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   Streszczenie, Chód jest najważniejszym sposobem lokomocji człowieka. Jego dysfunkcje 

wpływają negatywnie na komfort życia. Co raz czę ciej do rehabilitacji chodu wykorzystuje 

się Technologię Wirtualnej Rzeczywisto ci. Jak dotąd nie zbadany jest jednak dobrze wpływ 
immersyjnego rodowiska na zmianę sposobu chodzenia u zdrowych osób [1,2]. 

   Celem przeprowadzonych badań jest ocena zmian wielko ci kinematycznych wyznaczanych 
na podstawie rozkładu warto ci sil nacisku podczas chodu na bieżni z założonymi okularami 
3D. Zakłada się porównanie rednich warto ci wielko ci kinematycznych dla badanej grupy, 
dla badań chodu normalnego na bieżni oraz dla kilku cykli chodu z założonymi okularami 3D. 
    Badaniu poddano 32 dorosłe osoby (płeć, 6 mężczyzn, 26  kobiet; wiek, 22,5±1,78 lat; 

wzrost, 169,91±8,7; waga, 62,56±15,21 kg; BMI, 21,47±3,42 kg/m
2
) u których nie 

stwierdzono dysfunkcji kończyn dolnych i motoryki ciała. Każda z osób została poddana 6 
próbom chodu (1 próba chodu naturalnego na bieżni i 5 prób chodu na bieżni w VR). Przed 
pierwszą próbą przeprowadzano 240s rozgrzewkę na bieżni. Pomiędzy próbami chodu 

trwającymi 50s, następowały 240s przerwy w trakcie, których rozpraszano badaną osobę 
poprzez między innymi zmiany prędko ci poruszania się bieżni lub wirtualnej scenerii. W 

ramach badania przeprowadzono analizę 16 wielko ci kinematycznych chodu wyznaczonych 

na podstawie rozkładów warto ci sił nacisku na podłoże. 
   Wyniki wskazują, że w zakresie mierzonych parametrów nie istnieją statystycznie istotne 
różnice pomiędzy chodem naturalnym na bieżni, a chodem na bieżni w VR (przy tej samej, 

założonej w badaniu prędko ci poruszania się bieżni) oraz między poszczególnymi próbami 

chodu na bieżni w VR. rodowisko wirtualnej rzeczywisto ci nie zaburza warto ci wielko ci 
charakterystycznych chodu na bieżni, co wskazuje na możliwo ć konstruowania 

interaktywnych systemów wsparcia diagnostyki i terapii patologii chodu z wykorzystaniem 

Technologii Wirtualnej Rzeczywisto ci. 
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