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Streszczenie. Wady postawy już od dłuższego czasu uważa się za globalny problemem. 
Schorzenie, niezależnie od wieku czy płci, dotyka dużej liczby osób. Istnieje wiele czynników, 
które doprowadzają do deformacji ciała. Pomimo ciągłego nagłaśniania powyższej sprawy w 
dalszym ciągu brakuje powszechnego dostępu do układu pomiarowego, który pozwoliłby ocenić 
sylwetkę człowieka. Rozwiązania, które obecnie można znaleźć na rynku, często wiążą się z  
wysokimi kosztami, co stanowi spore ograniczenie w dostępie do nich.     
 W ramach pracy zaproponowano dwa układy pomiarowe, które mogłyby służyć do 
identyfikacji cech charakterystycznych wad postawy powstałych na skutek choroby bądź urazu. 
W każdej z nich wykorzystano możliwości technologii kontrolera Kinect, dedykowanego dla 
konsoli Xbox 360. Dzięki bibliotece Kinect for Windows SDK możliwa była bezpośrednia 
współpraca urządzenia z komputerem. W pierwszym rozwiązaniu skorzystano z jednego sensora 
oraz darmowego oprogramowania ReconstructMe, które pozwoliło uzyskać obraz człowieka w 
3D. Osoba badana musiała wykonać obrót wokół własnej osi z odpowiednim obciążeniem             
(5 kg i 14 kg), aby symulować ewentualną deformację sylwetki. W tym wypadku skupiono się 
na skrzywieniach kręgosłupa w obrębie płaszczyzny strzałkowej. Uzyskane skany odtworzono w 
środowisku projektowym Inventor, a następnie w oparciu o metodę opisaną w książce               
E. Zeyland - Malawka nałożono na nie charakterystyczne punkty, co w efekcie pozwoliło 
uzyskać wartości kątów nachylenia odcinków kręgosłupa. Ostatecznie po obliczeniu 
odpowiednich wskaźników oceniono sylwetkę badanego, porównując je do norm podanych 
przez autorkę książki. W drugim układzie pomiarowym wykorzystano dwa kontrolery oraz 
oprogramowania iPi Recorder i iPi Mocap Studio. Podczas badania kamera głębokości 
zarejestrowała poruszającego się człowieka, a następnie nagrano ten sam ruch ze stopniowo 
rosnącym obciążeniem jednostronnym. Dzięki funkcji Biomech zawartej w programie Mocap 
Studio możliwe było ukazanie różnicy w położeniu prawej i lewej głowy kości ramiennej 
względem środka masy ciała. U zdrowej osoby powinny się one znajdować mniej więcej na tej 
samej wysokości. Istotą powyższego rozwiązania była identyfikacja bocznego skrzywienia 
kręgosłupa.           
 Proponowane układy spełniły główne założenia projektowe, ponieważ pozwoliły na 
identyfikację nieprawidłowości w postawie ciała. Obie metody stworzono w taki sposób, aby 
generowały jak najmniejszy koszt i w porównaniu do istniejących rozwiązań na rynku jest on 
naprawdę niski. Skonstruowane stanowiska mogą pełnić rolę praktycznego i przydatnego    
narzędzia do przeprowadzania diagnozy opartej o trójwymiarowy obraz człowieka.
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