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Streszczenie. W dzisiejszych czasach istnieje szereg możliwości pozwalających na rozwój 
nowoczesnych technologii. Specjaliści w dziedzinach informatyki, biomechaniki oraz 
inżynierii poszukują coraz to lepszych rozwiązań, które mogłyby ułatwić wykonywanie badań 
diagnostycznych. Skanery przestrzenne pozwalają nie tylko na rozpoznanie wad postawy, ale 
również na ocenę poziomu deformacji ciała oraz zaproponowanie odpowiedniej rehabilitacji i 
leczenia. Niestety, cena wspomnianych urządzeń jest na tyle wysoka, że decydują się na nie 
tylko nieliczne placówki medyczne. Niewątpliwie determinuje to do poszukiwania tańszych, 
uniwersalnych oraz równie efektywnych metod badawczych.  

Powyższy cel stanowi istotę proponowanego rozwiązania. Przedstawione w pracy 
stanowisko pomiarowe pozwoliło zeskanować człowieka za pomocą pojedynczego sensora 
Kinect 360 firmy Microsoft, który może stanowić tańszą alternatywę dla opisanych wcześniej 
urządzeń. Korzystając z kontrolera oraz wybranych parametrów spirometrycznych 
zaproponowano badanie, które mogłoby pomóc w diagnozowaniu chorób układu 
oddechowego, a na ich podstawie identyfikowaniu odpowiedniej wady postawy. 
Zainstalowanie Kinect for Windows SDK pozwoliło podłączyć urządzenie bezpośrednio do 
laptopa, a dzięki możliwościom darmowych oprogramowań RecontructME i Meshlab, 
otrzymano trójwymiarowe obrazy człowieka, od talii po czubek jego głowy, oraz informacje 
ilościowe na ich temat. Badaniu poddano dwie osoby- kobietę i mężczyznę. Ich zadaniem 
było wykonanie obrotu wokół własnej osi, odpowiednio na pełnym wdechu, a następnie na 
pełnym wydechu. Ruch odbywał się w wyznaczonych odcinkach czasowych (5s, 7s, 10s),    
dla każdego po 5 par obrotów i był rejestrowany przez kamerę głębokości kontrolera. 
Uzyskane informacje na temat obrazów pozwoliły wyznaczyć różnicę objętości w każdej z 
par, która mogłaby stanowić odpowiednik parametru spirometrycznego, a dokładniej 
objętości oddechowej. Na jej podstawie można ocenić funkcjonalność płuc, wyznaczyć 
wstępną diagnozę i identyfikować dzięki temu wadę postawy. Grupą docelową stały się więc 
osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia układu oddechowego. 

Wyniki wskazują, że wartości uzyskane w czasie 5 sekund były najbardziej zbliżone 
do rzeczywistej objętości oddechowej. Biorąc pod uwagę zasady wykonywania badania 
spirometrycznego, może ono stanowić problem u osób w zaawansowanym stadium choroby. 
Z kolei proponowane rozwiązanie mogłoby znaleźć swoje zastosowanie w badaniu zarówno 
osób we wczesnej, jak i tej późniejszej fazie schorzenia. Dodatkowo spełnia ono początkowe 
założenia projektowe, ponieważ jest przede wszystkim tanie i uniwersalne.  
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