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Streszczenie. W przedstawionej pracy wykonano symulację komputerową w programie 
MATLAB, pozwalającą wyznaczyć rodek ciężko ci ludzkiego ciała w trakcie chodu. Do 
wyznaczenia rodków ciężko ci poszczególnych fragmentów ciała człowieka posłużono się 
metodą Clausera [1]. W metodzie tej dane jest położenie rodka masy poszczególnej czę ci 
ciała wyrażone jako procent długo ci segmentu oraz ciężar segmentu okre lony przez procent 
ciężaru całego ciała.  
  Badanie zostało przeprowadzone dzięki użyciu systemu BTS, który składa się z sze ciu 
kamer emitujących wiatło podczerwone  oraz ze specjalnie dedykowanego oprogramowania. 

System pozwala okre lić położenie markerów, które należy wcze niej umie cić na ciele osoby 
badanej. 

  Pod pojęciem równowagi dynamicznej rozumie się zdolno ć organizmu do utrzymania 
równowagi w sytuacji zmieniającego się punktu podparcia. Upo ledzenia związane z 
balansem znacznie wpływają na chód człowieka, zmniejszają jego szybko ć oraz często 
prowadzą do upadków. Niestabilno ci podczas chodu zostały potwierdzone jako jeden z 
najważniejszych czynników przewidywania upadków. Stabilno ć podczas chodu definiuje się 
również jako zdolno ć progresywnej minimalizacji wahań dolnej i górnej czę ci ciała, a zatem 
do utrzymania pionowej równowagi podczas chodzenia [3, 4]. 
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