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1. WSTĘP 

 
Wachlarz stosowanych obecnie metod, służących do oceny ruchomości kończyn jest 

niezwykle szeroki. Stosuje się zarówno proste i niedrogie przyrządy, jak i  skomplikowane, 
zmechanizowane i skomputeryzowane systemy oraz platformy. Choć droższe niewątpliwie 
imponują swoją precyzją i dokładnością, ze względu na konieczne nakłady inwestycyjne 
nadal nie są szeroko dostępne. Wciąż istnieje potrzeba opracowania rozwiązania 
uniwersalnego – obiektywnego i dostatecznie dokładnego, które znalazłoby się w zasięgu 
finansowym nie tylko dużych, specjalistycznych placówek opieki zdrowotnej. Rozwiązanie 
sprzętowe, które w tym celu zaproponowano, służy ilościowej ocenie ruchomości kończyny 
dolnej poprzez pomiar kąta ruchu stawowego. Wykorzystuje kontroler KINECT w wersji 
Kinect for Windows (bądź dedykowanej dla Xbox 360) oraz komputer klasy PC i działa                  
w oparciu o podstawowe, ogólnodostępne oprogramowanie Kinect SDK.  

 
2. OCENA RUCHOMOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM 

KONTROLERA KINECT 
 

Badania przeprowadzono w oparciu o lokalizację istotnych połączeń stawowych kończyny 
dolnej,  po wykonaniu określonego ruchu modelowego. Znajomość położenia konkretnych 
punktów umożliwiła kinematyczne odtworzenie kończyny i pomiar ustalonego kąta, 
stanowiącego istotę badania. Na potrzeby przeprowadzonych badań stworzona została 
biblioteka ruchów modelowych, dla których wykonane zostały pomiary (rys. 1.) 
 

W celu łatwiejszej identyfikacji wskazanych punktów użyto czarnych znaczników                       
o wymiarach 0,5 x 0,5 cm, które widoczne były w obrazie emitowanym przez kamerę 
podczerwoną. Wskazanie kursorem oznaczonego punktu w aplikacji Kinect STUDIO daje 
możliwość odczytu jego współrzędnych x i y. Analogiczny punkt zlokalizowany na obrazie 
pochodzącym z kamery głębokości, dostarcza informację na temat współrzędnej z. 
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Rys. 1. Biblioteka ruchów modelowych opracowana na potrzeby przeprowadzanych badań 

 
Celem wiarygodnego odtworzenia lokalizowanego punktu konieczna jest kalibracja 

współrzędnych x i y do wartości wyrażonych w milimetrach. Dokonano tego poprzez 
przemnożenie wartości odpowiadającym współrzędnym przez odpowiedni współczynnik, 
obliczony z równania wyznaczonego na podstawie samodzielnie przeprowadzonych testów 
pomiaru głębokości z wykorzystaniem wzorca.  

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Pomiar wykonany dla ruchu modelowego c (zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rys.1.); 
kolejno: obraz z kamery podczerwieni, obraz z kamery głębokości, schemat odtworzonej kończyny w 

środowisku Autodesk Inventor 2015 – licencja studencka 

Wprowadzenie współrzędnych oznaczonych punktów do programu graficznego pozwala 
na schematyczne odtworzenie kończyny i ilościowy pomiar kąta stanowiącego przedmiot 
badania (rys. 2.). Wiarygodność i dokładność proponowanej metody została w późniejszym 
etapie pracy zweryfikowana na podstawie analizy powtarzalności wyników pięciu 
niezależnych pomiarów przeprowadzonych dla dwóch wybranych ruchów modelowych. 
Odchylenia standardowe w przypadku obu ruchów nie przekroczyły wartości 0,9◦, co uznano 
za wynik satysfakcjonujący. 
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