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Streszczenie, Celem pracy było okre lenie wpływu ruchomej scenerii wygenerowanej w 
rodowisku wirtualnej rzeczywisto ci na zdolno ć utrzymania równowagi u osób zdrowych. 

W tym celu przeprowadzono badania granic stabilno ci. 
Badaniu poddano 7 zdrowych osób: 6 kobiet i 1 mężczyznę. redni wiek (wraz 

z odchyleniem standardowym) w badanej grupie wynosił 22,1(±1,2) lat, redni wzrost 
169,9(±5,8) cm, a masa 60,6(±8,1) kg. 

Badanie zostało przeprowadzone przy pomocy wielofunkcyjnej platformy dynamograficznej 
do oceny rozkładu nacisku stóp na podłoże firmy ZEBRIS. Dedykowane oprogramowanie 

WinFDM-S oraz programy napisane w rodowisku MATLAB pozwoliły na zebranie 

i opracowanie wyników. Element wirtualnej rzeczywisto ci wprowadzono poprzez założenie 
na głowę systemu HMD (head-mounted display - specjalny wy wietlacz w postaci okularów) 

Oculus. 

Przebieg ćwiczenia, podczas którego rejestrowano zmiany stopnia nacisku stóp na podłoże 

wyglądał następująco: osoba badana stała na platformie nieruchomo w pozycji pionowej 
obunóż (dowolne, wygodne ułożenie stóp względem siebie, bez obuwia), z kończynami 
górnymi swobodnie opuszczonymi wzdłuż ciała. Kolejno wykonywane były maksymalne 
wychylenia ciała do przodu, do tyłu, w prawo i w lewo, bez odrywania stóp od podłoża, 
z wyprostowanymi kończynami dolnymi w stawach kolanowym i biodrowym oraz ze 
swobodnie zwisającymi kończynami górnymi. Przedstawioną sekwencję wychyleń wykonano 

w różnych warunkach: z oczami otwartymi, z założonym HMD generującym stabilny obraz, 
z założonym HMD generującym zakłócenia scenerii w postaci ruchów w płaszczyźnie 
strzałkowej o częstotliwo ci 0,2 Hz oraz z założonym HMD generującym podobne zakłócenia 
o częstotliwo ci 0,5 Hz. 

Otrzymane warto ci rednich nacisków stóp (z podziałem na przodostopie, tyłostopie, lewą 
i prawą stopę) na platformę znormalizowano i przedstawiono jako procent ciężaru ciała osoby 
badanej. 


	Jolanta Sznajder1, Jacek Jurkojć2, Piotr Wodarski2, Andrzej Bieniek2

