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1. WSTĘP 

 
Każdy człowiek posiada własną, indywidualną granicę stabilności, czyli takie wychylenie 

w dowolnym kierunku, z którego powrót do naturalnej postawy odbywa się bez odrywania 
stóp od podłoża. Aby wyznaczyć granicę stabilności rejestruje się maksymalne wychylenia 
w osi strzałkowej oraz poprzecznej osoby badanej. Następnie wyznacza się długości ścieżki 
pomiędzy maksymalnymi wychyleniami. Tak otrzymane wyniki posłużą do oceny granicy 
stabilności. Badania stabilograficzne można wykorzystywać np. do oceny postępów 
rehabilitacji osób po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, analizując czy osoba badana 
w równym stopniu obciąża stronę po której był wymieniany staw biodrowy jak i stronę po 
której nie był wymieniany staw biodrowy. 

Celem pracy było odpowiedzenie na pytanie: „Czy oraz jak zaburzenia wizualne wpływają 
na zdolności utrzymania równowagi?”. 

 
 

2. MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ 
 

Badaniu poddano grupę 27 studentów w wieku od 19-23 lat. Wszystkie osoby badane 
były zdrowe, bez żadnych chorób układu szkieletowego, mięśniowego, nerwowego czy 
wzrokowego.  

Stanowisko pomiarowe składało się z: platformy stabilograficznej ZEBRIS FDM-S oraz 
komputera.  

Osoba badana miała za zadanie wejść bez butów na platformę stabilograficzną, następnie 
wychylić się maksymalnie w osi strzałkowej oraz w osi poprzecznej dla obu kierunków bez 
odrywania stóp od podłoża. Takie wychwiania były wykonywane dla 6 różnych prób.  

 
 
3. WYNIKI 
 

Podczas przeprowadzonych badań, dla każdej osoby badanej zostały wyznaczone 
maksymalne wychylenia w osi strzałkowej oraz poprzecznej. Na podstawie otrzymanych 
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wyników wyznaczono odległość pomiędzy maksymalnymi wychyleniami zarówno w osi 
X jak i Y. Oś X- są to wychylenia w osi poprzecznej, oś Y- wychylenia w osi strzałkowej. 
Następnie na podstawie tych parametrów zostało wyznaczone pole powierzchni 
zakreślonego deltoidu oraz stosunek odległości pomiędzy maksymalnymi wychyleniami 
w osi strzałkowej oraz poprzecznej. 

Analizę statystyczną wykonano w programie Statistica 12.5 [1].  
 

 
Wykres 1 Zestawienie średnich wartości długości ścieżki dla wychyleń w osi strzałkowej oraz 

poprzecznej dla każdej z 6 prób. 
 
4. PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań, oraz analizy następnie wygenerowanych 
wykresów można stwierdzić, że opisywane zaburzenia wizualne nie mają wpływu na 
zdolności utrzymania równowagi.  

Różnice w otrzymanych wynikach pomiędzy próbą z oczami otwartymi a próbami 
z symulowanymi zaburzeniami są zbyt małe, aby można byłoby stwierdzić, że generowane 
zaburzenia wizualne mają jakikolwiek wpływ na stabilność człowieka. 
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