w mierze 
kątowej położenia przedramienia zarówno w jedną jak i drugą stronę (badana osoba była 
poinformowana o tej zmianie, jednak nie znała jej wielkości ani kierunku). Pomiar dla każdego 
z warunków przeprowadzono trzykrotnie.  
 
3. WYNIKI BADAŃ 
 

Uzyskane wyniki przedstawiano jako błąd stanowiący różnicę pomiędzy pozycją docelową 
a wykonaną. Następnie wyniki uśredniano zarówno dla pojedynczej osoby badanej jak i dla 
całej grupy badawczej dla trzech wykonanych prób w każdej z analizowanej pozycji oraz 
warunków badania. Dzięki przeprowadzeniu badań w dwóch warunkach pomiarowych, 
możliwe było porównanie wyników uzyskanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości oraz 
bez jej wykorzystania. Wyniki badań porównano również z wynikami propriocepcji dla rotacji 
stawu ramiennego, dostępnymi w literaturze. Uzyskane wyniki mogą znaleźć zastosowanie w 
projektowaniu programów do badania i ćwiczenia propriocepcji z wykorzystaniem technologii 
wirtualnej rzeczywistości. 
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