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Streszczenie. W ostatnich latach technologie wirtualnej rzeczywistości (ang. VR – virtual 

reality) rozwijają się w szybkim tempie. Skutki jakie wywiera wirtualna rzeczywistość na 
człowieka są przedmiotem wielu obecnych badań. W badaniach tych w centrum 
zainteresowania jest narząd wzroku, będący głównym odbiornikiem informacji w wirtualnej 

rzeczywistości. Integracja informacji wzrokowej z VR z informacją płynącą z receptorów 
czucia głębokiego i układu przedsionkowego ze świata rzeczywistego stanowi spore 
wyzwanie w kontekście utrzymania równowagi, co stanowi niezwykle interesujący obszar 
badawczy. 

Celem niniejszej pracy była weryfikacja wpływu różnego rodzaju otoczenia w środowisku 
wirtualnym  na charakterystykę wychwiań ciała w staniu swobodnym. W badaniach 
uczestniczyło 7 zdrowych kobiet w wieku od 24 do 32 lat, a do ich przeprowadzenia 

wykorzystano system HMD (ang. head-mounted display) (Oculus Rift, CV1) oraz platformę  
posturograficzną (AMTI, Accugait). Parametry stania swobodnego były rejestrowane w 6 
różnych warunkach wizualnych (po 3 powtórzenia w każdym warunku). Było to stanie 
swobodne naprzeciw ściany i stanie swobodne naprzeciw ściany z punktem fiksacji wzorku, 

w świecie wirtualnym i rzeczywistym oraz dodatkowo w VR stworzono scenerię gdzie 
widoczny był sam punkt na tle pustej przestrzeni jak i sama przestrzeń bez punktu 
odniesienia. Próby stania swobodnego w różnych warunkach były randomizowane, a każda 
trwała 30 sekund. Analizie poddano sygnał CoP (ang. center of foot pressure) jak i składową 
pełzającą i oscylacyjną stabilogramu (ang. rambling-trembling) osobno dla kierunku 

przyśrodkowo – bocznego (medio-lateral, ML) jak i przednio-tylnego (anterior-posterior, 

AP). Dla powyższych analizowano: zakres, średnią kwadratową oraz średnią prędkość. 
Analizę statystyczną wykonano z użyciem jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA). 

Nie wykazała ona istotnych różnic pomiędzy warunkami dla zmiennych charakteryzujących 
sygnał COP. Dekompozycja sygnału metodą rambling-trembling uwidoczniła różnice istotne 
statystycznie dla zmiennych składowej oscylacyjnej pomiędzy warunkami w świecie 
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rzeczywistym, a warunkami w świecie wirtualnym. Dokładne wyniki zostaną zaprezentowane 
podczas konferencji. Badania zrealizowane w ramach programu Strategmed III. 
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