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  Celem pracy było opracowanie wzorca aktywno ci mię ni kończyny dolnej podczas 
wykonywania okre lonych ćwiczeń stabilometrycznych z wykorzystaniem elektromiografii 
powierzchniowej.  

  W skład grupy osób badanych wchodziło 7 osób które zdeklarowały, że są zdrowe  
i nie cierpią na żadne zaburzenia neurologiczne oraz u których nie nastąpiła w przeszło ci 
utrata równowagi z nieznanych przyczyn. rednia wieku badanych wynosiła 22 (±1,21) lata, 
redni wzrost 170 (±5,76) cm natomiast rednia masa 61 (±8,81) kg. 

  W ramach badania przeprowadzono pomiar EMG wybranych mię ni kończyny dolnej: 

biceps femoris, rectus femoris, tibialis anterior, gastrocnemius medialis i gastrocnemius 

lateralis oraz równocze nie pomiar rozkładu nacisku stóp na podłoże podczas wykonywania 

okre lonych ćwiczeń. Normalizację otrzymanych wyników pomiarów EMG przeprowadzono 

względem warto ci uzyskanych dla maksymalnego dowolnego skurczu (MVC). Badanie 

przeprowadzono przy oczach otwartych oraz z wykorzystaniem urządzenia HMD do projekcji 

trójwymiarowych obrazów wirtualnej rzeczywisto ci, gdzie badanej osobie prezentowano 

umeblowany pokój. 

  Do badań wykorzystano następujące systemy: 
 system do rejestracji powierzchniowej sygnału EMG firmy Noraxon, 

 platformę stabilometryczną firmy Zebris, 

 urządzenie HMD firmy Oculus Rift do stworzenia warunków wirtualnej 

rzeczywisto ci. 
W ramach badania wykonano pomiary granic stabilno ci w następujących warunkach: 

 badanie z oczami otwartymi, 

 badanie z wykorzystaniem systemu Oculus przy scenerii nieruchomej, 

 badanie z wykorzystaniem systemu Oculus przy częstotliwo ci ruchu obrazu 0,2 Hz, 
 badanie z wykorzystaniem systemu Oculus przy częstotliwo ci ruchu obrazu 0,5 Hz. 

Podczas pomiaru osoba badana na generowany sygnał wychylała się maksymalnie  
w przód, w tył, w prawo oraz w lewo aż do granic równowagi. Na każde wychylenie 
przewidziano czas 5 sek. Ruch następował wyłącznie w stawie skokowym, a stopy przylegały 
do podłoża. 

  Analizie podlegały rednie warto ci aktywno ci badanych mię ni kończyny dolnej 
znormalizowane względem MVC, uzyskane dla poszczególnych wychyleń (w przód, tył, 
prawo, lewo). 
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