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1. Bevezetés 

A modern, numerikusan pontos mozgásvizsgálatok szerepe egyre nő olyan 

területeken, mint a biomechanikai kutatások, klinikai diagnosztika, 

rehabilitáció követés, robotika és szórakoztatóipar. A Budapest Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti 

Informatika Tanszékének mozgáslaboratóriuma biomechanikai 

kutatásokban való részvételért jött létre. Ennek a célnak az elérése 

érdekében validálni kellett az alkalmazott mérőrendszereket és módszereket 

a labor mérési protokolljainak meghatározásához. 

A labor fő kompetenciái az egyensúlyvizsgálatok valamint emberek és 

állatok mozgáselemzése. Ezen mérések esetében – különösen az 

egyensúlyvizsgálatoknál – nagyszámú mozgást leíró paraméter érhető el a 

szakirodalomban, következésképpen fontos volt kiválasztani azokat, 

melyek megbízhatóan használhatók standardizált mérési protokolljainkban. 

A mozgásvizsgálatok publikálása és más mérőrendszerek pontossági 

vizsgálata során fontos tudni és mellékelni a vizsgáló rendszer pontosságát 

is. Ez az elvárás inspirálta egy újszerű megközelítésű mozgásrögzítő 

rendszert validáló eljárás kidolgozását, amelyet a dolgozat bemutat. 

Továbbá bemutatásra kerül egy alternatív kinematikai mozgásrögzítő 

rendszer, melynek validálásához szintén fontos sarokkő volt a referencia 

rendszer pontosságának meghatározása. 

2. Az érintett tudományterületek jelenlegi állása 

A talpnyomás középpont mozgását leíró stabilometriás paraméterek 

redundanciái és megbízhatóságuk 

2009-ben az International Society for Posture and Gait Research számos 

aspektusát standardizálta a stabilometriás vizsgálatoknak [1]. A talpnyomás 

középpont (center of pressure, CoP) mozgását leíró paraméterek széles 

skálája van mégis használatban a biomechanikai kutatásokban [2,3]. A 

paramétereken gyakran statisztikai vizsgálatokat végeznek, ahol a 
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paraméterek függetlensége előnyös. A számos váltakozva előforduló 

paraméter közül sok mégis redundáns információt hordoz. 

Több kutatás vizsgálata már bizonyos CoP paraméterek ismétlési 

pontosságát homogén tesztcsoportokon. A legtöbb CoP paraméter 

megbízhatósággal foglalkozó kutatás a hagyományos ismétlési pontosság 

vizsgálati módszert követve a résztvevőkön két mérést végeztet különböző 

napokon vagy legalább egy óra eltéréssel. A leginkább használt 

megbízhatóságot mérő statisztikai jellemzők ezekben a kutatásokban az 

osztályon belüli korrelációs együttható (ICC), a mérés standard hibája 

(SEM), a legkisebb detektálható eltérés (MDC) és a variációs koefficiens 

(CV) más néven relatív szórás. 

Optikai mozgásrögzítő rendszerek validálása 

A különböző optikai mozgásrögzítő rendszerek (optical motion capture, 

OMC) validálására néha Vicon kamerarendszereket használnak (Vicon 

Motion Systems Ltd, Oxford, UK), melyeket a tudományos felhasználások 

során pontossági referenciának tekintenek [4]. Ebben az esetben a marker 

koordinátákat és számított paramétereket összehasonlítják a vizsgált 

rendszer és a Vicon rendszer egyidejű méréseivel. Egy másik validáló 

megközelítés marker koordináták mérésén alapszik a markerek kismértékű, 

pontosan ismert trajektóriájú relatív elmozdulása során, melyet gyakran 

nagy felbontású robotikai eszközzel vagy lineáris aktuátorral valósítanak 

meg [5]. Fontos észrevenni, hogy ebben az esetben a pontosság nem egy 

azonos működési elvű rendszer mérésihez van hasonlítva, hanem egy 

precíz külső referenciához. A méréseket nagy méretű mérőterek esetén több 

helyen is elvégzik, de csak kis mértékű relatív elmozdulásokat mérnek, 

hiszen a referenciapozíció mindig a lineáris aktuátor kezdőpozíciója. A 

fenti validáló módszerek a rendszer pontosságát több aspektusból 

meghatározzák és jól használhatóak a statikus és dinamikus hiba 

számszerűsítésére, de nem alkalmasak OMC rendszerek abszolút hibájának 

és lehetséges skálázási hibájának meghatározására nagy mérőterekben. A 

skálázási hiba a mért koordináták eltérését okozza a valódi pozíciókhoz 

képest az origóhoz viszonyítva, függetlenül attól, hogy azt hova definiálják. 

Bár egyszerűek és dinamikus hiba mérésére alkalmasak azok a módszerek, 
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ahol mereven rögzített, együtt mozgó markerek relatív távolságát mérik [6], 

a skálázási hiba hasonlóképp hat a merev testhez rögzített markerekre, így a 

skálázási hibát nem fedi fel a vizsgálat. A motorizált mozgást alkalmazó 

validáló módszerek bár milliméter alatti pontossággal szolgáltatnak 

referencia koordinátákat, felépítésükből adódóan csak kis mérőterekben 

alkalmazhatók [5]. Habár tudományos alkalmazásokban a Vicon 

rendszereket tekintik az abszolút referenciának, más mozgásrögzítő 

rendszerekkel való hasonlítása becsapós lehet, hiszen mérésük ugyanúgy a 

sztereofotogrammetriai elveken alapszik és hasonló hibáik lehetnek [7], 

beleértve a skálázási hibát is. A szakirodalom nem ismertet olyan módszert, 

mellyel az OMC rendszerek abszolút és skálázási hibája mérhető lenne 

emberi mozgás mérésére alkalmas nagyságú mérőterekben a vizsgált 

rendszertől eltérő működésű referencia segítségével. 

Optikai mozgásrögzítésen alapuló járás analízis 

A járásvizsgálat az emberi mozgás kinematikájának és dinamikájának 

szisztematikus műszeres mérése, melyet gyógyászatban, biomechanikai 

kutatásokban és megváltozott mozgásképességű emberek felmérése és 

kezelése során valamint sportteljesítmény növelése érdekében alkalmaznak. 

Egy tipikus optikai mozgásrögzítő laborban számos kamera található a 

mérőtér körül. A vizsgált személy meghatározott anatómiai pontjaira 

markereket helyeznek, vagy markerek merev csoportjait rögzítik a 

testszegmensekhez [8]. Utóbbi esetben az anatómiai pontokat virtuális 

markerként veszik fel az azonos testszegmenshez rögzített merev 

markercsoportokhoz rendelt koordinátarendszerekben [8]. A markerek 

pályagörbéje és a merev marker csoportok pozíciója és orientációja a 

kamerák képeiből sztereofotogrammetriai módszer segítségével van 

meghatározva [8]. A csontok mozgását ezekből becslik az ízületi szögek 

meghatározása érdekében. Ezek a mozgásrögzítő rendszerek költségesek, 

így folyamatos igény van olcsóbb, de hasonló pontosságú alternatívák 

fejlesztésére. 

Az egyik jelenlegi trend a járásvizsgálatokban az olcsó inerciális 

mérőegységeken (IMU) alapuló mérőegységek használata, mely 

gyorsulásmérő és giroszkóp szenzorfúzióját használja. Ezek a szenzorok is 
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a testszegmensekhez vannak rögzítve és annak orientációját becslik. Bár 

ezek a rendszerek olcsók és hordozhatóak, megvannak a limitációik. Jól 

működnek periodikus mozgások esetén, de kevésbé alkalmasak 

objektumok abszolút pozíciókövetésére, továbbá az ízületi szögek mérése 

erősen függ a kényszerezett biomechanikai modelltől. 

3. Az értekezés áttekintése, összefoglalása 

Ez a fejezet a disszertáció lényegét foglalja össze tézisek formájában 

háttérmagyarázattal és gyakorlati alkalmazással bemutatva. 

1. tézis 

Az állásstabilitási vizsgálatok céljára a talpnyomás középpont 

mozgását, az egyensúlyozó képesség változását az alábbi 

paraméterekkel célszerű leírni: 

- a talpnyomás középpont bejárt útjának hossza egységes mérési idő alatt, 

-  átlagos talpnyomás középponthoz képesti legnagyobb anterior és 

posterior (előre-hátra) irányú eltérés (1. ábra), 
-  a legnagyobb, tengelyekre vetítve egybefüggő kilendülések amplitúdója 

(2. ábra), 

- az alsó végtagok közötti terhelés százalékos megoszlásának különbsége. 

 
1.ábra. CoP AP+ (d1) és AP- legnagyobb 

kitérések (d2) és szögeik (α, β) 

 
2. ábra.  CoP bejárt út legnagyobb 

amplitúdója 

Kapcsolódó publikációk: [P1-6] 
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Háttér magyarázat 

Talpnyomás eloszlás mérő lappal a nyomáseloszlás állás közben rögzíthető. 

A nyomáseloszlásból a nyomásközéppont és annak változása számítható, 

amely az állásstabilitást (statikus, állás közbeni egyensúlyozó képesség) 

jellemzi. 

A szakirodalomban számos talpnyomás középpont mozgásán alapuló 

állásstabilitási paramétert alkalmaznak, de több paraméter ugyanazt a 

jellemzőt írja le más megfogalmazásban. Erre legnyilvánvalóbb példa a 

bejárt út hossza adott mérési idő alatt, és átlagsebesség, amelyek lineáris 

kapcsolatban állnak. Az irodalomban található sok paraméter megnehezíti a 

különböző tanulmányok eredményeinek összehasonlítását. A tézis alapja a 

korreláció és varianciaanalízissel előszűrt paraméterek megbízhatósági 

vizsgálattal megállapított ismétlési pontosság vizsgálata. Az irodalomból 

összegyűjtött paraméterek közül korreláció vizsgálattal a független 

távolság-idő alapú- és a frekvencia vizsgálaton alapuló paraméterek 

kiválaszthatók [P1, P2]. Ezek érzékenységét varianciaanalízissel vizsgáltuk 

bizonyítottan eltérő biomechanikai tulajdonságú állástípusok során (nyitott 

és csukott szemes kétlábas állás, nyitott szemes féllábas állás) [P1, P2]. A 

változást nem vagy csak bizonytalanul érzékelni képes paramétereket a 

további vizsgálatból kizártuk. A szűkített listán végzett megbízhatósági 

vizsgálat egymás után többször megismételt mérésekből számított 

paraméterekre az osztályon belüli korrelációs együtthatót (ICC - intraclass 

correlation coefficient), a mérés standard hibáját (SEM – standard error of 

measurement) és a relatív szórást (CV – coefficient of variation) elemzi 

[P3]. A vizsgálatsorozat eredményeként az állásstabilitás jellemzésére 

megbízható és egymástól független paraméterek használatát javasolom. 

 

 

 

 



8 

 

2. tézis 

Sztereo-fotogrammetrián alapuló optikai mozgásrögzítő rendszerek 

(motion capture) statikus hibája geodéziai mérésekkel 

meghatározható, melyek során báziskoordináta rendszerben térbeli 

(különböző magasságú) és egymástól távol elhelyezett markerek 

helyzetét optikai és a geodéziai mérésekkel egy időben meghatározva a 

skálázási hiba definiálható, és az így vizsgált rendszer kalibrálható. 

Kapcsolódó publikációk: [P7-8] 

Háttér magyarázat 

A sztereo-fotogrammetrián alapuló mozgásrögzítő rendszerek a 

háromszögelés módszerével határozzák meg a markerek térbeli 

koordinátáit. Ehhez szükséges a kamerák egymáshoz viszonyított 

helyzetének és egy referencia koordináta rendszernek az ismerete, amelyet 

a napi gyakorlatban külső (extrinsic) kalibrációval határoznak meg, 

amelyhez egy markerekkel felszerelt, ismert geometriájú kalibráló marker 

elrendezést – kalibráló pálcát – használnak. Ha a kalibráló pálca markerei 

közötti távolság eltér a kalibráló programban referenciaként megadott 

méretektől, akkor a kalibrációban ez skálázási hibát okoz. Ez a mért marker 

koordinátákban az origótól mért távolsággal arányosan növekvő koordináta 

hibát eredményez. Ezt jól mutatja, hogy az egyszerűbb mérőeszközök (pl. 

tolómérő) mérési hibája a kalibráló markertávolság meghatározásában, az 

origótól több méterre már centiméteres koordináta hibát okozhat az elvileg 

milliméter alatti pontosságú kalibrált rendszerben. Az irodalomban a 

pontosság vizsgálatát kis relatív elmozdulásokkal, vagy egymáshoz 

mereven rögzített markerek mérőtérben mozgatása során mért távolságával 

vizsgálták. E módszerek a skálázási hibát nem tudják kimutatni, mert a 

skálázási hiba egyformán hat az elmozdult koordinátára és referencia 

pozícióra vagy marker koordinátákra. A skálázási hiba csak abszolút 

pozíció mérések segítségével pl. geodéziai mérésekkel mutatható ki. A 

mérőtérben elhelyezett markerek koordinátáját közös vonatkoztatási 

rendszerben geodéziai mérőállomással és a mozgásrögzítő rendszerrel is 

egy időben kell mérni. A két módszerrel mért térbeli koordináták 
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összehasonlításával a skálázási hiba meghatározható. A pontosságot 

befolyásoló skálázási hiba egymástól nagy távolságban elhelyezett 

markerek távolságát a vizsgált rendszerrel és hitelesített mérőszalaggal 

megmérve is meghatározható. A skálázási hiba meghatározás pontossága a 

markerek távolságának növelésével javul. 

3. tézis 

A testszegmensek merev testként való mozgáskövetésére Augmented 

Reality markerek pozíciót és orientációt meghatározó képfeldolgozása 

is alkalmas, amely egy kamera képével is kivitelezhető. 

Kapcsolódó publikációk: [P9-10] 

Háttér magyarázat 

Optikai mozgásrögzítő rendszerekkel a mozgásjellemzők számításához 

szükséges anatómiai pontok térbeli koordinátáit rögzítjük. Az anatómiai 

pontok térbeli helyzete megegyezik a rájuk közvetlenül rögzített markerek 

térbeli helyzetével. A bőrmozgás csökkentésére használt markercsoportok 

használata során az úgynevezett kalibrációs fázisban az anatómiai pont 

térbeli helyzetét (helyvektorát) a markercsoport által meghatározott lokális 

koordináta rendszerben kell meghatározni. A markercsoport térbeli 

helyzete sztereo-fotogrammetriai módszerekkel meghatározható, amely a 

merev testként jellemzett testszegmens mozgását írja le. Az anatómiai pont 

térbeli helyzete a lokális koordináta rendszerbeli helyvektor segítségével a 

markercsoport orientációjából és pozíciójából számolható. 
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3.ábra. Anatómiai pont kalibráció AR markerekkel végzett mozgáskövetés 

során, ahol a testszegmensek pozícióját és orientációját az AR markerek 

segítségével követik. 

Augmented Reality (AR - kiterjesztett valóság) megvalósítása során – az 

optikai mozgáselemző rendszer markercsoportjaihoz hasonlóan – az AR 

markernek a kamerához viszonyított pozíciójából és orientációjából a 

kalibrációs fázisban kijelölt anatómiai pontok térbeli helyzete számítható 

(3. ábra). Ebből következően a technikai megvalósítás a két terület között 

felcserélhető, és AR marker követési technológiával is végezhető 

mozgásvizsgálat [P9-10]. Ebben az esetben a vizsgált személy 

testszegmenseire AR markereket rögzítve követhető az anatómiai pontok 

mozgása. 
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4. Az eredmények gyakorlati alkalmazása 

Az 1. tézis paraméterlistájának alkalmazása  

A talpnyomás középpont mozgásán alapuló szűkített paraméterlistát az 

alábbi kutatásokban használtuk: 

- hanyag tartás hatásának vizsgálata az iskoláskorú gyerekek 

állásstabilitására [P5]; 

- a lúdtalp iskoláskorú gyerekek állásstabilitására gyakorolt hatásának 

vizsgálata [P6]; 

- térdízületi kopás hatásának vizsgálata az idősek állásstabilitására. [P4]. 

A javasolt paraméterek a vizsgált személyek életkorától függetlenül 

hatékonyan alkalmazhatók akár a fiziológiai változások kimutatására is. 

OMC rendszer validálása a 2. tézisben bemutatott módszerrel 

Egy 4 × 2,5 m mérési alapterülettel rendelkező 18 kamerás OptiTrack 

Flex13 (NaturalPoint, Oregon, USA) kamerarendszer esetén a geodéziai 

mérés és a rendszer saját mérésének összehasonlításával 0,9992 értékű 

skálázási faktort állapítottunk meg, amely 4 mm statikus hibát okoz a 

marker abszolút pozíciójában 5 méterre az origótól. 10 méter mérési 

távolság esetén ez a hiba 8 mm. A skálázási faktor ismeretében a hiba 

kompenzálható (4. ábra). A kompenzáció nem csak a biomechanikai 

vizsgálatok során fontos, hanem robotikai alkalmazásokban is szükséges, 

mivel a rendszer használata a kiemelkedő abszolút pontosságot igényli a 

robot odometriához képest. 
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4. ábra. Eredeti 3D hibavektorok az OptiTrack rendszer marker mérései 

és a geodéziai mérések között (A), valamint az optimált visszaskálázott 

mérőtérben mért hibavektorok (B). A láthatóság érdekében a 

hibavektorok hossza 100-as nagyítási tényezővel van ábrázolva. 

 

A 3. tézisben bemutatott Augmented Reality markereken alapuló 

mozgásrögzítő rendszer felhasználási lehetőségei 

AR markerrel végzett mozgásvizsgálat az optikai mozgásrögzítő 

rendszerekhez képest olcsó alternatívát jelenthet. A vizsgálat feltétele, hogy 

a markereknek egy irányból mindig láthatónak kell lenniük, így fix 

kameraelrendezés futópadon történt mozgásvizsgálatára alkalmas [P9-10]. 

Az ízületi szögek meghatározásához a markerek relatív helyzetét kell csak 

rögzíteni, így a talajon járó személyt mobiltelefon kalibrált kamerájával 

követve is végezhető a mérés. 
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