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1. WSTĘP 

 
Wady postawy są problemem, który dotyczy ogromnej części współczesnego 

społeczeństwa. Wynikają one z wrodzonych schorzeń, ale i coraz częściej z niewłaściwego 
trybu życia. Powstają liczne programy profilaktyczne, które wskazują jednoznacznie, że 
najważniejsza jest szybka diagnoza schorzenia, która umożliwi właściwe leczenie i powrót do 
zdrowia. Jednak zostaje w tym momencie nakreślony problem dostępności do profesjonalnego 
sprzętu, który taką diagnostykę umożliwi. W gabinetach lekarskich dostęp do nowoczesnych 
narzędzi jest bardzo ograniczony, co bezpośrednio związane jest z ich ogromnymi kosztami. W 
związku z tym opracowano rozwiązanie sprzętowe, które ma za zadanie określać prawidłowość 
postawy ciała człowieka poprzez wyznaczenie kąta kifozy piersiowej (P2) oraz kąta lordozy 
lędźwiowej (P3), wykorzystując urządzenie Kinect dla Xbox 360 oraz oprogramowanie Kinect 
for Windows SDK. 

 
 

2. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KINECT W OKREŚLANIU WSKAŹNIKA KIFOZY 
PIERSIOWEJ (P2) ORAZ LORDOZY LĘDŹWIOWEJ (P3) 
 
Opracowanie rozwiązania sprzętowego dla określenia wskaźnika kifozy piersiowej (P2)  

oraz lordozy lędźwiowej (P3) przebiegało w dwóch etapach. Pierwszym z nich była kalibracja 
urządzenia Kinect dla Xbox 360. Następnie dokonano testu oraz weryfikacji zaproponowanego 
zestawu poprzez wykonanie pomiarów wykorzystując zaproponowaną metodę. 

 
2.1.Kalibracja urządzenia Kinect dla Xbox 360 

 
Informacje dostarczane za pomocą urządzenia Kinect dla Xbox 360 umożliwiają określenie 

położenia punktu w przestrzeni trójwymiarowej. Współrzędne punktów są jednak definiowane 
dwojako – współrzędne x i y w jednostkach pikselowych, natomiast z w rzeczywistych 
jednostkach długości [mm]. Aby obiektywnie określić położenie punktów w przestrzeni 
koniecznym stało się wyznaczenie zależności pomiędzy współrzędnymi pikselowymi a 
rzeczywistymi w funkcji odległości obiektu od kontrolera (kalibracja). W tym celu wykonano 
szereg pomiarów zwymiarowanego znacznika w różnych odległościach od urządzenia (Rys.1.). 
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Rys. 1. Znaczniki osi z - kalibracja urządzenia Kinect dla Xbox 360  

 
2.2.Metoda pomiaru 

 
Dzięki zastosowaniu urządzenia Kinect dla Xbox 360 oraz aplikacji Kinect Studio 

możliwym jest precyzyjne określenie punktu w przestrzeni trójwymiarowej. Aby określić kąt 
kifozy piersiowej oraz kąt lordozy lędźwiowej koniecznym jest wyznaczenie współrzędnych 
czterech punktów: KSF, KP, LL oraz CM, które zostały zaimportowane do środowiska 
projektowego Autodesk Inventor 2015 (licencja wersji studenckiej), co umożliwia wyznaczenie 
kątów P2 oraz P3 (Rys.2.).  

Pomiary zostały przeprowadzone na dwóch obiektach, 5 prób celem weryfikacji 
powtarzalności wyników badań. Wykonano również test istotności dla wartości najbardziej 
oddalonych od średniej pięciu prób. W odniesieniu do norm podanych w literaturze uzyskano 
satysfakcjonujące rezultaty, pozwalające jednoznacznie określić prawidłowość postawy. 
 

 
Rys. 2. Graficzne środowisko umożliwiające zdefiniowanie wskaźników P2 oraz P3 
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