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Streszczenie, Chód jest jedną z najważniejszych form lokomocji człowieka. Można opisać 
go za pomocą szeregu parametrów, takich jak: prędkość, długość kroku, częstotliwość 
stawiania kroków, wartości siły reakcji podłoża. Jednym ze sposobów wyznaczania 

wymienionych parametrów jest analiza przyspieszeń wybranych segmentów ciała. W 

literaturze można znaleźć różnego typu algorytmy służące do analizy chodu. Są to m.in. 

algorytmy opierające się na zastosowaniu filtru Kalmana, detekcji początku fazy przeciążenia 
oraz fazy propulsji występujących w fazie podporowej cyklu chodu, ruchów środka masy.  

W literaturze nie podano najbardziej optymalnej lokalizacji dla akcelerometrów. 

Umieszczanie czujnika na ciele pacjenta może powodować dyskomfort w poruszaniu się. 
Rozwiązaniem tego problemu jest umieszczenie akcelerometru na urządzeniu służącym do 
wspomagania chodu, np. kuli łokciowej. W literaturze brakuje algorytmów, które mógłby być 
wykorzystywane do analizy chodu osób poruszających się z kulą łokciową. 

Celem pracy jest opracowanie metody wyznaczania średniej częstotliwości stawiania 
kroków oraz oceny liczby przebytych kroków przez osobę poruszającą się z kulą łokciową na 
podstawie pomiarów przyspieszeń akcelerometru umieszczonego na kuli łokciowej. 

Wartości przyspieszeń otrzymano z akcelerometrów umieszczonych na klasycznej kuli 

łokciowej, poniżej uchwytu dla dłoni. W celu zbadania poprawności wyników do kuli 
przymocowano jeden z czujników pomiarowego systemu MVN Biomech firmy XSens. Do 

weryfikacji poprawności mierzonych przyspieszeń wykonano 14 pomiarów, gdzie badana 
osoba wykonała każdorazowo od 10 do 30 kroków z kulą. W celu przeprowadzenia analizy 

porównawczej przyspieszeń dokonano interpolacji danych (częstotliwość próbkowania obu 
systemów była różna), obliczono przyspieszenia wypadkowe, a następnie obliczono dla 

każdego z przebiegów błąd średniokwadratowy oraz współczynniki korelacji Pearsona 
pomiędzy przebiegami. W drugiej serii pomiarów badana osoba przeszła z kulą łokciową 
czterokrotnie 10, 20 i 30 kroków. Następnie przeprowadzono analizę składowych 
występujących w przebiegach poprzez obliczenia Szybkiej Transformaty Fouriera FFT z 

przebiegów wypadkowych przyspieszeń. W kolejnym kroku przeprowadzono filtracje filtrem 

dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej 1Hz (jest to częstotliwość podwójnego 

kroku) oraz górnoprzepustowym o częstotliwości granicznej 0,1Hz (odcięcie składowych 
stałych). W ostatnim kroku przeprowadzono detekcję szczytów znajdując maksima lokalne, 
które występują nie częściej niż 1s (1Hz). Ostatecznie przyjęto, że ilość znalezionych 
szczytów stanowi połowę przebytych przez badaną osobę kroków, a czas pomiędzy kolejnymi 
szczytami wyznacza połowę częstotliwości stawiania kroków. 
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