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1. WSTĘP 

 
Równowaga to umiejętność utrzymania pozycji statycznej lub utrzymania pozycji ciała  

w różnych zróżnicowanych warunkach wykonywania zadań ruchowych. Podczas stania 
swobodnego lub wykonywania statycznych ćwiczeń równoważnych w miejscu, ciało 
człowieka nie pozostaje nieruchome, wychyla się z różną amplitudą i prędkością.  
Człowiek na przemian traci i odzyskuje równowagę. Im doskonalsza jest zdolność do 
utrzymania równowagi człowieka i tym szybciej następuje powrót do równowagi po jej 
utracie, tym mniejsza jest amplituda chwiania. Umiejętność wszechstronnej i obiektywnej 
oceny układu równowagi jest niezbędna do oceny postępów terapii i umiejętności wykonania 
ćwiczeń równoważnych w sporcie. Dlatego celem projektu badawczego jest zbadanie 
zależności pomiędzy wychyleniem ciała z położenia równowagi a symetrią ruchów korekcji 
równowagi kończyn górnych oraz tułowia i głowy. 
 
 
2. OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

 
Badanie zostało przeprowadzone w certyfikowanym Laboratorium Analiz 

Biomechanicznych za pomocą systemu analizy ruchu BTS SMART-E, w którego skład 
wchodziło 6 kamer cyfrowych IR i 2 kamery pracujące w trybie widzialnym. Osoba badana 
miała za zadanie utrzymywać równowagę na platformie balansowej Libra, która pozwala  
na pomiar wychylenia z położenia równowagi w zakresie do 20 cm.  

Badanie pilotażowe wykonano na 1osobie, na której rozmieszczono znaczniki filmowania 
według rozszerzonego o kończyny górne protokołu Davisa. Na platformie umieszczono 
dodatkowo 4 markery aby wyznaczyć płaszczyznę podstawy. Następnie stworzono 
komputerowy model obliczeniowy w oparciu o znaczniki filmowania. Wyliczono kąty w 
stawach kończyn górnych, tułowia i głowy. Oceniono symetrię zmiany kątów przy 
wykorzystaniu dynamicznego współczynnika asymetrii DAI, zgodnie ze wzorem 
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Rys. 1 Rozmieszczenie znaczników na osobie badanej i ich komputerowy model obliczeniowy 

 

 
AI (współczynnik asymetrii) wyraża procentową różnicę pomiędzy wartościami zmiennej X 
strony lewej i prawej kończyn człowieka (XL ,XP), SI = 0  -> idealna symetria, SI = ∞  -> 
największa asymetria. DAI(t) jest odpowiednikiem dla zmiennych czasowych i jest funkcją 
czasu. DAI wymaga cykli o jednakowym czasie trwania. 
 
 
3.  WYNIKI I WNIOSKI 
 

Platforma balansowa miała możliwość przemieszczać się w kierunku bocznym (X)  
(w płaszczyźnie czołowej). Największe wychylenie (3.8 cm) zarejestrowano w okolicach  
10 sekundy trwania rejestracji. Największy zakres ruchów korekcji równowagi 
zarejestrowano dla kończyn górnych i OSC w płaszczyźnie strzałkowej. Zauważono także 
ruchy w kierunku przednio-tylnym oraz niewielkie w kierunku pionowym. Badanie 
pilotażowe wykazało, że odpowiedź układu motorycznego człowieka na utratę równowagi  
ma charakter asymetryczny - zaobserwowano wychylenia ciała człowieka, najpierw  
w kierunku utraty równowagi (zgodnie z kierunkiem platformy) – mała amplituda,  
w kierunku przeciwnym – duża amplituda. 

Wnioski:  
1) Zaobserwowano związki pomiędzy zaburzeniem równowagi (wychylenia platformy) a 
odpowiedzią systemu kontroli równowagi (zmiany kontowe ruchów) i asymetrią ruchów.  
2) Zaobserwowano czas reakcji ∆t=t3-t1 
3) Planujemy: zwiększenie liczby badanych, wyliczenie asymetrii ruchów na podstawie 
zmiany wartości kątów pomiędzy stroną prawą a lewą, zbadanie korelacji pomiędzy 
zarejestrowaną amplitudą wychyleń platformy a dynamicznym współczynnikiem symetrii 
(DAI) dla różnych wartości kątowych dla kończyn górnych, tułowia i głowy. Niniejszy 
projekt badań posłuży wykazaniu przydatności dynamicznego współczynnika asymetrii (DAI) 
w ocenie statycznej i dynamicznej równowagi ciała 
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