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Összefoglaló 

A dolgozatban bemutatott rendszer célja az Ariel Performance Analysis System (APAS) nevű, 

optikai elven működő, videó alapú, számítógéppel vezérelt mozgásanalizáló szoftver segítségével 

különböző biomechanikai mérések elvégzése speciális igényű és normálistól eltérő fejlődésű vizsgálati 

személyek körében, valamint speciális mérnöki elrendezések és eljárások, elsősorban biomechanikai 

mozgásvizsgálatok kivitelezése, melyek során az egészségügyben fejlesztett és alkalmazott ortézisek, 

protézisek és implantátumok kerülnek kialakításra és tesztelésre. Fenti célok elérésére az amerikai 

Ariel Dynamics Inc. cég által fejlesztett Ariel Performance Analysis System (APAS) szoftvert az alábbi 

elrendezés – és eljárás – módosításokkal láttam el: 

1. Automatikus kamerakezelés: négy vagy több kamera online módon, szinkronban 

történő használata, 

2. mérési környezet fejlesztése: a jobb kalibrálhatóság érdekében a kamerák pontos 

helyzetének meghatározása, 

3. kalibráló testek fejlesztése, 

4. automatikus markerfelismeréshez reflektor fejlesztése,  

5. automatikus felismeréshez alkalmas markerek előállítása, 

6. speciális igényű pácienseink részére markerek fejlesztése,  

7. a környezet biztonságtechnikai kialakítása fogyatékosok számára, 

8. teljes testen mérő testmodell módosított markersetjének összeállítása, 

9. a testmodell paramétereinek számításához adatbázis és matematikai eljárás 

kialakítása,  

10. a páciensek adatnyilvántartásának kidolgozása, 

11. a rendszerkörnyezet kompatibilitásának kialakítása,  

12. adatok kinyerése a mérési környezetből statisztikai adatfeldolgozás kialakítása. 

Ezen változtatásokkal elérhető, hogy a mozgásvizsgálatok gyorsan, egyszerűen és 

fájdalommentesen kivitelezhetőek legyenek. Így sem fizikai, sem pszichés megterhelést nem jelent a 

páciensnek a vizsgálat elvégzése. Ugyanakkor az orvosi módszerek egyrészt költségesek, és ezért 

nagyon meg kell fontolni alkalmazásukat, másrészt statikusak, ezért mozgás közben nem képesek 

adatokat szolgáltatni. Ezért alkalmazzuk az optikai követés módszerét. Ez az orvost három területen 

tudja segíteni: 

1. A diagnózis meghatározása 

2. A terápia kiválasztása és a terápia hatékonyságának elemzése 

3. A segédeszközök kiválasztása, tervezése 
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Mindhárom területen lehetőség nyílik a jobb eljárások és terápiák kidolgozására. A Goethe 

Gait Lab létrehozásával és működtetésével az volt a cél, hogy ebben a fontos munkában a normálistól 

eltérő mozgásfejlődés esetén tudjunk segíteni. Ehhez hatékony és pontos mérési eljárást igyekeztem 

kidolgozni. 

Az elrendezés alkotórészei kamerák, melyek külön–külön A/D konvertereken és külön–külön 

fireware kártyákon, valamint külön–külön PCI síneken keresztül csatlakoznak a központi 

számítógéphez és onnan az adatfeldolgozást végző számítógéphez. 

A mozgáslabor a megadott elrendezésben négy videokamerát és egy központi számítógépet 

tartalmaz. 

 A kalibrálás eljárása során kalibráló testet használok. A test összekötő szakaszokból, és 

kitüntetett egységekből, ún. kalibráló pontokból áll. A vizsgálati objektum megjelölésére markereket 

alkalmaztam, melyek aktívak, ill. passzívak, attól függően, hogy rendelkeznek–e saját fényforrással. A 

passzív markerek esetén LED–ből épített, a fényforrásokat meghatározott dőlésszögben tartalmazó, a 

kamerák objektíve fölé szerelhető kis hőtermelésű reflektort alkalmaztam. 

A testmodell lényege, hogy minél jobban közelítse az ízületi felszínek helyét. Ezért úgy 

alakítottam ki, hogy három irányból helyeztem fel egyetlen anatómiai ízület köré markereket. A 

szoftver ezek átlagával számol, az anatómiai képlet virtuális középpontját, a mozgás tengelyét keresve. 

A modell ehhez a program által megengedett módon kerül módosításra, úgy, hogy minden 

mozgásszegmens méretét leíró, és a szegmens résztömegközéppontjából a mért és megadott 

antropometriai adatok alapján számolható értékekkel kiegészülve kerüljön meghatározásra. 

 Az adat feldolgozását segítő eljárás lépései a következők: az adatbeolvasás az APAS által 

biztosított MS Excel file–ok makróval történő beolvasása, az átkódolások, (melyek az adatok elemzését 

megkönnyítő kódolások, és elvégzésük az SPSS 19 program segítségével történik), a helyzetfüggvények 

lokális szélsőértékének meghatározása az egymást követő adatok különbségének segítségével, majd 

az eredeti helyzetfüggvény statisztikai jellemzése a meghatározott lokális szélsőértékek – valamint a 

meghatározott lokális szélsőértékek adatpont távolságának segítségével, ill. mindezek elemzése 

statisztikai módszerek használatával. 

Az így nyert adatok alkalmasak arra, hogy a testmodell által meghatározott módon a vizsgált 

testpontok és a meghatározott szegmensek helyzete alapján az adott pont helyzetét, sebességét és 

dinamikáját (a pillanatnyi gyorsulást) tudjuk meghatározni, valamint információt nyerhetünk az 

ízületek mozgásának szögterjedelméről mindhárom térirányban. Ezen mérések nagy előnye, hogy aktív 

mozgás közben végezhetjük méréseinket, így ezzel az orvosok munkáját nagyban segíthetjük.  
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Abstract 

The purpose of the system presented in this paper is to perform different biomechanical 

measurements among persons with special needs or malformations, as well as implementing special 

engineering arrangements and procedures, especially biomechanical motion tests, during which 

orthoses, prostheses and implants applied in health care will be developed and tested with the help of 

Ariel Performance Analysis System (APAS), a video-based, computer-controlled motion-analysis 

software acting on optical principle. To achieve the above objectives, I have made the following 

modifications to the arrangement - and method - of Ariel Performance Analysis System (APAS) 

developed by the American Ariel Dynamics Inc.: 

1. Automatic camera management: synchronous usage of four or more online cameras, 

2. development of the measurement environment: determining the accurate position of the 
cameras to ensure better calibration, 

3. development of calibration solids, 

4. development of illumination for automatic marker-recognition, 

5. production of markers suitable for automatic recognition, 

6. development of markers for our subjects with special needs, 

7. development of environment safety for disabled persons, 

8. composition of modified marker sets for full-body measurement model, 

9. design of database and mathematical process for calculation of parameters of physical body-
model, 

10. elaboration of subject data records, 

11. compatibility design of the system environment, 

12. retrieval of data from measurement environment and design of statistical data processing. 

Thanks to these changes, the motion tests can be performed quickly, simply and painlessly. Thus, the 

execution of the investigation does not cause either physical or psychological stress to the subject. 

However, the medical methods are on the one hand expensive and therefore their application is to be 

considered, on the other hand the methods are static and therefore they cannot provide data during 

motion. That is the reason why we use the optical tracking method. This can help the doctor in three 

areas: 

1. Determination of diagnosis, 

2. Selection of the therapy and analysis of the therapeutic efficiency, 

3. Selection and design of aids. 
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It will be possible in all three areas to develop better procedures and therapies. The goal of the 

creation and operation of the Goethe Gait Lab was to help this important work in case of abnormal motion 

development. In order to do this, I tried to develop an efficient and accurate measurement procedure.  

The components of the arrangement are cameras, which are connected to the central computer 

one-by-one through A/D converters, through FireWire cards and via PCI bus, and from there further to 

the computer performing data processing. 

The motion laboratory in the specified layout comprises four video cameras and a central 

computer. 

During the calibration procedure I use a calibration solid. The solid consists of connecting 

sections and special units, so-called calibration points. To indicate the test object, I used markers that 

are either active or passive, depending on whether they have their own light source. In the case of 

passive markers, I used low temperature emission illuminations mounted over the camera lenses, built 

from LED light sources placed in specific angular offset. 

The main purpose of the physical body-model is to approximate the location of the joint 

surfaces. Therefore, I designed it by placing the markers in three directions around a single anatomical 

joint. The software calculates with the average of these, in search of the virtual centre of anatomical 

structures, the motion axis. To do so, the model is modified within the limits permitted by the software 

in a way that it is determined with the additional values calculated from the data describing the size of 

every motion segment as well as from the measured and specified anthropometric data obtained from 

the partial centre of mass of the segments. 

The steps to help the processing of data processing are the following:  data acquisition, from MS 

Excel files using macros provided by APAS,  transcoding, (which facilitate data analysis and is carried 

out by SPSS 19 software), the determination of local extrema of the position functions using the 

differences between successive data, then the statistical characterization of the original position 

function with the determined local extrema – as well as with the data point distances of the 

determined extrema and the analysis of all these using statistical methods. 

Such data are feasible to determine the position, velocity and dynamics (current acceleration) 

of the specified point, based on the position of the examined body points and the specified segments, 

as well as to obtain information about the angle range of joint motion in all three space directions. The 

great advantage of these measurements is that we can perform our measurements during active 

motion, so we can significantly help the job of doctors. 

 

 

 

http://dictzone.com/angol-magyar-szotar/from%20there
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1. Problémafelvetés 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy új kor hajnalán élhetünk. Ez a korszak számos 

változást hoz mind a nagyvilágban, mind szűkebb környezetünkben. Ezen változások az élet számos 

területén megmutatkoznak, azonban jelen dolgozat szempontjából az egészségügyben tapasztalható 

változások a legfontosabbak. Az egészségügy mind a világban, mind hazánkban jelentős átalakuláson 

megy keresztül.  

Ez az átalakulás a gazdasági kérdéseket éppen úgy érinti, mint a gyógyítás módszertanát, 

eszközeit, vagy azt az embercsoportot, amely páciensként jelenik meg ebben a szférában. Éppen ezért 

nagyon jelentős probléma a változások feltérképezése, egyes feladatok újragondolása, új módszerek, 

eljárások és eszközök fejlesztése, melyeket a megváltozott körülményekhez tudunk igazítani. 

Egy egészségügyi mérnök számára különösen izgalmas a feladat, ha egy meglévő társadalmi 

igény által életre hívott „kérdésre” egy eszköz, egy lehetséges vizsgálati módszer fejlesztésével, 

továbbgondolásával segítheti a gyógyítók (orvosok, terapeuták) munkáját, és így közvetett része lehet 

a páciensek életminőségének javításában. 

Jelen dolgozat a gyógyítás egy nagyon kis szeletét veszi górcső alá: az emberi mozgás vizsgálatát. 

Természetesen az emberi mozgás elemzésének, orvosi vizsgálatának jelenleg is számos eleme elérhető 

hazánkban, hiszen mind a fővárosban, mind vidéken működnek ortopédiai osztályok, ahol ezeket a 

betegeket ellátják. 

Vizsgálatuk során számos eszközt be tud vetni az orvos:  

 megtekintés, 

 manuális vizsgálat, 

 képalkotó eljárások 

– röntgen, 

– CT (Computer tomográfia), 

– MRI (Mágneses rezonancia), 

– PET (pozitron emissziós tomográfia), 

– SPECT (single photon emission computer tomography). 

 

Ezen vizsgálatok azonban bizonyos értelemben korlátozottak. Egyrészt a manuális vizsgálatok 

csak bizonyos információt adhatnak, hiszen határt szab az orvos érzékszerveinek alkalmazása (pl. egy 

törés nem minden esetben diagnosztizálható szabad szemmel), és kellő gyakorlat, tapasztalat is 

szükséges, amely azonban talán arányos a szakmában eltöltött évek számával. Másrészt az orvosi 

képalkotó rendszerek – bár az emberi test mélyebb rétegeiről is információt szolgáltatnak – minden 
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esetben költséges és időigényes vizsgálatokat igényelnek, melyek sokszor a szervezetet is jelentősen 

megterhelhetik. Fontos hátrányuk továbbá, hogy statikus képet szolgáltatnak, nem képesek a mozgás 

követésére (1. táblázat). 

Megnevezés előny hátrány OEP ár  rendelői ár 

megtekintés olcsó, gyors tapasztalat szükséges hozzá 749 15000 

manuális vizsgálat olcsó, egyszerű tapasztalat szükséges hozzá 749 15–20000 

röntgen objektív, gyors sugárterhelést jelent, 

 árnyékot készít 

statikus 

1087 8000 

CT jó felbontású 

képalkotás 

szeleteket készít 

sugárterhelés 

statikus 

10137 45000 

MRI mágneses elvű, nincs 

sugárterhelés 

teljes testre is 

alkalmas 

lassú, drága, 

statikus 

30889 

pont 

55000 

SPECT részletgazdagabb statikus,  10657  

PET részlet gazdag, 

folyamatok követése 

kontrasztanyag alkalmazása, 

statikus 

0  

 

 1. táblázat A képalkotó eljárások előnyei és hátrányai 

Ugyanakkor tekintetbe kell vennünk, hogy a páciensek egy jelentős százaléka speciális igényű. 

[4]. Ez nem csak mozgásuk állapotában, hanem mentális képességeikben is sokszor megmutatkozik, 

tehát nagyon eltérő képességű, fejlettségű pácienst kell ellátni. Ez a tény különösen a gyermekek 

esetében kritikus, mert az ő rehabilitációjukban, habilitációjukban a hatékonyságot még inkább 

figyelembe kell venni, életminőségükre különösen tekintettel kell lenni [4,5]. 

Ezért fontosnak tartottam, hogy a magyarországi és nemzetközi viszonyokat figyelembe véve 

egy olyan eljárást és mérési elrendezést hozzon létre, mely kellően nagyszámú adatot szolgáltat 

(hasonlóan a képalkotó eljárásokhoz) a vizsgált személyek állapotáról. Az így nyert eredményeknek 

kvantitatívan és kvalítatíven egyaránt kiértékelhetőknek kell lenniük, valamint a statisztikai analízis 

szabályainak is meg kell felelniük. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a vizsgálati csoport 

speciális igényű, azaz a normálistól eltérő fejlődésű személyek számára is kivitelezhető, biztonságos – 

és nem utolsó sorban! – fájdalommentes, non–invazív vizsgálati eljárásra van szükség [9, 59]. 
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Kutatócsoportom választása ezen tényezők miatt esett a 

biomechanikai mozgásvizsgálatra. 

Ezzel a módszerrel ugyanis a teljes test megfigyelhető, a mozgás időben és térben jól követhetővé válik. 

Ez a fajta vizsgálat a fentebb támasztott igényeket jól kielégíti: 

 fájdalommentes, 

 egyszerű a páciens számára, ezért a speciális igényű csoportokat is kiszolgálja, 

 gyors,  

 pontos, 

 olcsó, 

 mobilizálható, 

 jó adatokat szolgáltató, 

 3 D–s adatszolgáltatás, 

 összehasonlítások elkészítésére képes. 

A kialakított eszközfejlesztési iránnyal és az új elméleti irányok tervezésével és kivitelezésével az 

alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

1. Hogyan térképezhető fel az emberi mozgás? 

2. Milyen egyszerű mozgásformák vizsgálhatóak hatékonyan? 

3. A mozgás vizsgálatához milyen speciális eszközökre van szükség? 

4. Melyek azok a speciális igények, amelyek a mozgás vizsgálatát 

megnehezíthetik? 

5. Hogyan tehető ez a fajta vizsgálat pontosabbá? 

6. Milyen módosításokat kellene alkalmazni a páciensek kényelme 

(fájdalommentesség és minimális eszközigény) és az egyszerű kezelhetőség 

érdekében? 

7. Hogyan használhatóak fel az így elért eredmények a gyakorlatban? 

 

Munkahipotézisem ezért a következő volt:  

Amennyiben a mozgás vizsgálata biomechanikai úton megvalósítható, és az alapvetően 

elkülöníthető mozgásmintázatok nyomon követhetőek mind térben mind időben, akkor ezen 

alkalmazás lehetővé teszi nem csak a mozgás tudományos igényű vizsgálatát, hanem olyan új eljárások 

és elrendezések kialakítását is, melyek a speciális igényű vizsgálati személyek számára akadálytalanul 

használhatóak, és az in vivo vizsgálatok fizikai és pszichológiai megterhelést nem jelentenek. 
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A kutatás célja tehát a fenti kérdéseket megválaszolva egy háromdimenziós adatokat 

szolgáltató, pontos, szállítható, gyorsan kalibrálható, non invaziv mozgásvizsgáló elrendezés és eljárás 

kidolgozása, mely alkalmas az egészségestől eltérő fejlődésű vizsgálati személyek fogadására. 

 

A fentebb felsorolt jellemzők közül saját fejlesztéseim a gyorsaságot, a pontosságot és a 

mobilizálhatóságot vették górcső alá. Jelentős módosítások, fejlesztések történtek e 

paraméterekben, ill. komplex rendszer került kidolgozásra a mozgásanalízis adatainak 

értékeléséhez. 

Mivel fejlesztéseim célja az Ariel Performance Analysis System (APAS) nevű, optikai elven 

működő, videó alapú, számítógéppel vezérelt mozgásanalizáló szoftver segítségével különböző 

biomechanikai mérések elvégzése speciális igényű és normálistól eltérő fejlődésű vizsgálati személyek 

körében, valamint speciális mérnöki elrendezések és eljárások, elsősorban biomechanikai 

mozgásvizsgálatok kivitelezése, melyek során az egészségügyben fejlesztett és alkalmazott ortézisek, 

protézisek és implantátumok kerülnek kialakításra és tesztelésre, ezért az Ariel Performance Analysis 

System (APAS) szoftvert az alábbi elrendezés – és eljárás – módosításokkal láttam el: 

1. Automatikus kamerakezelés: négy vagy több kamera online módon, szinkronban 

történő használata, 

2. mérési környezet fejlesztése: a jobb kalibrálhatóság érdekében a kamerák pontos 

helyzetének meghatározása, 

3. kalibráló testek fejlesztése, 

4. automatikus markerfelismeréshez reflektor fejlesztése,  

5. automatikus markerfelismeréshez markerek, 

6. speciális igényű pácienseink részére markerek fejlesztése,  

7. a környezet biztonságtechnikai kialakítása fogyatékosok számára, 

8. teljes testen mérő testmodell módosított markersetjének összeállítása, 

9. a testmodell paramétereinek számításához adatbázis és matematikai eljárás 

kialakítása,  

10. a páciensek adatainak nyilvántartásának kidolgozása 

11. a rendszerkörnyezet kompatibilitásának kialakítása,  

12. adatok kinyerése a mérési környezetből, majd statisztikai adatfeldolgozás kialakítása. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2.1. Bevezetés 

A mai kor technikai vívmányai igyekeznek segíteni a megismerésünket, de természetesen nem 

helyettesíthetik az embert ebben a folyamatban: az ötletek megalkotása, a következtetések levonása 

és még nagyon sok lépés ebben a tudományos folyamatban nem gépesíthető.  

Az élő egyik fontos jellegzetessége a mozgás képessége. Ahogyan Leonardo írja: Minden élet 

forrása a mozgás. Szemünkkel látható és számunkra már láthatatlan, bár bizonyos képalkotó 

eljárásokkal láthatóvá tehető mozgások tartják fenn az élet dinamizmusát. A mai korban megerősödött 

egy új tudományterület, a biomechanika, a mozgások vizsgálatával is foglalkozik. Megszületésének 

története, ahogyan több tudomány találkozásából korszakokon átívelő módon kibontakozott, a 

mozgás vizsgálatának története is.  

Az emberek számára talán mindig fontos volt a különböző mozgások megfigyelése és vizsgálata. 

Tették ezt azért, mert hamar felfedezték, hogy a mozgás az élőlények sajátossága, és ezért a mozgás 

jobb megismerése az élet és a körülöttünk lévő világ megismeréséhez vezethet el. A régebbi korokban 

természetesen más módon és eszközökkel figyelték meg és írták le a mozgást, mint jelenséget. Ennek 

megítélésekor soha nem szabad a régi korok emberét mai mércével mérni: egyetlen természettudós 

sem elválaszthatatlan attól a kortól, melyben él (élt). Ezért a biomechanika történetét korszakonként 

fogjuk a jelen írásműben áttekinteni, hogy nyomon követhessük ezt a változást.  

A biomechanika legtömörebb definíciója a német Helmholtztól származik: „A biomechanika a 

mechanika tudományának alkalmazása élő, biológiai rendszerek vizsgálatára.” 

A biomechanikát és a mozgásvizsgálatokat úgy is megközelíthetjük, ha feltesszük a kérdést: 

Mi teszi az embert emberré? Mi különbözteti meg az állatvilágtól? 

Erre az antropológia számos válasz ad, ezek közül csak a legfontosabbakat emelném ki: 

1. Felegyenesedett járás, 

2. Értelmes beszéd, 

3. Logikus gondolkodás. 

A mozgásvizsgálatok tehát a tudománynak egy olyan szegmensét képezik, mely a 

felegyenesedett járás elemzése révén egy olyan részterületetet vizsgál, mely az embert emberé teszi. 

Ezért egészsége, állapota kardinálisnak mondható [1]. 

Napjainkban a digitális jelfeldolgozás robbanásszerű fejlődését éljük. Az orvostechnikában egyre 

gyakrabban alkalmaznak digitális jelfeldolgozó módszereket (p. EKG, képtömörítés, beszédfelismerés). 

Az analóg jelfeldolgozás fejlettebb szintjéből kiindulva és az informatika fejlődését kihasználva ezek a 

technológiák az elmúlt egy-két évtizedben alapvetően megváltoztatták a világot. Természetes tehát, 
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hogy a biológiai folyamatok megfigyelésében és a diagnosztikában egyre sűrűbben alkalmazzuk ezeket. 

Jó példa erre nem csak a képalkotó eljárások elterjedése, hanem például az EKG speciális formáinak 

alkalmazása, ill. a csecsemősírás alapján a korai halláskárosodás lehetőségének professzionális 

diagnosztizálása is [45, 46, 47]. 

 

2.2. Az ókor 

Az ókori egyiptomiak koruk kitűnő gyógyítóiként valószínűleg számos olyan mozgásszervi 

betegséggel, balesetből, háborúkból származó sérüléssel találkoztak, melynek gyógyítását meg kellett 

oldaniuk. Bizonyíték erre a Kr. e. 1800 körül keletkezett Edwin Smith Papyrus. A papirusz szerzője 

ismeretlen, annyit tudunk róla, hogy Kr. e 3000–2500 között élhetett, és írásához pár száz évvel később 

(Kr. e. 1800) kommentárokat fűztek. A tekercs, melyet Edwin Smith 1862–ben vásárolt meg Luxorban 

(innen, azaz első tulajdonosáról és fordítójáról kapta a nevét), s a teljes fordítását pedig James H. 

Breasted készítette el 1930–ban, 48 orvosi eset részletes leírását és gyógymódját, az ezzel kapcsolatos 

megfigyeléseket tartalmazza. Számunkra a nyolcadik esetleírás az érdekes: részletes információkat 

találhatunk itt egy koponyasérültről, aki a sérülés következtében az érintett oldalon csak csoszogó 

járásra, lépés helyett a talp csúsztatására volt képes. Egy korszakkal később, a görög kultúrában is sokat 

vizsgálták a különböző mozgásokat, a megfigyelő szempontjai szerint változott, hogy mit és hogyan 

vett górcső alá.  

Platón (Kr.e. 428–348), aki előkelő athéni család sarjaként született, kitűnő testi és szellemi 

képzésben részesült. A platóni világszemlélet alapvetően dualista: az ideák világa (lelki/szellemi világ) 

és az érzékelhető formák világa (fizikai világ) alkotja a kettősséget. Nézete szerint mindennek a gyökere 

az ideákban található, és a fizikai világban az ideák segítségével valósul meg, a mozgást is az ideák 

világából eredőnek tekinti. 

Kr.e. 387–ben megvásárolja Akadémosz Hérosz ligetét, s megalapítja az Akadémiát. (Az 

iskolában alapvető volt a geometria és a matematika ismerete, ezt követte a voltaképpeni filozófiai 

képzés). Arisztotelész (384–322), Platón Akadémiáján tanul egészen mestere haláláig.  

 Az állatok mozgásáról írt munkájában vizsgálódik a mozgás témakörében. Ez az írás jól tükrözi a 

filozófia látásmódot: a természet megfigyelésén át olyan témákkal és kérdésfelvetésekkel foglalkozik, 

mint: 

- Miért van az, hogy a vérrel rendelkező állatoknak általában 4 végtagjuk (lábuk) van, míg a 

vértelen állatoknak általában négynél több? 

- Mi határozza meg a végtagok számát? 

Műveiben több fontos megállapítást találhatunk: 
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- Az állatok úgy képesek mozogni, hogy nyomást gyakorolnak arra, ami alattuk van. 

- A mozgások általában jobboldalon kezdődnek, a jobb oldal domináns a mozgások során. 

- Flexió létrejötte nélkül nem lehet úszni, repülni és járni. 

- Az állatoknak a mozgáshoz ellentétes oldali végtagjaikat kell használniuk, és a testsúly 

terhelését ”le kell emelniük” arról a végtagról, mely előre halad”. 

Arisztotelész munkáiban ír az izmok szerepéről a mozgás során, s nagyon pontos 

megfigyeléseket tesz az ízületekben történő forgómozgásokkal kapcsolatban: kiemeli, hogy a forgó 

mozgások hogyan alakíthatók át transzlációs mozgássá. Számos olyan megállapítást fogalmazott meg 

a gravitációról és a mozgás törvényszerűségeiről, melyeket a későbbi korok tudományos munkáinak 

(pl. Leonardo) előfutárainak tekintünk. 

A Római Birodalomban élő Galenus (Kr.e. 131–201) orvos volt, aki a gladiátorok sérüléseit 

kezelte. Fő művében a De Motu Musculorumban (az izmok mozgásáról) már különbséget tesz a 

motoros és érzőidegek, az agonista és antagonista izmok között, bevezette a synartrozis és a diartrozis 

fogalmát. Úgy gondolta, hogy az izomkontrakció az „állati szellem/lélek”mozgásának eredménye, mely 

az agyból indul, és az idegeken keresztül jut el az izmokhoz. Néhány későbbi szerző úgy gondolja, hogy 

munkája az első kineziológia kézikönyvnek tekinthető, s Galenust tartják a sportorvoslás atyjának. E 

kor felfogása szerint tilos volt az emberi testek boncolása, ezért Galenus disznókat, kutyákat, majmokat 

boncolt – fontos tudatosítani, hogy minden eredménye, következtetése ezen a tényen alapul. 

2.3. A középkor és a reneszánsz 

Leonardo da Vinci (1452–1519) korának kitűnő tudósa, mérnöke, művésze volt. Mélyen 

érdekelte az emberi test felépítése és működése, ezért mindent megtett azért, hogy ezt 

megismerhesse: mivel ebben a korban is tilos volt emberi testet boncolni, ezért éjnek évadján, 

temetőből szerzett testeken végezte boncolásait. Számos rajza és tanulmánya maradt ránk az emberi 

test ábrázolásáról, ezek közül talán két legismertebb a magzat elhelyezkedéséről készült, ill. az emberi 

test arányait bemutató ún. Virtutus–kánon. Nagy érdeme, hogy leírásokat, rajzokat készített az emberi 

test mechanikájáról állás, ülő pozícióban történő felállás, járás, lépcsőn történő fel és lefelé irányuló 

gyaloglás, futás esetén. Munkásságában az emberi test művészi és anatómiai pontosságú ábrázolásra 

törekszik, sokat foglalkozik a test pontos arányainak meghatározásával, a tömegközéppont 

helyzetével, az egyensúly kérdéseivel. Eredményeit mind az orvoslás, mind a művészet ismeri és 

felhasználja. 

Galileo Galilei (1564–1642) orvosi tanulmányokat folytatott, mielőtt fizikával kezdett volna 

foglalkozni. Ezért is használt egy ingát a vérnyomás megállapítására 
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Giovanni Alfonso Borelli (1608–1679) kitűnő olasz matematikus és csillagász, aki az anatómiát, 

a fizikát és a matematikát ötvözi. De Motu Animalum (Az állatok mozgásáról) című munkája, mely 

1680–ban jelent meg, klasszikusnak számít. Eredményesen vizsgálta a test dinamikáját és az 

izommunkát. 

Az emberi test tömegközéppontját ő határozta meg először, az ún. – s azóta klasszikusnak 

számító – hosszú platform–módszer segítségével. A módszer lényege röviden a következő: egy merev 

felületre/lapra fektetik az emberi testet, s ez a lap (platform) vékony él segítségével van alátámasztva. 

Megkeresik azt a pozíciót, ahol a felület és a rajta fekvő test egyensúlyba kerül, s ez megmutatja a test 

tömegközéppontját. 

2.4. A Felvilágosodás kora 

Luigi Galvani (1737–1798) 1786 nyarán a légkör elektromosságának hatását vizsgálta izolált 

békaizmokon. Megfigyelései alapján jutott arra a következtetésre, hogy „az ideg teljes hosszában 

elektromosság található”. Munkája (Az elektromosság hatása az izommozgásra, Commentary on their 

Effects of Electricity on Muscular Motion – 1791), talán az egyik legkorábbi leírása az ideg és izom 

közötti elektromos kapcsolatnak. Ezért a felfedezésért Galvanit a kísérleti neurológia atyjának tartják. 

Emst Heinrich (1795–1878), Wilhelm Eduard (1804–1891) & Eduard Friedrick Wilhelm Weber 

(1806–1871), akik az az elsők voltak, akik „Die Mechanik Der Menschlichen Gerverzeuge” (1836) című 

munkájukban leírták a test tömegközéppontjának mozgását és ők számolták ki először a test néhány 

antropometriai paraméterét. Munkásságuk során sokat foglalkoztak a járás vizsgálatával, nézetük 

szerint a comb ingaszerű lengőmozgást végez. 

Harless ugyanazzal a módszerrel, mellyel Weberék dolgoztak, meghatározta a test 

szegmenseinek értékeit, valamint meghatározta a test tömegközéppontjának abszolút és relatív 

helyzetét a hosszanti tengely (longitudinális) mentén. Ennek eredményként 18 szegmensre osztotta a 

testet. Mérései bebizonyították, hogy a test tömegközéppontjának helyzetét és a szegmensekre kapott 

értékeket befolyásolja a nem és az életkor. 

2.5. Az újkor 

Az újkor technikai robbanása lehetővé tette a mozgás pontos vizsgálatát. Ez az a korszak, mely a 

felvilágosodás korának erejéből táplálkozva (a tudományos igényesség elterjedésével) számos 

tudományos felfedezés révén sok új terület által feltett kérdés megválaszolására törekszik.  

Daguerre (1787–1851) harmincas éveinek derekán megtervezte a Diorámát, amely különleges 

fényeffektusokkal ellátott, kör alakban elrendezett festményekből állt. Míg ezen a munkán dolgozott, 

elkezdett egy olyan gépezeten dolgozni, amely képes lenne ecset és festék nélkül, önműködően 
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képeket létrehozni a világról – vagyis a fényképezőgépen. 1837–re sikerült kifejlesztenie a fényképezés 

egy működő rendszerét, a dagerrotípiát. 

Étienne Jules Marey (1830–1904) munkássága során a járás vizsgálatával, és az izommunka 

közben fellépő erőhatások értékelésével foglalkozott. A képalkotás is érdekelte: létrehozta a 

cronofotográfikus puskát, mellyel sorozatképek készítésével már jól lehetett követni a mozgásokat. 

Neki köszönhető az első nagysebességű kamera is, mellyel már egy labda zuhanását is megfelelő 

képminőség biztosítása mellett rögzíteni lehetett. 

 

2.6. A legújabb eredmények – mozgáselemzés 

A XX. század elején a mozgások vizsgálata alapvetően új lendületet kapott. Ennek oka alapvetően 

az volt, hogy a méréstechnikai eszközök rohamos fejlődésnek indultak, megjelent a számítógép, mely 

fejlődésével lehetővé vált a gyors adatrögzítés és feldolgozás. A film és később a video ipar életre hívta 

és elérhetővé tette, az egyre pontosabb, jobb és árában is elérhetőbb fényképezőgépeket, 

videokamerákat, infrakamerákat. A számítástechnika és a filmezés házasságából születtek azok a 

mozgásanalizáló rendszerek, melyeknek fejlettebb változatai ma lehetővé teszik a mozgás elemzését. 

Ezen mérések pontos elvégzésére ugyanis egyre nagyobb igény mutatkozott: a sport, a rehabilitáció, 

habilitáció, a humánökonómia: az autóipar, a sportszergyártás, a bútoripar mind–mind előállt olyan 

igényekkel, melyek egyre jobban szükségessé tették az emberi mozgás mérését.  

 Kívánalommá vált a nagy elemszámú és pontos mérések elvégzése. Ezt az igényt már nem 

lehetett kielégíteni fényképekkel készült elemzésekkel. 

 A mozgáselemző rendszerek tehát összeházasították a legkorszerűbb képrögzítő eljárásokat és 

számítógépeket. Valamennyi rendszer lényege, hogy a képalkotó eljárással, több különböző szögből 

rögzített mozgó képet egy számítógép segítségével „egyesítik” háromdimenziós képpé. Az elkészült 

képeket, képkocka sorozatokat sík (kétdimenziós) képként kezelve egy előre rögzített, a rendszertől 

független koordináta rendszer segítségével (általában a mérnöki munkából vett Descartes– koordináta 

rendszer használatával) elemzik. A vizsgált mozgó tárgyra, vagy az emberi testre helyezett speciális 

jelzéseket/markereket helyeznek, melyek pontos térbeli helyzetét a rendszer valamilyen módon 

(fényvisszaverődés, ultrahang visszaverődés, infravörös fényvisszaverődés) képes felismerni. A 

képkocka elkészültének ideje és a vizsgált pont pontos térbeli helyzete közötti összefüggés lehetővé 

teszi az elmozdulás kiszámítását a tér három irányában. Ebből már számíthatjuk az adott pont 

sebességét, gyorsulását, más pontokhoz való viszonyát, két pontot összekötő szegmensek egymáshoz 

viszonyított helyzetét, két szegmens bezárt szögét, a pontokra, szegmensekre ható erőket, stb. Ebből 

a nem teljes felsorolásból is jól látszik, hogy ez a mozgáselemző módszer miért vált népszerűvé: nagyon 
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sok paramétert szolgáltat egy adott mozgással kapcsolatban, s ezzel egyetlen vizsgálat lehetővé teszi 

nagyon sok paraméter kinetikai, kinematikai vizsgálatát. 

A következő pontokban bemutatok néhány ilyen eljárást. A piacon kapható számos rendszer 

közül az APAS mellé két IR tartományban dolgozó optikai rendszert választottam. Választásom azért 

esett elsőként a Medtronic – Treonra, mert kifejezetten orvosi alkalmazás: gerinc műtétek segítésére 

használják. A Vicon pedig az emberi nagymozgások követésére képes. 

 

2.6.1. MEDTRONIC – Treon Medtronic Inc.  

 A cég Minneapolisban (USA) működik 1949 óta. Széles körben gyárt orvosi 

eszközöket, és a sebészeti eljárások segítésére jött létre az általunk bemutatásra kerülő 

Medtronic– Treon nevű rendszer (1. ábra). 

 

1. ábra Medtronic Treon 

Az alkalmazás infravörös tartományban dolgozó, optikai elvű rendszer. Két darab 

normál sebességű kamerájával az eszköz 512 passzív, azaz retroreflektív markert képes követni 

(hat szabadsági fok esetén ez 170 szilárd testet jelent). A szférikus markerek mérete 1 cm. A 

pontossága 0,01–0,1 cm között van. Ez a pontossági tartomány teszi lehetővé, hogy 

gerincműtéteknél alkalmazzák. A rendszer különlegessége, hogy a markerek itt nem a 

páciensre, hanem az orvosi műszerekre kerülnek, és azok pontos pozíciójának detektálásával 

segítik a sebészt. A könnyebb detektálás érdekében speciálisan kialakított markerhármasokat 

alkalmaznak (2. ábra). 
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2. ábra A Medtronic Treon használat közben 

 

A rendszer kalibrációja egy speciális sík, azaz kétdimenziós raszter háló segítségével 

történik, mely a megfelelő koordinátarendszert állítja be. 
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3. ábra A Medtronic Treon Kalibrálása 

Adatfeldolgozása természetesen teljes automatikus, a sebész számára valós idejű képet 

biztosít műtét közben készült ún. real–time röntgen segítségével. (3. ábra) 

 

4. ábra A Real–time követés röntgen segítségével 

A rendszer hardvere és szoftvere a cég saját fejlesztése, ezért nem alakítható. Az adatok 

feldolgozása real– time történik (4. ábra). Ára 2–300.000 dollár között mozog. 
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2.6.2. Vicon 

A rendszert fejlesztő Vicon Motion Systems Oxfordban működik 1984 óta. A rendszer 

széleskörű alkalmazásban használható, a nagy mozgások elemzésétől az animációig. 

Láthatóhoz közeli infravörös (near infrared) és infravörös fénytartományban dolgozik saját 

fejlesztésű IR kamerák segítségével (50/60Hz), melyekből 2–16 db használható egyszerre (5. 

ábra) 

 

5. ábra A Vicion IR kamerája 

 

 Százötven aktív, azaz saját IR forrással rendelkező vagy passzív, azaz retroreflektív 

marker együttes mozgását tudja követni 0,1 cm–es hibahatárral, melyek mérete 1–5 cm között 

mozog (6. ábra) [14, 31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra A Vicon rendszer markerezése [14] 
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A rendszer minden adatfeldolgozási lépése teljesen automatikus, ezáltal gyors, de 

kevésbé módosítható. Kalibrációja speciális kalibráló készlettel végezhető, melyet a gyártó 

biztosít. 

Egy programcsaládról van szó, mely a különböző részfeladatok/mérési összeállítások 

elvégzéséhez különböző hardver és szoftver összeállításokat kínál (7. ábra). 

 

 

7. ábra A Vicon rendszer testmodellje 
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2.6.3. Ariel Performance Analysis System (APAS) 

APAS Ariel Dynamics INC 1968, San Diego, CA, USA 

Az egyik legkorábban létrejött ilyen rendszer Kaliforniában született meg: a Gideon 

Ariel által vezetett Ariel Dynamics cég alkotta meg az Ariel Performance Analysis System 

mozgásvizsgáló rendszert 1970–es évek elején. Az APAS 9 kamera kezelésére képes video 

alapú számítógéppel segített rendszer. Szinte a mozgáselemzés valamennyi területén 

alkalmazható, a sportban, gyógyászatban, mérnöki munkában (pl. sporteszközök, bútorok 

tervezése) sőt, az űrkutatásban és a filmiparban is. Eredménnyel használja az Amerikai Egyesült 

Államok területén több egyetem, a NASA, Európában a stockholmi egyetem [13, 55]. 

Nagy előnye, hogy a látható fény tartományában dolgozik, valamint bármilyen normál 

és high speed kamerát képes kezelni (50/60Hz), általában offline módban. Kamera képét tudja 

utólag összeszinkronizálni. Képrögzítése egyszerű AVI file formátumban történik, ezzel 

lehetővé teszi a nyert adatok széleskörű, rendszertől független felhasználását. Negyven aktív 

vagy passzív markert képes követni mérés–összeállítástól függően 5%–os hibával. Az adatok 

feldolgozására kézi és automatikus úton egyaránt lehetőség van, ezzel biztosítva, hogy a 

folyamatba minden lépésnél közbe lehessen avatkozni [32, 33, 34, 35]. 

Alakíthatósága miatt ezt a szoftvert választottuk a piacon kaphatóak közül. 
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3. A Goethe Gait Lab mozgásvizsgáló laboratórium 

3.1. A labor megalakulása 

Kutatócsoportom 2009–ben alakult Goethe Gait Lab néven. A kutatólaboratórium célja egy 

olyan (Magyarországon mindenképpen, de talán Európában is egyedülálló) mozgásvizsgáló központ 

működtetése volt, mely képes normálistól eltérő fejlődésű vizsgálati személy fogadására, állapotának 

felmérésére biztonságos, gyors, fájdalommentes, és mégis sok adatot szolgáltató módon. Ezáltal 

lehetővé teszi az egyes kórképek jobb feltérképezését, az alkalmazott terápiák jobb kiválasztását, 

valamint hatásmechanizmusuk pontosabb vizsgálatát. 

Fontosnak tartottam a mozgást segítő orvosi, gyógyászati segédeszközök, valamint ortézisek, 

protézisek és implantátumok funkcionális (használat közbeni, azaz a pácienssel együtt történő) 

vizsgálatát. 

Célom egy kiemelkedő kutatási, oktatási és publikációs tevékenységet folytató kutatóhely 

létrehozása, különösen annak fényében, hogy a publikációs adatbázisok alapján tudjuk, hogy az 

általunk alkalmazott Ariel Performance Analysis System segítségével viszonylag kevés publikáció 

készült. Ezek nagyrészt a sportkutatás területét érintik, így alacsony esetszámmal dolgoznak (általában 

30 fő). Fő célom a normálistól eltérő fejlődésű személyek mozgásának kutatása, e mozgástípusok 

összehasonlítása mind az egészséges mozgással, mind pedig önmagukkal (pl. terápia hatásvizsgálat, 

fejlődés követése). 

Fontosnak tartom a nemzetközi kapcsolatok építését, más kutatóhelyekkel felvenni a 

kapcsolatot, a vizsgálati módszert mások számára is elérhetővé tenni. Ezáltal ún. „Adatgyűjtő 

pontokat” létesíteni, melyek mobilisan akár az ország területén, akár külföldön hozzáférhetőkké 

válnak. 

3.2. A mozgásvizsgálat alapjai 

A mozgásvizsgálat jelenlegi főbb alkalmazási területei a világon: 

 sportkutatások (edzéstervek), 

 mozgással kapcsolatos orvosi kutatások, rehabilitáció, 

 munka–alkalmassági vizsgálatok, 

 ipari alkalmazások (edzőcipő vizsgálatok, stb.), 

 biológiai vizsgálatok (állatok mozgása), 

 törvényszéki vizsgálatok, 

 űrkutatás, anyagtesztek, űrhajósképzés, 
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 művészek képzése, mozgások ábrázolása (festészet, szobrászat, film). 

 

A mozgásvizsgálat az orvosi gyakorlatban alkalmas: 

 állapotfelmérésre (A teljes test összetett mozgásai vizsgálhatók – pl. járás, ill. 

testrészek egyes ízületek mozgásának vizsgálata: az ízületek és a gerinc helyzete és 

mozgásterjedelme, a mozgás sebessége, a mozgás dinamikája), 

 a megfelelő terápia kiválasztására, 

 a kezelés (ek) hatásának folyamatos követésére, valamint a 

 kezelés végén az állapotváltozás mérésére. 

A vizsgálat menete 

A vizsgálat TELJESEN FÁJDALOMMENTES. A mérés megkezdése előtt a vizsgálni kívánt 

testrészre a rendszer számára szükséges speciális jelzéseket, ún. markereket helyezünk fel (mérési 

helyzettől és feladattól függően vagy a bőrre közvetlenül, vagy fekete pamut ruházatra, melyet a 

helyszínen biztosítunk). Ezután videokamerákkal rögzítjük a kívánt mozgást. A vizsgálat időtartama egy 

személy esetében kb. 30 perc. (8. ábra) 

 

8. ábra A mozgásvizsgálat közben 
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3.3. A mozgásvizsgálat lépései 

 Az embert régóta foglalkoztatja a különböző mozgások részletes megismerése. Ezért alakult 

ki az optikai követés tudománya, mely a látás modellezésének segítségével gyűjt adatokat a mozgásról. 

Ezen eljárásokat a tudomány és a művészet számos területén használják: az élettudományok közül az 

állatok mozgásának kutatása (open field, labirintus tesztek), a sport, az űrkutatás (pl. asztronauták 

képzése), a különböző biomechanikai vizsgálatok; a mérnöki tudományok esetében az ergonómia, a 

szimulációs és vizualizációs technikák érdemelnek említést, míg az orvostudományok köréből fontos 

területek: a számítógép vezérelt terápia, a fog implantáció, az idegsebészet, az ortopédia és a 

gerincsebészet. 

 Akármelyik rendszerről is legyen azonban szó, a mérés technikája logikailag hasonló elveket 

követ a következő módon [6,7]. 

 Kalibráció: Ez adja meg egy adott 3 dimenziós térben azon síkok halmazát, ahol az 

adatgyűjtés történik. 

 Adatbegyűjtés (Kép file) Több kameraállásból rögzítjük a mozgást. 

 Vágás: Kiválasztjuk a feldolgozni kívánt mozgásszakaszt. 

 Adatbevitel – MARKEREK követése, azaz a mozgó emberi testre vagy tárgyakra a 

követés érdekében markereket helyezünk, melyek anyaga és nagysága rendszerenként 

és a mérés céljától függően eltérő. Alapvetően két típusuk van: passzív, mely 

megvilágítást igényel és a követés a visszavert fény alapján történik és aktív, mikor a 

marker saját fénnyel rendelkezik, s a követés a kibocsátott fény segítségével zajlik. 

 Transzformálás 2D – 3D átalakítás A nyert kétdimenziós adatokat háromdimenzióssá 

kell transzformálni. 

 Szűrés Az adatsorok szűrése különböző függvényalgoritmusok segítségével. 

 Adatok kinyerése Ehhez a ponthoz tartozik a mozgás különböző függvényeinek (pl. 

elmozdulás, sebesség, gyorsulás) megjelenítése, tárolása, más adatformátumba, 

adatbázisba történő konvertálása. 

 Adatok feldolgozása (statisztika) 

 

A dolgozat felépítésében ezeken a lépcsőkön fogunk végighaladni az általam javasolt 

módosításokat követve. 

Az általam tervezett labor alkalmassá válik ezáltal a mozgáskutatás területén végzett 

biomechanikai vizsgálatok lefolytatására, azaz a normálistól eltérő fejlődésű vizsgálati személyek 

mérésére, melybe beletartozik a tanulásban akadályozott, az enyhe, középsúlyos, és súlyos fokban 

értelmileg akadályozott, illetve a különböző fokban mozgáskorlátozott, látássérült és hallássérült 
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csoport. Ezek a mérések humán mérettartományban zajlanak, specialitásukat a nem, vagy nehezen 

együttműködő vizsgálati személy jelenti, valamint az a tény, hogy itt gyakran az élő és élettelen képezi 

együttesen a vizsgálat tárgyát (pl. páciens + támbot) Sok esetben a vizsgálati személy vizsgálati 

„helyzetbe” hozása azért sem egyszerű, mert mozgási és értelmi képesség zavarok miatt a standard 

vizsgálati helyzet feladatait nem képes végrehajtani.  

A normálistól eltérő mozgásfejlődésű vizsgálati személyek mozgásának elemzéséhez olyan 

elrendezésre van szükség, mely gyors, pontos, és a lehető legtöbb funkcióját automatikus módon, 

emberi beavatkozás nélkül képes üzemeltetni, lerövidítve ezzel a vizsgálat idejét, és meggyorsítva az 

adatfeldolgozást. 

 Másik nagy kutatási területem olyan egészségügyi mérnöki feladatokat tartalmaz, mint az 

ortézisek, protézisek, implantátumok, rehabilitációs segédeszközök (pl. támbot, járókeret, korzett) 

vizsgálata és fejlesztésének segítése azáltal, hogy működésüket közvetlenül az emberi mozgással 

kontaktusba hozva objektíven vizsgálhatjuk meg. Ugyanakkor bizonyos implantátumok esetében pl. 

sztentek, ill. speciális mozgásproblémák pl. reumathoid arthritis esetén szükség van nagyon kis 

mérettartományban történő elemzésre, ezért széles mérettartományban kell mérnünk, a mikroszkópi 

mérettől a humán emberi mozgás mérettartományáig. 

3.4. A mérési környezet kialakítása 

A kalibráció célja az, hogy (leggyakrabban műszeres mérés segítségével) az adott eszköz ideális 

működési körülményeit, beállítását biztosítsa. A kalibráció során a kalibrálni kívánt eszköz működési 

paramétereit olyan értékekre állítják be (kalibrálják), melyek az adott alkalmazási területhez 

optimálisak, vagy szabvány által előírtak (pl.: monitor kalibráció során a megfelelő színhőmérséklet, 

gamma, fényerő és kontraszt beállítása) [12].  

Az APAS szoftver felhasználói kézikönyve csupán a szoftver felhasználásánál említi a 

kalibráló funkciót, nem tér ki a kalibráció pontos paramétereire. 

Ez adja meg egy adott háromdimenziós térben azon síkok halmazát, ahol az adatgyűjtés 

történik. A biomechanikai mozgáslaborban ehhez több tényező együttes megléte szükséges: 

1. megfelelő háttér biztosítása, 

2. a megvilágítás, 

3. a kamerák típusának és helyzetének pontos meghatározása, 

4. a megfelelő kalibráló test kiválasztása, 

5. a pontosság igazolása. 
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3.4.1. A háttér kiválasztása 

A megfelelő háttér meghatározásáról azért kell szót ejtenünk, mert optikai rendszerről lévén 

szó, a megfelelő háttér/előtér kontrasztot biztosítanunk kell. Az infravörös tartományban dolgozó 

rendszerek esetén ez a probléma kevésbé lép fel, hiszen megfelelő szűrők alkalmazásakor a háttér 

információi jól szűrhetők. Például megfelelő kamerát választva az ún. Night Shot funkció lehet 

segítségünkre [12]. Ilyenkor a szemünk által nem érzékelhető infra fényt használnak a téma 

megvilágításához. Teljes sötétben is készíthetünk felismerhető fényképeket. Ugyanakkor a látható fény 

tartományában dolgozva számos problémával szembesülhetünk a megfelelő háttér/előtér, mint 

kontrasztot biztosító rendszer kialakításánál.  

Optikai értelemben arra van szükségünk, hogy a megfelelő átviteli függvényt tudjuk vizsgálni, és 

kialakítsuk a megfelelő viszonyokat. Az APAS Szoftver nem tartja szükségesnek a háttér kiválasztásának 

fontosságát: csupán annyit tudunk meg, hogy két módban üzemeltethető a rendszer: 

1. világos háttér előtt sötét, 

2. és sötét háttér előtt világos targetek / markerek alkalmazásával [12]. 

 Arra azonban a szoftver nem tér ki, hogy mit értünk „sötét” és „világos” kifejezéseken, nem ad 

javaslatot a környezet kialakítására, ill. markerként saját fényvisszaverő markereit ajánlja, amelyek 

pontos paraméterei nem hozzáférhetőek. 

A képalkotó rendszerek esetében is eljárhatunk úgy, hogy egy pillanatra elfelejtjük, hogy optikai 

rendszerrel van dolgunk, és a kép, ill. tárgytérben keletkező képek közötti összefüggést kezdjük 

vizsgálni. Nem foglalkozunk ilyenkor azzal, hogy mi hozza létre a transzformációt, csak azt vizsgáljuk, 

hogy függvénytani értelemben milyen összefüggés írható fel a kettő között. Tehát általános 

értelemben véve az optikai leképezést úgy tekintjük, mint tárgytér és a képtér fényeloszlása közötti 

transzformációt. Minden pontnak, mind a tárgynak, mind a képének van egy rá jellemző fényessége. 

Ideális esetben a tárgy és képtér között homogén lineáris kapcsolat áll fenn. Az átviteli függvény 

szempontjából (az optikában) nem foglalkozunk az időbeliséggel, csupán az állandó megvilágítású 

tárgyak statikus képét vizsgáljuk. Fontos, hogy a rendszer a pontot ponttá, az egyenes vonalat egyenes 

vonallá alakítsa át úgy, hogy közben a kívánt nagyítás létrejöjjön. Alapvető kritérium, hogy a nagyítás 

a tér minden pontjában homogén legyen. 

A rendszertechnika általánosította az átviteli függvény meghatározását, úgy, hogy az időben 

változó bemeneti jelekre f(t) időben változó kimeneti jeleket g(t) generálnak válaszfüggvényként (9. 

ábra). 
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           f(t)        g(t) 

 

 

 

9. ábra Egy rendszer be – és kimeneti jele 

 

Így a T (ω) átviteli függvényt úgy definiálhatjuk, mint a F(ω) be– és kimeneti jelek G(ω) Laplace 

–transzformáltjainak hányadosát. 

𝑇(𝜔) =
𝐺(𝜔)

𝐹(𝜔)
,     (1) 

 

ahol 

𝐹(𝜔) = 𝐿⟦𝑓(𝑡)⟧,      (2) 

és 

𝐺(𝜔) = 𝐿⟦𝑔(𝑡)⟧       (3) 

 

Az optikai átviteli függvényt szemléletesen úgy magyarázhatjuk meg, hogy veszünk – bemeneti 

jelként – egy csíkos tárgyat. A tárgy fényeloszlása ebben az esetben négyszögszerű lesz. A kép 

fényeloszlását rárajzoljuk a tárgyéra, és így az alábbi képet kapjuk (10. ábra): 

 

RENDSZER 
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10. ábra A kontraszt definíciója 

 

A tárgy fényeloszlássa a négyszög-, a képe pedig a szinusszerű. A térfrekvencia növelésével a 

képkontraszt csökken 

 Látható, hogy a kép jelsorozata a sarkos négyszögjelből szinuszszerű fényeloszlássá alakul, és a 

jel amplitúdója a tárgyéhoz képest csökken. A tárgy és a kép jele között fáziseltolódás is megfigyelhető, 

a jel amplitúdójának csökkenése és a fáziseltolódás mértéke a tárgy függvény sűrűségével egyenesen 

arányos. A sűrűbb, vagyis nagyobb térfrekvenciájú tárgyfüggvény nagyobb amplitúdó csökkenést és 

nagyobb fázistolást eredményez. 

Kontrasztnak nevezzük a világos és a sötét részek viszonyát. E viszonyt (mely egy számérték) a 

rendszertechnikából ismert módon a jel középvonalától mért amplitúdók és a középvonalnak a 

vízszintes tengelytől mért távolsága segítségével egy hányadosként írjuk le. 
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𝐾 =
𝐼𝑚𝑎𝑥− 𝐼𝑚𝑖𝑛

2
𝐼𝑚𝑎𝑥+ 𝐼𝑚𝑖𝑛

2

=
𝐼𝑚𝑎𝑥−𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥+𝐼𝑚𝑖𝑛
 .      (4) 

ahol 

Imax a kimeneti függvény maximuma 

Imin a kimeneti függvény minimuma 

K kontraszt 

Látható, hogy a kontraszt maximális értéke egységnyi lehet, általában pedig 0-1 közé esik. (Akkor 

lehetne egységnyi, vagyis 100%-os, ha az I min =0 lenne, ez pedig akkor állhat elő, ha az optikai rendszer 

a kép fekete területére semmilyen fényt nem juttatna). 

A kontraszt csökkenését természetesen a térfrekvencia függvényében is ábrázolhatjuk, ekkor 

kapjuk a kontrasztátviteli, vagy modulációs függvényt.  

Egyetlen élátmenet leképzésének hiányossága miatt áll tehát elő a kontrasztcsökkenés, hiszen a 

rendszer csak bizonyos meredekséggel képes átvinni a hirtelen emelkedő négyszögjelet – így minél 

sűrűbb a négyszögjelsorozat, annál kisebb értékre tud felemelkedni a válaszjel, mire a négyszöggel 

ismét csökkenni kezd. Tehát a térfrekvencia növekedésével a kontraszt csökkenni fog. 

Ha a kontraszt csökkenését a térfrekvencia függvényében ábrázoljuk, megkapjuk a 

kontrasztátviteli vagy modulációs átviteli függvényt. Ez a függvény a hullámhosszak ill. a pupilla 

méretének ismeretében megszerkeszthető. (11. ábra) Ebből jól látható, hogy a kék szín, vagy fehér szín 

kékes árnyalatba történő eltolásával tudjuk a legjobb eredményt létrehozni. 

 

11. ábra Az MTF függvény 3 mm-es pupilla esetén a három alapszín hullámhosszát figyelembevéve 
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12. ábra Az MTF függvény 7 mm-es pupilla esetén a három alapszín hullámhosszát figyelembevéve 

Ezen kívül az ábrázolt két függvény nem más, mint az optikai függvény abszolút értéke és fázisa. 

A tárgy képe természetesen a valóságban soha nem lesz ideális, mert a tárgy nem periodikus 

struktúrájú. Így különféle frekvenciájú függvények soraként írható fel. Az egyes összetevő frekvenciák 

átvitele azonban nem azonos. Általánosságban elmondható, hogy magasabb frekvenciákon csökken a 

kontraszt és növekszik a fázishiba [10, 11,12]. 

A kontraszt alakulásának vizsgálatát a különböző szinek ( hullámhosszok figyelembevételével az 

a következő jelenséget figyelhetjük meg: 
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Bemenet Kimenet 

  

  

 
 

 

13. ábra A különböző színek és a kontraszt 

A kapott eredményekből látható, hogy a kék szín esetén kapjuk a legnagyobb amplitúdóval, ezért 

hogy az összes alkotóelemet figyelembe tudjuk venni, a fehér (keverék) enyhén kék irányba eltolt 

változatát tudjuk alkalmazni.  
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Ahhoz, hogy a kontraszt értékét az előtér/háttér viszonylatában megfelelően tartsuk, 

alapvetően három lehetőségünk van: 

1. blue box, 

2. green box,[29] 

3. black box 

alkalmazása közül választhatunk. 

3.4.1.1. Black box  

A black box technikát már a színházak is alkalmazzák a kulisszák megtervezésénél. Előnye, hogy 

csakugyan minden fényhatást bekorlátoz, a szereplők és a tárgyak megfelelő megvilágításával jól 

irányítható a néző figyelme, mélységek és magasságok illúziója kelthető (14. ábra). 

 

 

14. ábra A színházi black box technika (az Operaház fantomja – Madách Színház – díszlet: Kentaur) 

3.4.1.2. White box  

A black box komplementer párja, itt fehér háttér előtt fekete targeteket/markereket 

alkalmazunk. 

Mivel a felsorolt monokromatikus hátterek közül a legnagyobb kontrasztot a black box technika 

segítségével lehet elérni, ezért a mozgáslabor felépítésekor ezt, ill. komplementer párját az ún. white 

boxot, ill. a kettő kombinációját alkalmaztam 

 Black box technika esetén a vizsgált személy fekete háttér előtt fekete ruházatban fehér 

retroreflektív markereket visel. White box technika esetén pedig fehér háttér és ruházat alkalmazása 

mellett fekete markereket visel. 
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 A biomechanikai mozgáslabor esetében alkalmazott megoldások a mérési elrendezés 

függvényében: 

 Black box: fekete háttér és ruházat világos markerekkel (15. ábra). 

 Black and white: fehér háttér/ fekete ruházat világos markerekkel (16. ábra). 

Ez utóbbi növelte meg igazán a kontraszt értékeket, ezért leggyakrabban ezt használtuk. 

 

 

15. ábra Black box technika a mozgáslaborban 

 

16. ábra Black and White technika a mozgáslaborban 

3.4.2. A megvilágítás 

A megvilágítás a fentiek miatt szintén nagyon fontos kérdés. A legtöbb biomechanikai 

mozgáslabor, és így az APAS számára is nagy teljesítményű reflektorok javasoltak [13] a megfelelő 

retroreflexio eléréséhez. Ehhez Industrial camera light (250W, 120V) elnevezésű megvilágítást 

alkalmaznak, melynek műszaki részletei nem hozzáférhetőek (17. ábra). 
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17. ábra Az APAS eredeti megvilágítása 

 A 250 W–os teljesítmény azonban nagy energiafogyasztású és sok hőt termel. Ezeknek a 

reflektoroknak van még egy nagy hátránya: viszonylag nagy tömegük és kiterjedésük miatt nagy és 

stabil alátámasztást igényelnek. Ugyanakkor ezek elrendezése nehézkes, sok esetben előfordul, hogy 

a markereket nem világítják meg kellőképpen, vagy nem a kellő intenzitással verik vissza a fényt. 

Ezért olyan reflektorok kifejlesztésére volt szükség, melyek: 

 kis méretűek, 

 a megfelelő látószög érdekében a kamerára szerelhetők, 

 kis teljesítményűek, 

 hosszú élettartamúak, 

 megfelelő fényintenzitást tudnak biztosítani. 

Ezért a választásunk fényforrásként a fehér ledekre esett.  

Az általam fejlesztett reflektor (18. ábra) elrendezése a következőképpen alakul: részét képezi 

4 db LED, reflektor szerelvénydoboz, kamera objektív (a 10. a ábrán oldalnézeti , a 10. b ábrán 

felülnézeti kép látható), melynek részletes műszaki rajza a mellékletben található , ahol a LED, kamera 

vakupapucsába rögzítő fémlemezek felső és alsó karja, melyek között kialakított térbe csúszik a 

vakupapucs, az ezt rögzítő csavarok, és a szerelvénydoboz, valamint az áramforrás csatlakozási helye. 

Elrendezésének fő szempontjai: kellő fényerő és „látószög” a markerek fényreflexiójához, kis méret, a 

kamera objektíve fölé szerelhetőség. Energiaellátása hálózati adapteren 1,5A 12V DC keresztül 

történik. Az elektronika rész fekete műanyag szerelvénydobozba kerül. A frontális síkon 4 db 5mm–es 

fehér ovális LED található, melyeket a legyezőszerű széttartás érdekében rendre 110–90–90–110 

fokban helyeztem fel. Az egységet a kamerára az objektív fölé kell rögzíteni, ezért két db 1 cm széles 

fémlemezből készült tartó rögzíti a kamera vakupapucsában. Ezáltal biztosítható, hogy a reflektor 

minél közelebb legyen a kamera optikai rendszeréhez (részleteket lásd a Melléklet 6.7 pontjában). 

http://www.ledmaster.hu/led.php?ledID=210
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18. ábra A tervezett ledrefrektor műszaki rajza: a reflektor kamerára helyezése 

3.4.3.  A jobb kalibrálhatóság érdekében a kamerák pontos 

helyzetének meghatározása  

Más alkalmazásoknál, pl. a Vicon és az APAS esetében a kamerák állványokon vannak elhelyezve, 

ezért helyzetük változtatható, de erre a Manuálban technikai leírást nem találunk [14,15]. 

Ezért érdemes definiálni egy optimális elrendezést, ehhez az alábbi szempontokat figyelembe 

véve: 

 A kamerák optimális látószöge és a könnyű szerelhetőség. 

 A tér, mint szerkezet felosztása. 

Ennek a megvalósítása két forrásból táplálkozik 

 Leonardo da Vinci tervei. 

 A véges–elem módszer első: „geometriai finitizálás nevű lépése”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

3.4.3.1. Leonardo da Vinci tervei  

 

Leonardo Da Vinci jegyzetei között számos épülettervet találhatnunk: Ezek közül számunkra 

most egy 1488–ban tervezett rotunda, körtemplom tervei a legfontosabbak (19. ábra) [3]  

 

19. ábra A Leonardo által tervezett rotunda és alaprajza [3] 

Leonardónak egy abban a korban égető problémát kellett megoldania: az ablakok és a 

szoborfülkék olyan módon kerüljenek elrendezésre, hogy a templom közepén elhelyezett oltár minden 

napszakban és minden évszakban elegendő megvilágítást kapjon. Így elérhető, hogy minél kevesebb 

gyertya (abban a korban ez luxuscikk!) és fáklya (füstöl) használatára kerüljön sor (20. ábra). 

 

 

20. ábra A rotunda alaprajza és makettje [15, 16, 17] 
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21. ábra A rotunda makettje [15, 16, 17] 

Ezért Leonardo egy nagyon szellemes és viszonylag egyszerű technikához folyamodik [16–17]. 

Ezt a megoldást nem Leonardo találta ki, hanem már az ókori egyiptomi építészetben is alkalmazták, 

Leonardo valószínűleg Vitruviustól vette át. A feladat megoldásához Leonardo saját körzőt is tervezett 

(22. ábra) 

 

 

  22. ábra A Leonardo által tervezett és használt körző 

Ennek az eszköznek a segítségével sokkal könnyebb létrehozni a később „Élet Virágának” is nevezett 

alakzatot (23. ábra). 
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23. ábra Az Élet Virága nevű geometriai rajz Leonardo jegyzetei között [3] 

A későbbiek során ebbe az alakzatba is behelyezhető méretarányosan a Leonardo által is 

alkalmazott ún. Vitruvius Kánon, mely az ember testarányait ábrázolja (24. ábra). Ez az összefüggés 

azért tekinthető fontosnak, mert Leonardo korában a templomok tervezésénél (különösen a 

kereszthajók kialakításánál) figyelembe vették az emberi test arányait.  

 

24. ábra Az Élet Virága és a ráfektetett Vitruvius kánon 

 

Ezért került újból előtérbe az építészetben az emberi test arányait követő szakrális helyek 

tervezése is. Leonardo terve során szintén követte az építészetben rejlő eme kívánatosnak tartott 

szabályokat. Ezek alapján tervezte több épületét is. 

Egy kereszthajós templom tervezésénél a kereszt találkozásánál, avagy a „templom szívénél” 

nagyon hasonló alakzatot figyelhetünk meg, mint rotundában (25. ábra) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/DaVinci-FOL1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/DaVinci-FOL2.jpg
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25. ábra Kereszthajós templom tervezése az emberi test arányainak segítségével 

 

3.4.4. …és az ebből születő elrendezés 

 

 A középpont és a sugár egyértelmű definiálásával tehát olyan alakzatot tudunk szerkeszteni, 

mely gömbszimmetrikus, térben nem rövidül. A kör kerülete és területe az alábbiak alapján 

számítható: A gömbnek van a legkisebb felülete az adott térfogatú testek közül. Másként fogalmazva, 

rögzített felület esetén a gömb rendelkezik a testek közül a legnagyobb térfogattal (izoperimetrikus 

egyenlőtlenség). Egy adott gömb körülírt hengerének térfogata éppen másfélszerese a gömb 

térfogatának, és a felszíne is másfélszerese a gömb felszínének. Az élet virágának megszerkesztése 

során az alábbi lépéseket követhetjük (26. ábra): 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Izoperimetrikus_egyenl%C5%91tlens%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izoperimetrikus_egyenl%C5%91tlens%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Henger
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26. ábra Az Élet Virágának szerkesztési lépései 

 

 Az Élet Virágának is nevezett körökből, ill. gömbökből előállítható térforma nagy előnye a 

geometriai adottságokban rejlik, ugyanis a kör/gömb szerkesztésénél három adat: vagyis három pont 

koordinátájának megadása elégséges (27. ábra). 
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27. ábra Kör szerkesztése 3 pontból 

Egy szerkezet egészének geometriáját a tér világában – bár többféle megoldás is elképzelhető 

lenne – egy globális x, y, z koordinátájú (síkban csupán x, y koordináták léteznek) derékszögű 

koordinátarendszerrel adjuk meg, mely megegyezés szerint legyen most jobb sodrású. Ezt a vizsgált 

tartományt – a vizsgálat jobb lefolytathatósága érdekében részekre véges elemekre osztjuk, és minden 

egyes elemhez egy meghatározott lokális koordináta rendszert veszünk fel. Fontos a lokális és az 

eredeti, globális koordinátarendszer között definiálható egyértelmű megfeleltetés. Ezért az elemekre 

való felosztás során a koordinátarendszerhez illeszkedő felosztás tűnik a legkézenfekvőbbnek, abban 

az esetben, ha a vonatkoztatási rendszer jól simul a vizsgált alakzathoz. Ha háromdimenziós (3D) 

tartományoknál a tartomány (külső és belső) határa koordinátafelületekre, vagy kétdimenziós (2D) 

tartományoknál koordinátavonalakra illeszkedik, akkor a vizsgált tartományt koordinátafelületekkel, 

illetve koordinátavonalakkal kényelmesen oszthatjuk véges elemekre [58]. 

Az emberi test esetében azonban ez csak bizonyos megszorításokkal lehet igaz. Ezért a 

ponthálózatra, vagy szimplexekre történő felosztást választjuk a végeselemes feldolgozások során, pl. 

egy csont szerkezetének a leírásakor. 

 Feladatom tehát nem csak a vizsgált objektumot, az emberi testet részekre osztani, hanem a 

körülötte lévő környezetet, teret is. Ugyanakkor figyelembe tudom venni az emberi test speciális 

jellemzőit is: hiszen ez, mint alakzat nem simul pontosan a derékszögű koordinátarendszerbe. Az Élet 

Virágának segítségével elérhető az a feladat, hogy a teret olyan módon tudjuk felosztani, mely jobban 

illeszkedik az emberi test arányaihoz és szerkezetéhez, mintha ezt a Descartes–féle 

koordinátarendszerrel párhuzamosan felvett lokális rendszerekkel tennénk meg.  

Ez több lépésben tehető meg, ezért a mozgáskövetés során a geometriai finitizálást mint eszközt 

több helyen valósítjuk meg: 

1. A környezet kialakításánál:  

a. a kamerák helyzetének kiválasztásánál,  
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b. a kalibráló test helyzetének kiválasztásánál, 

c.  ill. a kamerák és a kalibráló test egymáshoz viszonyított helyzetének 

kialakításánál. 

2. A vizsgált objektumot az emberi testet modellező testmodell létrehozásánál. 

Ebben a fejezetben csak az első pont fontosságát fogjuk körbejárni, a második pont 

jelentőségéről a következő fejezetben lesz szó. 

3.4.5. A kamerák pontos helyzetének meghatározása. 

Ez annál könnyebb, minél nagyobb tér áll a rendelkezésünkre. Ezt azonban optimalizálni 

szükséges, hiszen ezt korlátozza a kamerák optikája: túl nagy távolságból a felismerni kívánt testpontok 

már nem lesznek megbízhatóan elkülöníthetőek. Másrészt a kamerák online csatlakoztatásához 

Firewire kábelek szükségesek, melyek lehetséges hossza szintén korlátozott. Ez a típusú kábel ugyanis 

jelentős jelesést produkál: hazánkban nem is hozzáférhető belőle 5 méternél hosszabb. Bár ez a 

kábelfajta ún. HUB erősítőkkel egymásba csatlakoztatható, és így toldható, ezek ár/érték aránya és 

jel/zaj viszonya is igen rossz. Így két megoldás kínálkozik: vagy A/D konvertert csatlakoztatunk a 

Fireware végére és a jelet video–kábelen rögzíthető BNC csatlakozók segítségével továbbítjuk, vagy 

megfelelő hosszúságú és jel/zaj viszonyú fireware megoldást keresünk. Az első lehetőség kicsit 

drágább, és szerelése nagy átgondoltságot kíván abból a szempontból, hogy a vizsgálati alanyok – ne 

felejtsük el, esetenként súlyosan sérült gyermekekről van szó – ne férjenek hozzá a csatlakozásokhoz. 

A plusz eszközök bevonása plusz hibaforrást is jelent. Külföldön kapható különlegesen árnyékolt 

fireware kábel is, melyből a leghosszabb kiszerelés 25 méter hosszú elemek csatlakoztatását teszi 

lehetővé. Ez a mérettartomány már megengedi, hogy megfelelő méretezéssel a négy darab kamera 

egy 8*8 méteres teret fogjon körbe. Ez a vizsgálati tér számunkra elegendőnek is bizonyul, hiszen a 

legtöbb mozgás kivitelezhető benne. 

A rendszer összeállítását azzal a megfontolással kezdjük, hogy az emberi látómező, a 

szemtengelyhez viszonyítva általában 90°–ig terjed kifelé, 55°–ig befelé, 60°–ig felfelé és 70°–ig lefelé. 

A kamerák körülbelül ugyanezt modellezik le. Ez a látószög (Angle of View) az optikában gyakran 

képszög néven ismert, bár ott is elterjedt a látószög kifejezés [49]. 

A fényképező objektívek legfontosabb paramétere a képszög. Az olyan objektívet, amelynek a 

gyújtótávolsága közel esik az alkalmazott képméret átlójának hosszához, normál objektívnek nevezzük. 

Ha km=f, ahol km a képméret, f pedig a fókusztávolság, akkor a képletből 2 * arctan(0,5) = 53° képszög 

adódik (a kategória elfogadott határai 45° és 60°). Ez a képszög hasonlít ahhoz, amit az emberi szem 

egyszerre élesen lát (az emberi szem teljes látószöge jóval nagyobb). A 35 mm–es kisfilmes 

rendszerben az átló 43,27 mm, ezért a 45 mm–es, gyakorlatban inkább az 50 mm–es objektíveket 

használják normál objektívként. Az ennél kisebb képszöget adó, nagyobb gyújtótávolságú objektíveket 
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tele–, és távobjektíveknek nevezik. A normál objektívektől nagyobb képszöget adó, kisebb 

gyújtótávolságú objektíveket nagyképszögűnek vagy nagylátószögűnek nevezik. 

Ebből következik, hogy az általunk választott kamera, mely 42 mm–es látószöggel rendelkezik, a 

normál objektívek kategóriájába tartozik. Ez azonban azt is jelenti, hogy látószöge 45–60° közé esik. A 

rendszer összeállításánál az a feladatunk, hogy a kamerákat úgy helyezzük el, hogy megfelelő 

átlapolódások történjenek a látómezőkben, hiszen 3D adathalmazt a vizsgált objektum 

helykoordinátáinak függvényében akkor fogunk létrehozni, ha a térlátást – éppen úgy, mint az emberi 

szemnél – létrehozzuk. Ehhez egymást fedő látóterek szükségesek. Márpedig a látószög felső határa, 

a 60 fok könnyen megjeleníthető a körök, gömbök adta szerkesztési lehetőséggel. Így a kamerák 

lehetséges helyét a térforma által meghatározott csomópontok fogják megadni. Ezek optimumát kell 

egy optimalizációs feladattal meghatározni (28. ábra). Ugyanakkor érdemes megfigyelni, hogy a forma 

30 fokos elfordításával (a 60 fok felezésével) eljuthatunk a derékszögű koordinátarendszerhez is: a 

körök segítségével a szokott Descartes–koordinátarendszer is létrehozható (29. ábra). Ez az állapot a 

kamerák ún. végső határhelyzetét képes létrehozni. 

 

 

28. ábra A kamerák lehetséges helyzete: fekete körök, vizsgált objektum: sárga kör 

 

29. ábra Az alkalmazott forma elfordítása 
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Ebben az esetben viszont jól láthatóvá válik a látóterek fedésbe kerülése, még abban az 

esetben is, ha a kamerák határhelyzetben vannak, azaz egymáshoz képest 90 fokos szöget zárnak be 

(30. ábra). 

 

30. ábra A lehetséges kamerahelyek a 60 fokos látószög feltüntetésével 

3.4.6. Automatikus kamerakezelés: négy vagy több kamera 

online módon, szinkronban történő használata 

A mozgáslaborrendszerek felépítésénél kulcskérdés az eszközök összekapcsolása és 

elrendezése.  

Az elrendezés kialakítása azért fontos és újszerű, mert a tudománymetriai adatbázisok alapján 

tudjuk, hogy ezen szoftver segítségével nagy számú (100 feletti) méréssorozatot nem vizsgáltak, ill. a 

vizsgálatok tárgya a sportegészségügy területére korlátozódik. Jelen elrendezés arra hivatott, hogy 

lehetővé tegye a nagyszámú mérés gyors és pontos kivitelezését, valamint a normálistól eltérő 

mozgásfejlődésű vizsgálati személyek mozgásának értékelését. A korábbi rendszer elrendezések és 

eljárások a normál emberi mozgás segítségével készültek, ezért ezek a jelen elrendezéssel nem 

összevethetőek.  

Az Ariel Dynamics Inc. által forgalmazott APAS szoftver képes a gyors és pontos adatgyűjtésre 

offline módban. Ennek biztosítására a szoftver több kamera videojelét – melyen a vizsgált mozgást 

rögzíti több nézetből – fogadja, majd a kamerák szinkronizálását manuálisan, a szoftver képvágó (trim) 

moduljával lehet elvégezni, a mozgás számítógépre és vagy bármilyen más adathordozóra történő 

rögzítése után. A több kamerából különböző időben érkező jelek képkockasszinkronját több módon, 

pl. filmezésben használt csapóval, vagy a cég által forgalmazott digitális számlálóval lehet 
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helyettesíteni, melyet úgy kell elhelyezni, hogy valamennyi kamera látóterének része legyen. Ez a 

módszer azonban meglehetősen időigényes, másrészt a számláló és csapó alkalmazása azért sem 

célravezető, mert a normálistól eltérő mozgásfejlődés következtében kialakult rendellenes mozgáskép 

miatt megnövekszik a vizsgálati személy által mozgás közben az egyes kamerák látómezejének a 

vizsgált objektum/szubjektum térbeli kiterjedéséből adódó kitakarása, így a szinkronizáló nem látható 

minden időpillanatban és minden nézetben (kameraállásban). Ez a tény pedig ronthatja a mérés 

pontosságát. 

Az APAS szoftver kilenc kamerát képes kezelni offline módon, azaz a videojeleket nem 

szinkronizálja, és nem juttatja automatikusan a számítógépbe, azokat analóg jel esetén digitalizálás 

után a Trim modullal kell kézzel vágva szinkronba hozni. A gyártó cég két darab kamerával árul egy 

hardver–összeállítást, mely offline módon képes működni. Számunkra azonban a mérési pontosság 

növelése érdekében legalább négy kamerára van szükség, mert így a mozgás folyamata négy nézetből 

válik követhetővé. Négy kamerát offline módon a rendszer képes kezelni, azonban számunkra a gyors 

és pontos adatfeldolgozáshoz online módra van szükség: a kamerák vezérlését közvetlenül a 

számítógépnek kell ellátnia, hogy ne kelljen a video vágás lépését elvégezni, a képkockák 

szinkronicitása pedig automatikus kameraindítással legyen biztosítva. 

Mivel ezeket a méréseket csak és kizárólag úgy lehet jól kiértékelni és értelmezni, ha a kapott 

eredményeket összehasonlítjuk ugyanezen a rendszeren vizsgált normál populáció adataival, ezért az 

eljárásnak és elrendezésnek alkalmasnak kell lennie mind a speciális igényű, mind a normál populáció 

mérésére, korra és nemre való tekintet nélkül. Normál fejlődésű populáció mérése esetén tehát 

kialakításra kerül egy referencia–adatbázis, valamint lehetővé válik az egészségi állapot felmérése (a 

mozgás tekintetében) az adott korosztályban, és így a populáció, vizsgálati személyek szűrése. 
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31. ábra A mozgáslabor felülnézeti képe 

Az általam kifejlesztett elrendezés a 31. ábra és 32. ábra szerinti elrendezésben egy központi 

nagy teljesítményű számítógépből és perifériáiból áll, melyre négy digitális camcorder (60 Hz, PAL) 

csatlakozik, ezt egészíti ki még a jelölő rendszer részét képező fix pont és a kalibrálótest, valamint a 

geometriai térfelosztás. Így van lehetőség a mozgás négy (elől, hátul és két oldalsó) nézetből történő 

rögzítésére, és a háromdimenziós mozgáskép létrehozására. A központi számítógép fő feladata az 

APAS szoftver futtatása, a kamerák kezelése, automatikus módon a vizsgálandó objektum/szubjektum 

felületére elhelyezett markerek (melyek speciális jelölörendszer részei), helykoordinátáinak 

meghatározása háromdimenziós lokális és globális koordinátarendszerek segítségével, melyet a 

jelölőrendszer részét képező kalibráló testek határoznak meg a számítógép monitorpixeljeinek mint 

lokális kétdimenziós koordinátáinak a segítségével, és végül a háromdimenziós mozgáskép 

összeállítása. A számítógép meghatározza a helyzetfüggvényből a kitüntetett pont pillanatnyi 

sebességét és gyorsulását. Az így nyert adatokat MS Excel környezetbe exportálja. A 30. ábra szerinti 

elrendezés alkotórészei tehát kamerák, melyek külön–külön A/D konvertereken és külön–külön 

fireware kártyákon, valamint külön–külön PCI síneken keresztül csatlakoznak a központi 

számítógéphez, és onnan az adatfeldolgozást végző számítógéphez. Ezzel az elrendezéssel lehetővé 

válik a kamerák online történő működtetése, a szoftver által adott felvételjelre a kamerák szinkronban 

indulnak el. A szoftver Windows környezetben működik. Az adatfeldolgozást segítő nagy teljesítményű 

számítógép, mellyel az elrendezést kiegészítettük, a kinyert adatokat statisztikailag képes elemezni az 

SPSS statisztikai analizáló szoftver és MATLAB segítségével. A mérnöki munkához elengedhetetlen 

tervezést, grafikai munkát, kép és videokezelést AUTOCAD, Corel DRAW, NERO EXPRESS programok 
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támogatják Fontos, hogy ezen programcsomagok más, kompatibilis programokra cserélhetők. Az 

elrendezés feladata tehát a központi számítógéptől MS Excel formátumban fogadni az adatokat 

Windows környezetben, elérhetővé tenni más programok számára (SPSS, MATLAB), elvégezni a 

statisztikai kiértékelést, folyamatszimulációt és identifikációt , szintézist és analízist az adatok 

ismeretében, és biztosítani a mentést a szerverre való adattovábbítás segítségével. A rendszert 

mérnöki munka részeként KI (Künstliche Intelligence v Artificial intelligence) adatgyűjtő és kiértékelő 

egység támogatja. Ezen kívül készítettünk egy hordozható, mobil egységet, mely képes négy kamera 

fogadására és automatikus vezérlésére, így a mozgásanalízis első lépését (a videofelvételek készítését 

képes ellátni), labor konkrét helyszínétől függetlenül lehetővé teszi az adatgyűjtést más helyszíneken 

is. 

A/D

RCA /BNC

UTP Lan

APAS

SPSS 

 

 

32. ábra A hardverrendszer összeállítása 

A tendszer egy lehetséges megvalósítása a Mellékletben található (Melléklet 6.1) 

3.5. A kalibráció 

Az APAS–nál kalibrációs kockát alkalmaznak, de ennek paramétereiről csak annyit tudhatunk, 

hogy 12 pontból áll [55]. 

Ezek a rendszerek vagy nagy számítási igénnyel dolgoznak (Medtronic) vagy a hibahatáruk 

magasabb (kb. 5%) [2]. Ezt azonban csökkentenünk szükséges abban az esetben, ha nagy pontossággal 

kívánunk mérni. A Goethe Gait Lab esetében ez azért nagyon fontos kérdés, mert fogyatékos 

személyeket mérve a diagnózis felállításához, az állapot feltérképezéséhez szükségünk van egy 

nagyobb pontosságot biztosító rendszerre. Ennek a nagyobb pontosságnak az elérésében nem csak a 

korábban tárgyalt kamera elhelyezés, hanem a kalibráció módja is fontos. Az irodalomban fellelhető 
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eljárások alapján a kalibrációt különböző sík ponthalmazok, ill. mértani testek segítségével hajtják 

végre. Ezek méretezése azonban nagyon különböző. Fontos feladat tehát egy megfelelő geometriájú 

és méretezésű kalibráló elrendezés létrehozása. [13, 36, 38]. 

Ezt a problémát szabályos testek alkalmazásával tudtam megoldani. 

1Ez elvezet a platóni testek szimbolikájához és használatához, ugyanis a Leonardo által 

alkalmazott rajznak még egy fontos tulajdonsága van: a gömbökbe a gömbszimmetrikus platóni testek 

belerajzolhatóak [20]. 

Minden testnek van egy körülírható gömbje, ill. a test maga gömbökkel kiszerkeszthető. Ezért a 

platóni testek a Leonardo által felhasznált körökből és gömbökből kiszerkesztett formában 

kifeszíthetők.  

Ehhez nem kell mást tennünk, mint a gömbháló megfelelő csomópontjait kijelölni, majd e 

csomópontokat a lehetséges módokon összekötni. (33. ábra) A megfelelő élek kiválasztásával a platóni 

testek előállíthatóak. (34. ábra) 

 

 

33. ábra A csomópontok kijelölése és az ezeket összekötő szakaszok 

 

                                                           
1 A szabályos testeket platóni testeknek is szokás nevezni, mert Platón (428–348 Kr.e.) az anyag 

szerkezetének leírásakor alkalmazza őket. Az Anyag szerkezetét is az ideák világából származtatja, s a négy 
empedoklészi elemet taglalva úgy tekint rájuk, mint az ideák világában a lehető legtökéletesebb formát felvevő 
egységekre. Így a tüzet a tetraéder, földet a hexaéder, a levegőt az oktaéder és a vizet az ikozaéder jellemzi az 
ideális világban. Ezekből azonban további ideális alakzatok származtathatók: pl. Világűr dodekaéder. Az egyes 
szabályos elemek közötti kapcsolat lehetősége számunkra, mint a kalibráció egy fontos lépése számára 
kiemelendő. 
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Kocka Ikozaéder 

 

 

Oktaéder Tetraéder 

 

34. ábra a platóni testek a gömbszimetrikus sémában 

Ezen rajzok esetében azt is érdemes megfigyelni, hogy a beleírt és a köré írt gömb is látható 

ezeken a rajzokon: így a méretarányosítás könnyen elvégezhető: a beleírt gömb sugara 1, a köré írt 

gömbé pedig 2 egység. Ennek alapján képesek vagyunk elkészíteni egy optimalizáló alkalmazást, 

mellyel kalibráló teszteket tervezhetünk. 

Az így képzett testeket és származékaikat jól használhatjuk a kalibrálás során: rövidülést és 

egyéb hibákat csökkenteni tudunk vele. A longitudinális nagyításból adódó hibákat pedig oly módon 

csökkentettem, hogy a mozgás (járás esetén pl. szagitális) irányába pontosítjuk a kalibrálás 

elnyújtásával. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy kocka nyolc térpontja helyett 18 térpontot 

alkalmazunk, és nem egy, hanem négy egymásra helyezett kockát használunk fel. Ily módon a 

lineáris/longitudinális nagyítás hibája is csökkenthető (35. ábra). 
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35. ábra A kalibráló test és a fix pont 

Ezután alkalmazunk a kalibráló kockájától függetlenül egy minden nézetben látható pontot: ez a 

fix pont. Nevét onnan kapta, hogy a mérés során helyét nem változtathatjuk meg. Használatára azért 

van szükség, mert így a képkockák közötti sor–oszlop szinkront tudjuk biztosítani. Ez a fix pont szintén 

saját fejlesztésem. Az Ariel Dynamics ugyanis futófényeket és számlálót forgalmaz erre a célra, amelyek 

azonban nagy költségűek és drágák. Ezért fejlesztettem egy fix pontot hidegfényű fehér ledek és ping–

pong labda borítás segítségével. 

Tehát a globális zérus pontot definiáló és így a sor–oszlop szinkront biztosító fix pont 

elrendezése 1 db ping–pong labda, melynek belsejében 4 db D=5 WHITE SUP.BR. L–7083PWW–H 

WH. DIFF.1000mcd RoHS 60° típusú LED található Az áramellátásról USB porton keresztül a központi 

számítógép gondoskodik. A marker felhelyezése: a vizsgálati tér középpontjának geometriai 

finitizálással történő meghatározása után ide helyeztem fel a fix pontot a mennyezetre rögzítve, az 

áramellátást biztosító vezetékek speciális kábelcsatornában jutnak el a központi számítógéphez. Ezzel 

megvalósítottam egy automatikusan digitalizálható, a sor oszlop–szinkront biztosító eszközt, mely a 

balesetvédelmi megfontolásoknak is eleget tesz, ezek: 

 nem nagy feszültségen működik, hiszen tápellátását USB–ről kapja, 

 egy mozdulattal áramtalanítható, 

 törés esetén nem okoz sérülést, 

 hideg fényforrás. 

A mérés indítása előtt a vizsgált térszegmens megfelelő tértartományába helyezem. Kijelölöm 

ezen kívül a minden nézeten látható fix pontot is, mely lehetővé teszi a képkockák eltolódásainak 

azonosítását, azaz a sor–oszlopszinkron biztosítását. Miután rögzítettem a videokamerákkal és a 

számítógéppel a kalibráló test helyzetét a térben, azaz esetünkben a szoftver és hardver segítségével 



 54 

elkészítettem a kalibráló AVI file–t, a kalibráló test eltávolítható, hiszen utána már nem változtatok 

majd a kamerák helyzetén. Ehhez nagyon jó kameraállványokra van szükség, hiszen a kamerák a 

továbbiakban nem mozdulhatnak el. Erre a kalibrációra a háromdimenziós kép transzformálásának 

hitelessége érdekében van szükség. A kalibráló test pontjai a tér három irányát képesek meghatározni, 

amelyek a biológiai gyakorlatból átvett módon a következő megnevezéseket kapják: X – tengely: 

haladási (sagittal) irány, Y – tengely: függőleges (vertical) irány, Z – tengely: kitérési (horizontal) irány. 

A koordináta rendszer alapja a balsodrású Descartes–féle koordinátarendszer, mint kalibráló test által 

meghatározott globális/lokális rendszer, melynek relatív zéruspontját a kalibráló test egy kitüntetett 

markerpontja adja, a globális koordinátarendszer abszolút zéruspontját pedig a fix pont. A kalibráló 

test feladata tehát a tér három irányának meghatározása. A gyakorlatban rudakból és kitüntetett 

pontokból áll. Felépítésében fontos paraméterek a kalibráló test alakja, a rudak hossza (a 

keresztmetszet a rúd hosszával értelemszerűen lineárisan változik), és a kalibráló pontokként használt 

kubusok és gömbök mérete. Az általam fejlesztett és különböző kalibráló testek adatai a mellékelt 

táblázatokban láthatók (32–35. táblázat). A kalibráló test és a fix pont egy lehetséges elrendezése a 31. 

ábrán látható, ahol 1–18 pontok a kalibráló test markerpontjai, és fölöttük a geometriai finitizálás által 

kijelölt fix pont helyezkedik el. Ez az összeállítás azért is előnyös, mert így több beállítási lehetőséget 

ad: a kalibrálás a gömbök méretének a változtathatóságával változtatható, helyszínre és mérési 

feladatra szabható a mért objektum méreteinek függvényében. Az ily módon elkészíthető pontos 

testméretek a Mellékletben találhatók (Melléklet 6.5). 

Ezen testek fentiektől eltérő méretezése lényegi változást nem eredményez a rendszer 

pontosságában. Anyagukat tekintve bármilyen, alakját tartó, lehetőség szerint könnyen tisztítható 

anyagból készíthetők. A fentiek által a rendszer 3 koordinátarendszert illeszt össze: 

1. A képernyő monitorjának bal alsó sarka képezi a digitalizálás lépésénél a rendszerkép 

relatív nulla pontját. 

2. Abszolút nulla pontot jelent a fix pont. 

3. Relatív nullapontként funkcionál a kalibráló test egyik csúcsa. 

A kalibráló testek közül kiemelkedik a platóni testektől különböző, de azokból származtatható 

csillagtetraéder, mely két szabályos tetraéderből áll. Kitüntetett helyzetének oka, hogy viszonylag sok 

pontból áll, így segíti a kalibrációt, és – mivel két platóni testből származtatható – gömbszimmetrikus. 

Másik nagy előnye, hogy elfordítható, és oldalnézete egy másik platóni testet, a kockát formázza (36. 

ábra). 
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36. ábra A csillagtetraéder 

Vizsgálataimhoz (35. ábra) tehát 18 pontból álló kalibráló téglatestet használtam. Kijelöltem 

ezen kívül egy minden nézeten látható fix pontot is, mely lehetővé tette a képkockák eltolódásainak 

azonosítását, azaz a sor–oszlopszinkron biztosítását. Miután rögzítettem (felvettem szalagra, vagy 

esetünkben elkészítettem az AVI file–t), a téglatest eltávolítható, hiszen utána már nem változtatunk 

a kamerák helyzetén. A 18 pont a tér három irányát képes meghatározni: 

 X – tengely: haladási (sagittal) irány, 

 Y – tengely: függőleges (vertical) irány, 

 Z – tengely: kitérési (horizontal) irány. 

3.5.1. Pontosság igazolása 

A pontosság igazolása során egy ellenőrző mérést végeztem az alábbi módszerrel: 

Az ellenőrző mérésnél a rendszer egy nagy teljesítményű számítógépből és négy digitális 

camcorderből (60 Hz, PAL) áll. A kettő közötti kommunikációt négy darab Firewire csatolás végzi el. Így 

lehetőség van a mozgás négy (elöl, hátul és két oldalsó) nézetből történő rögzítésére és a 

háromdimenziós mozgáskép létrehozására. A rendszert kiegészítettük egy másik nagyteljesítményű 

számítógéppel, mely a kinyert adatokat statisztikailag képes elemezni az SPSS 19 statisztikai analizáló 

szoftver segítségével. 
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Munkahipotézisem az volt, hogy találni kell egy olyan mozgást, melynek paraméterei fixek, és 

ezért könnyen ellenőrizhetőek, ill. értéküket a mérés számos zavaró körülménye (pl. hőmérséklet, 

időpont, helyszín, a vizsgálatot végző személye) nem befolyásolja. Fontos szempont volt az is, hogy 

olyan ellenőrző eljárást hozzak létre, mely a mobil mozgáslabor esetében is könnyen kivitelezhető, így 

a felállított rendszer pontossága ellenőrizhető. 

 Ezért a választás a gravitációs gyorsulásra esett. 

 A mérés érdekében egy 1 grammos golyóval, mely passzív retroreflektív markerként 

viselkedett, végeztem a mérést. 160 cm magasról követtem nyomon a golyó mozgását. 

 Alapvetően két mérési elrendezést vizsgáltam meg: 

1. az első esetben a Leonardo által szerkesztett „Élet virágának” középső körívébe 

helyeztem a kamerákat és a kalibráló testet, 

2. a második esetben egy 8*8 m–es terem közepén kapott helyet a kalibráló test, és a 

kamerák határhelyzetben voltak. A fix pont a kalibráló test felett helyezkedett el. 

 

Kalibráló háló/Alap  

AZ első eset A második eset 

  

A kamerák a piros ívben 

vannak elhelyezve, a középső 

részt (fehér és zöld) nem 

használják. A golyó leejtése a 

piros sávban történik. 

A kamerák a középső zöld kört fogják 

közre, a golyó leejtése pont a zöld 

terület középpontjában történik. (a 

kamerák a fehér rész szélére, ill. az 

első esetben bemutatott helyzetben 

is elhelyezhetők. 

 

Mindkét esetben 100 mérést végeztünk. Az első esetben ez a tér minden irányából nézve a 

szabadon eső test a kocka közepén ért földet, a második esetben viszont meghatároztuk a kocka 

középvonalát (+40 cm, a kocka 1 csúcsát nullának véve a relatív koordinátarendszer elemei szerint). 

Ebben az esetben 3 méréscsoport került megmérésre: 

1. az elsőben a szagitális középvonalon, 
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2. a másodikon attól balra 10 cm–rel, 

3. a harmadikon a középvonaltól jobbra 10 cm–rel ért földet a szabadon eső test. 

Mindhárom alkalommal 30–30 mérést végeztem. 

Minden esetben rögzítettem a mozgást, s a szabadon eső szakaszokon kiszámoltam a gyorsulás 

értékeit. Ebből az első száz mérés átlagaként 9,86 m/s2–ot, míg a második elrendezésnél: jobb oldalon 

9,819 (szórása 0,413) baloldalon 9,84 (szórása 0,240) középen 9,81 m/s2–ot (szórása 0,254) kaptam.  A 

három méréssor összesen 90 mérésének átlaga pedig 9,82 m/s2 (szórása 0,304). 

 

37. ábra A teszt eredményei 

A három mérés során nyert adatok hisztogrammjai a 38. ábra, a 39. ábra, és a 40. ábra   alapján 

láthatók. 
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38. ábra A bal oldalon mért eredmények hisztogrammja 
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Közép
 

39. ábra A középen mért eredmények hisztogrammja 
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40. ábra A jobb oldalon mért eredmények hisztogrammja 
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41. ábra A harminc mérés hisztogrammja 

Következtetésem az volt, hogy a rendszer pontosan mér, a második derivált adataiból kitűnik, 

hogy az eltérésünk nem éri el a cm–es tartományt, a rendszer hibahatára –  szemben a kézikönyvben 

megadott 5%–kal – 1% alá csökkent. A rendszer hatékonyságát javítja a nagyobb tér, és az Élet 

virágának nevezett térháló jobb kifeszítettsége. 
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3.5.2. Első tézis  

1.1 Új kalibráló eljárást dolgoztam ki, mely az Élet Virága nevű gömbi geometriai forma 

alapján képes megtervezni és meghatározni mind a méréshez megfelelő 

kamerahelyzetet, mind a kalibráló testek alakját, ezért a kalibrálás során a méréshez 

igazíthatóvá válik a rendszer. A kalibrálás során teszteltem és kialakítottam 

különböző méretű és alakú platóni testekkel definiálható kalibráló egységeket, azzal 

fémjelezve, hogy a mozgás irányába történő pontosabb mérés érdekében a 

testekből többet alkalmazva elértük a kamerák longitudinális nagyításból érkező 

hibájának csökkentését. Így a rendszer hibahatára 1 % alá esett [Saját publikációk: 

6. 7.]. 

1.2  A környezet átalakítása az ún. geometriai finitizálás módszerével történt, melynek 

jellemzője, hogy a vizsgált tér tartomány finitizálása, azaz végeselemekre való 

felosztása történik, a reflexiók csökkentése érdekében a követendő markerek és a 

mérés típusával (fekete vagy fehér, világos) ellentétes, komplementer színekből álló 

háttér preparálás szükséges, mely magában foglalja mind a függőleges, mind a 

vízszintes hátterek preparálását, a vizsgáló helység nyílászáróira fotóoptikai derítők 

felhelyezését, valamint humán vizsgálatok esetén a vizsgálati személy megfelelő, 

reflexiót nem adó ruházatát [Saját publikációk: 6, 7, 8.]. 

1.3  Létrehoztam egy biomechanikai elrendezést és eljárást, mely a következőket 

tartalmazza: a legnagyobb kontraszt biztosítása érdekében kombinált black and 

white box technikát, 4 PCI slot segítségével Firewire kapcsolatokon keresztül 

kialakítottam a motion capture kameravezérlés online jellegét, melyhez a megfelelő 

hardvereszközöket kiválasztottam, és elrendezésüket kialakítottam [Saját 

publikációk: 7, 8.]. 

1.4  A LED reflektorok, melyeknek darabszámát az alkalmazott kamerák darabszáma 

határozza meg, és jellemzője, hogy alkalmas a passzív markerek irányított reflexiójú 

megvilágítására. A széttartott LED felhelyezés és az eszköz a kamera objektívje fölött 

közvetlenül rögzíthető, ezért nincs szükség árnyékolólemezek alkalmazására. [Saját 

publikációk: 7,8 .]. 

1.5  Definiáltam a fix pontot, mint a globális koordinátarendszer origóját, és a sor– 

oszlop szinkront biztosító eszköz. Jellemzője, hogy egy vagy több kék, vagy fehér 

fényű VIS (látható tartományú) vagy UV ill. IR tartományban működő LED 

elhelyezése történik, a ledek méretétől függő gömbben, ill. platóni testben vagy 

annak geometriai származékaiban. Áramellátása összeköttetésben áll az APAS 
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szoftvert vezérlő számítógéppel, vagy attól független, saját áramforrással 

rendelkezik, amely azonban nincs közvetlen kapcsolatban a vizsgáló helység 

elektromos hálózatával, elrendezését pedig a geometriai finitizálás határozza meg 

[Saját publikációk: 7, 8.]. 

1.6  Definiáltam a kalibráló testeket, amelyek a tér három irányát határozzák meg. 

Jellemzőjük, hogy rudakból és kitüntettet pontokból, ún. markerekből állnak, 

melyeknek paraméterei, azaz a kalibráló test alakja, a rudak hossza értelemszerűen 

a platóni testekből származtatott térformákat alkalmazva képes ellátni feladatát. A 

keresztmetszet a rúd hosszával lineárisan változik, és a kalibráló pontokként 

használt kubusok és/vagy gömbök mérete, a platóni testekből származtatott 

módon, a humán vizsgálatok esetén méter/centiméter, a mikroszkópos vizsgálatok 

esetén centiméter/milliméter tartományban képeznek olyan összefüggő vagy 

részekre bontható testet, mely képes a Descartes–féle lokális és globális 

koordinátarendszer irányainak meghatározására [Saját publikációk: 7, 8.]. 

3.6. A markerek fejlesztése 

A markerek fejlesztése során az alábbi részfeladatokat végeztem el: 

1. automatikus markerfelismeréshez reflektor fejlesztése,  

2. automatikus markerfelismeréshez markerek  

3. speciális igényű pácienseink részére markerek fejlesztése,  

4. biztonságtechnikai kialakítása fogyatékosok számára. 

3.6.1. A markerek típusai 

A mozgó emberi testre vagy tárgyakra a követés érdekében markereket helyezünk, melyek 

anyaga és nagysága rendszerenként és a mérés céljától függően eltérő. Alapvetően két típusuk van: 

passzív, mely megvilágítást igényel és a követés a visszavert fény alapján történik és aktív, mikor a 

marker saját fénnyel rendelkezik, s a követés a kibocsátott fény segítségével zajlik. 

A fejlesztett markerek elrendezése szempontjából fontos, hogy a markerek milyen kívánatos 

tulajdonságokkal rendelkezzenek. A rendszer alapvetően kétféle típusú markert képes kezelni. Ezek 

lehetnek:  

1. Passzív markerek,(42. ábra) vagy más szóval retroreflektív markerek, melyek saját 

fénnyel nem rendelkeznek, egy külső fényforrásból kapott fényt vernek vissza speciális 

fényvisszaverő anyagból készült felületükön. Ebben az esetben nagyon jó megvilágítás 

szükséges, a felület visszaverő–képességének pedig akkorának kell lenni, hogy a 
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rendszer a megfelelő kontraszt esetén képes legyen helyzetét környezetétől elváló 

pixelpontok halmazaként érzékelni.  

 

 

42. ábra Az APAS eredeti passzív markere 

2. Az aktív markerek saját fénnyel rendelkeznek, ezért nem szorulnak megvilágításra. 

Ebben az esetben fontos a hideg fényforrás alkalmazása a sérülések elkerülése végett, 

illetve biztosítani kell a megfelelő áramforrást. Sok esetben jobb kontrasztot 

biztosítanak és szabadabban megválasztott mérési szituációt tesznek lehetővé, mert 

nem függ fényerejük a reflektorok markerekhez viszonyított relatív helyzetétől. 

Ugyanakkor, ha áramellátásuk kábelezést kíván és nem tölthető, szabad áramforrásból 

(elem, akkumulátor) valósul meg, akkor akadályozhatja a vizsgált személy szabad 

mozgását. Felülete szempontjából legalkalmasabb a gömb és a félgömb alakú, mert 

ezek kitakarási szöge a legkisebb az analízis során. Fontos viszont a megfelelő 

fényvisszaverés/megvilágítási fényerő a megfelelő pixelszám eléréséhez, hogy a 

szoftver automatikus pontfelismerése képes legyen azt érzékelni. A markerek 

esetében a kis tömeg a kívánatos, mert a kisebb marker könnyebben rögzíthető, 

kevésbé akadályozza a mozgást. 

Ezen markerek általában látható fény vagy infravörös fény tartományban dolgoznak. Az APAS 

rendszer passzív és aktív markereket egyaránt képes felismerni. Azok azonban, melyeket a cég gyárt, 

egyrészt drágák, másrészt törékenyek, harmadrészt sok esetben nem adnak kellő reflexiót vagy nincs 

elég fényerejük. A marker a tapasztalatok szerint alkalmatlan volt normáltól eltérő fejlődésű személyek 

vizsgálatára, mert  

 törékeny, és sérülést okozott, 

  a műanyag félgömbre ragasztóval felhelyezett fényvisszaverő csíkok könnyen 

lejöttek, a darabkák lenyelhetők. 

  A marker a méreténél fogva (8 mm átmérő) szintén lenyelhető, idősebb értelmi 

fogyatékos személyeknél beszippantható. 

 Nehezen rögzíthető a normálistól eltérő fejlődésű anatómiai pontokra és 
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 drága. 

Ezért fogtam saját markerek fejlesztésébe. 

Minél kisebb a marker, annál könnyebb felhelyezni az anatómiai pontra, s annál jobb a mérési 

pontosság, valamint elkerülhető a markerek interferenciája. A nagyobb markereket könnyebb 

automatikusan digitalizálni, mert a szoftverben található matematikai algoritmus könnyebben 

megtalálja a marker centrális középpontját. A markerek felhelyezése a mérés talán egyik legkritikusabb 

pontja. Fontos, hogy a rendszer mindig a marker közepét fogja érzékelni, nem a ragasztási pontot, 

ezért a markert mindig úgy kell felhelyezni, hogy a megfelelő anatómiai pont felett legyen. Célszerű, 

hogy mindig ugyanaz, az anatómiában jártas személy helyezze fel a markereket. Hatékonyabb ruha, ill. 

cipő nélkül, fehérneműben, vagy testre simuló ruházatban végezni a vizsgálatot, mert így könnyebben 

felhelyezhetők a markerek. A járást segítő eszközök, protézisek, támbotok, járókeretek használata nem 

okoz problémát az elemzés során. A retrorespektív (fényvisszaverődésen alapuló) markerek esetében 

a megfelelő kontraszt elérése érdekében szükségessé válhat sötét pamutruházat alkalmazása. 

3.6.2. A fejlesztett markerek 

A kívánatos tulajdonságok figyelembevételével fejlesztett markerek a következőképpen 

értelmezhetők. A passzív markerek esetén a markerek vagy fényvisszaverő anyagból készült korongok, 

melyek rögzítése testre simuló, matt, fekete pamut ruházatra történik kétoldalú ragasztó segítségével, 

ahol korongok mérete (átmérő) 1– 5 cm között, vastagsága 1mm.(43. ábra) 

 

43. ábra Saját fejlesztésű korong marker két méretben 

Másik lehetőség optikailag matt, fekete (reflexiót nem okozó) anyagból készült korongok, melyek 

rögzítése testre simuló, matt, fehér pamut ruházatra történik kétoldalú ragasztó segítségével, ahol 

korongok mérete (átmérő) 1– 5 cm között, vastagsága 1mm. Az aktív markerekből többféle típusú 

elrendezés is kifejlesztésre került. A gyöngymarkernek nevezett eszköz a 44. ábra szerinti 

elrendezésben alakított, ahol LED gyöngy foglalatban (1), alaplapi elemfoglalat (2), érintkező (3). 

Energiaforrása egy darab 2032 típusú gombelem, melyet PC alaplapi elemfoglalatba helyezett. Erre a 

foglalatra került felforrasztásra fehér, vagy kék, (BJ3004x) 3 mm LED, melyet poliakril gyöngy furatába 
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helyezve hőre lágyuló ragasztó az elemfoglalathoz pedig cinforrasztás rögzít. Ebben az elrendezésben 

a LED típusa változtatható: IR vagy UVra cserélhető, a mérési körülményektől függően (környezet, és 

hardver – az érzékelést végző kamerák típusának, a CCD detektor tulajdonságainak függvényében 

(Melléklet 6.7)).  

 

 

44. ábra Gyöngymarker 

 

A LED–marker névvel ellátott eszközt a 45. ábra mutatja, részei a szerelvénydoboz, mint 

galvánteleptartó (1), valamint a LED (2), és a kapcsoló (3). Energiaforrása 3 db AA típusú galvántelep, 

mely fekete színű műanyag/foglalatdobozban található. A doboz, mint alap jobb felső sarkán képezett 

technikai foglalatban egy darab kék vagy fehér színű BJ5044UW–40, 5mm Round LED kék, ill. fehér LED 

található. Ebben az elrendezésen a LED típusa változtatható: IR vagy UV– ra cserélhető, a mérési 

körülményektől függően (környezet, és hardver – az érzékelést végző kamerák típusának, a CCD 

detektor tulajdonságainak függvényében). A marker műszaki leírása a mellékletben található. 

 

 

 

 45. ábra A LED marker 
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 A globális zérus pontot definiáló és így a sor– oszlop szinkront biztosító fix pont elrendezése 1 

db ping–pong labda, melynek belsejében 4 db D= 5 WHITE SUP.BR. L–7083PWW–H WH.DIFF.1000mcd 

RoHS 60° típusú LED található. Az áramellátásról USB porton keresztül a központi számítógép 

gondoskodik. A marker felhelyezése: a vizsgálati tér középpontjának geometriai finitizálással történő 

meghatározása után ide helyeztem fel a fix pontot a mennyezetre rögzítve, az áramellátást biztosító 

vezetékek speciális kábelcsatornában jutnak el a központi számítógéphez (46. ábra). 

 

46. ábra A fix pont 
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3.6.3. Második tézis 

Új megvilágítási eljárást és passzív, valamint aktív markereket fejlesztettem.  A rendszer új 

elemei az alábbiak [saját publikációk 8]. 

2.1 A LED reflektorok, melyeknek darabszámát az alkalmazott kamerák darabszáma 

határozza meg, és jellemzője, hogy alkalmas a passzív markerek irányított reflexiójú 

megvilágítására, azaz jellemzője a széttartott LED felhelyezés. Az eszköz a kamera 

objektívje fölött közvetlenül rögzíthető, ezért nincs szükség árnyékolólemezek 

alkalmazására.  

2.2 A passzív markerek, melyeknek jellemzője, hogy kör vagy négyzet alakú 

fényvisszaverő anyagból, vagy fekete, nem reflektáló anyagból készített eszközök 

1–5 cm átmérőjű mérettartományban jellemezve, 1 mm vastagságban, és az aktív 

markerek, melyek lehetnek ún. gyöngymarkerek, melynek jellemzője a fehér, ill. 

kék színű VIS (látható tartományú) LED, ill. UV vagy IR LED alkalmazása, valamint a 

LED technikai paramétereitől függő saját, vezeték nélküli áramforrás. A LED és az 

áramforrás egyenként technikai szerelőlapra rögzített, így vizsgálati objektumon 

egymástól függetlenül rögzíthető és felhelyezhető. A fehér, ill. kék színű VIS (látható 

tartományú) ill. UV ill. IR LED alkalmazása vált így lehetővé, valamint a LED technikai 

paramétereitől függő saját, vezeték nélküli áramforrás biztosítható, mely nem más, 

mint szerelvénydobozba rögzített AA típusú galvántelep, és így a vizsgálati 

objektum és szubjektum felületére, gyorsan, stabilan és biztonságosan rögzítettek.  

2.3  A fix pont, mint a globális koordinátarendszer origója, és a sor– oszlop szinkront 

biztosító eszköz, melynek jellemzője, hogy egy vagy több kék, vagy fehér fényű VIS 

(látható tartományú) vagy UV ill. IR tartományban működő LED elhelyezése a ledek 

méretétől függő gömbben ill. platóni testben vagy annak geometriai 

származékaiban, oly módon, hogy áramellátása összeköttetésben áll a az APAS 

szoftvert vezérlő számítógéppel, vagy attól független saját áramforrással 

rendelkezik, amely azonban nincs közvetlen kapcsolatban a vizsgáló helység 

elektromos hálózatával, elrendezését pedig a geometriai finitizálás határozza meg. 
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3.7. A testmodell kialakítása 

A biomechanikai testmodellek feladata az emberi test minél pontosabb modellezése. Ezen 

modellezés során alapvetően két tényezőre kell figyelemmel lennünk: 

1. A modell pontjaiból minél pontosabban tudjuk rekonstruálni az emberi testet. 

2. A modell mozgása kövesse a mért adatokat. 

Ehhez a feladathoz tehát az emberi testet, mint komplex mechanikai szerkezetet egyszerűsíteni 

szükséges. Az egyszerűsítés során az alábbi feltételekkel élünk: 

 Az emberi test, mint mechanikai szerkezet alapvetően leírható 

1. az emberi testet szegmensekkel, 

2. és a szegmenseket összekötő elemekkel. 

A különböző modellek a szegmensek kijelölésében, ill. a szegmensek paramétereiben térnek 

el egymástól. 

A test mozgásának követéséhez szükség van arra, hogy a testen kitüntetett pontokat jelöljünk 

meg. Erre a célra szolgál a testmodell. Markerszetteknek a markerek speciális felhelyezéseinek 

kombinációit nevezzük, melyek térbeli helyzetét képes a rendszer automatikusan meghatározni 

minden aktuális időpillanatban úgy, hogy a kívánt mozgásokat kövessék, megfelelő kinetikai és 

kinematikai paramétereket szolgáltatva [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. 

Fontos, hogy a rendszer az emberi test ízületeit alapesetben gömbcsuklóként és ezeket 

összekötő merev rudakként képes modellezni. Ebben a modellezésben és az ehhez kapcsolódó 

számításokban a mechanika egyik ága: a rácsos tartószerkezetek tanulmányozása lehet segítségünkre. 

Ezek a nagy fesztávolságú szerkezetek egyik fő típusát alkotják. A rácsos tartókkal kapcsolatban 

felmerül egy számítási nehézségeket okozó és nagy kapacitást igénylő probléma: a rácsos tartók 

geometriai érzékenységgel rendelkeznek. Ez egy nem élő szerkezet esetén is így van, azonban az 

emberi test, mint élő „anyag”, tulajdonságai még inkább függnek a geometriától és az anyagi 

jellemzőktől. A rácsos tartók olyan szerkezetek, amely csuklókkal összekapcsolt véges hosszúságú 

rudakból állnak. A csuklók kettő vagy több rúd végpontjához kapcsolódnak, és lehetővé teszik a rudak 

elfordulását a csuklók körül, de a szétválást azonban megakadályozzák. Ez az emberi test esetében 

egyszerűsítést jelent, hiszen a valódi ízületek és ízületi tokok képesek nem csak az elfordulni, hanem 

longitudinális irányban is biztosíthatnak kismértékű elmozdulást. 

A tartó topológiája, és így a testmodellé is leírható egy egyszerű gráffal, ez a topológiai gráf 

azonban nem tartalmaz olyan információt, mint a rudak hossza, vagy a csuklók pontos helyzete. Ezeket 

az információkat a markerek pontosan rögzített anatómiai helyzetéből és egymáshoz képest a 

rendszerrel mérhető távolságából kapjuk [26, 27, 28]. 

 Az APAS rendszer az alábbi markerszetteket képes jól használni: 
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1. Helen Hayes Kórház modell, 

2. módosított Helen Hayes modell, 

3. Keith Vaughan modell, 

4. módosított Keith Vaughan modell. 

Ezen modellek azonban csak az alsó végtag mozgását képesek modellezni, maga a név mind a 

markerek felhelyezésének anatómiai helyzetét, mind a modell pontjai alapján elvégzett számítások 

matematikai algoritmusát takarja 2 [40–45]. 

Ezért a speciális igényeinkre fejlesztett modell (42. ábra), mint elrendezés, a markerek 

felhelyezésének rendszere, és mint matematikai eljárása szoftver által biztosított Dempster–féle 

testmodell szintézisének tekinthető, ahol a matematikai algoritmus más vonatkoztatási rendszerekben 

más algoritmusokra cserélhető. 

Az eljárás első lépése a markerszett elemeinek meghatározása. Esetünkben a modell 18 

pontból áll, de az APAS szoftver engedi ennek a modellnek a módosítását, ún. Extra pontokkal (pl. 

járóbot, járókeret pontjai, stb.) történő kiegészítését, ill. bizonyos esetekben a pontok számának 

csökkentését. A modell adatait a globális testtömeg és testmagasság adatai alapján számolja. Mivel az 

egészségestől eltérő személyek mozgását vizsgáltuk, ezért a modell 18 db pontból és az őket összekötő 

szakaszokból állt, a vizsgálati személy antropometriai adataival (kiemelendő a testsúly és a 

testmagasság) korrigálva, mely korrekciót az APAS rendszer a benne elhelyezett szoftverrésznek 

köszönhetően maga végezte el. A homlok és az áll pontját csak speciális esetekben jelöljük, a modell 

ezekkel és ezek nélkül is használható pontos mérésre. Fentiek eredményeként egy módosított 

Dempster–modellt kaptunk. A testmodell lényege, hogy minél jobban közelítsük a mozgó, izületi 

felszínek helyét. Ezért a modellt úgy alakítottuk ki, hogy minden pont 3 irányból érzékelhető legyen 

(anterior, posterior, laterális), vagyis három irányból helyeztünk fel egyetlen anatómiai izület köré 

markereket. A markerek elrendezése az 36–37. ábra alapján került összefoglalásra A szoftver ezek 

átlagával számol, az anatómiai képlet virtuális középpontját, a mozgás tengelyét keresve. A 

matematikai modell ehhez a program által megengedett módon súlyozással kerül módosításra 

úgy,hogy minden mozgásszegmens méretét meghatározó, és a szegmens résztömegközéppontjából a 

mért és megadott antropometriai adatok alapján pl. a DEMPSTER–féle (1955). A végső eredmények 

értékelésénél az antropometriai adatok változását két vagy több mérés között figyelembe kell venni, 

az adatok normálása szükséges az antropometriai adatok szignifikáns eltérése esetén! 

                                                           
2 Megjegyezzük, hogy a felhasználó maga is készíthet testmodellt, mely max. 40 pontból állhat. Ennek 

előnye, hogy igényeinkhez alakíthatjuk a modellt, hátránya viszont, hogy az antropometriai számításokat el kell 
végezni, ill. a feladat kivitelezéséhez szükség van az antropometriai méretek felvételére alkalmas speciális 
eszközkészletre (goniométer, bőrredő–mérő, antropométer, caliper). A fennt nevezett modellek az APASban 
beépített rendszerek. 
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Az általam fejlesztett testmodell a módosított Dempster–modell alapján [37, 39, 48, 

49, 52] (47. ábra, 2. táblázat). 

 

 

47. ábra A módosított testmodell 
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Pontok 

sorszáma 

Pont neve Pontok 

sorszáma 

Pont neve 

1. Jobb kézfej , 

os metacarpale II 

10. Bal boka 

Malleolus medialis et facies anterior (tibia distális végdarabja) et tuberculum 

laterale felszíni vetülete (talus) 

2. Jobb csukló  

Os capitatum et os pisiforme 

11. Bal térd 

Condylus medialis et condylus lateralis et tuberositas tibiae 

3. Jobb könyök olecranon et fossa olecrani vetülete 

epicondilus lateralis et medialis 

12. Bal csípő 

Spina iliaca posterior superior et spina iliaca anterior superior et trochanter 

major 

4 Jobb váll  

tuberculum majus et caput humeri et tuberculum 

minus 

13. Bal váll 

tuberculum majus et caput humeri et tuberculum minus 

5. Jobb csípő 

Spina iliaca posterior superior et spina iliaca 

anterior superior et trochanter major  

14. Bal könyök  

olecranon et fossa olecrani vetülete epicondilus lateralis et medialis 

6. Jobb térd 

Condylus medialis et condylus lateralis et 

tuberositas tibiae 

15. Bal csukló  

Os capitatum et os pisiforme 

7. Jobb boka 

Malleolus medialis et facies anterior (tibia distális 

végdarabja) et tuberculum laterale felszíni 

vetülete (talus) 

16. Bal kézfej  

os metacarpale II 

8. Jobb lábfej  

os metatarsale II v III 

17. Áll  

Protuberancia mentalis 

9. Bal lábfej  

os metatarsale II v III 

18. Vertex 

19.  Tömegközép–pont Számított érték 

 

2. táblázat A módosított testmodell pontjai 

A modell a vizsgálati személy antropometriai paramétereiből számol Dempster szorzói 

segítségével, melyek Ellen Kreighbaum és Kathrine M Bartels Biomechanics: A Qualitative Approach 

for Studying Human Movement (1996, Allyn and Bacon Needham Heights MA USA) c. szakirodalom 

harmadik függelékének táblázataiban találhatók. Az alábbi antropometriai paraméterek megadása 

szükséges a testszegmensek biomechanikai mozgásvizsgálatok paramétereinek meghatározásához 

meghatározásához: (3. táblázat) 
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Mért antropometriai paraméterek A két mérőpont közötti távolság 

Testsúly(kg)  

Testmagasság (cm) Vertex – Talpsík 

C–0 magasság (cm) C–0 – – Talpsík 

C–7 magasság (cm) C–7 – – Talpsík 

Vállmagasság(cm) Acromion – – Talpsík 

Promontorium magasság (cm) A sacrolumbális izület dorsális felszíne –– Talpsík 

Csípőtövis magassága (cm) Iliospinale anterior – – Talpsík 

Kézhossz (cm) Interstylion – dactilon III 

Alkarhossz (cm) Stylion – radiale 

Felkarhossz (cm) Acromion – radiale 

Alsó végtag hossz (cm) Trohanterion – – Talpsík 

Lábszárhossz (cm) Tibiale – Sphyrion 

 Femurhossz(cm) Femorale – Tibiale 

Vállszélesség(cm) Két acromion között 

Mellkasszélesség(cm) A Mesosternale magasságában mérve a két oldalra legjobban 

kidomborodó bordapontok közötti távolság, a két borda 

legtávolabbi széle közti távolság 

Melkasmélység(cm) Az előző méretre merőleges nyíl irányú méret 

Csípőszélesség (cm) Iliosacralek között 

 

3. táblázat A módosított testmodell anatómiai pontjai 

A szakkifejezések magyarázata a mellékletben és a [49] található. E módszer nagy előnye a korábbi 

modellekkel szemben, hogy egy vizsgálandó pontot, azaz egy izületet három markerrel határozunk 

meg. Így azt sikerült elérni, hogy a három marker helyzetéből az általuk meghatározott  háromszög 

súlypontjaként az ízület valódi forgástengelye/súlypontja adódik. Ezzel a módszerrel módosítottam 

tehát Dempster–modelljét  (4. táblázat). 
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HELEN HAYES HOSPITAL Módosított Dempster modell 

Az  eredeti modell Módosított modell 

alsó testfelet mér teljes testet mér 

egy ízületet 1 marker jellemez egy ízületet 3 marker jellemez 

markerek a testfelszínen közvetlenül vagy pálcával 

kerülnek rögzítésre 

markerek a testfelszínen kerülnek rögzítésre 

  

 
 

Mechanikai súlytényezőkkel számol Antropometriai súlytényezőkkel számol 

 

4. táblázat A két testmodell összehasonlítása 

Az adatok feldolgozása során az első lépés a felmarkerezett objektum/szubjektum mozgásának 

rögzítése videofile segítségével a számítógép merevlemezére. Digitalizálás során az elkészült felvétel 

minden egyes képkockáján a testmodell megfelelő pontjait kell egy szálkereszt segítségével 

automatikusan megjelölni, a szoftver automatikus digitalizáló egysége követte a mozgást  illetve az 

által kiválasztott tömegközéppontot. Az adatfeldolgozás ezen lépése emberi beavatkozás nélkül zajlik. 

Mindig lehetőség van hibafelismerésre, valamint visszajelzést kapunk a műveletek helyességéről is. 

Mivel minden információ az adatfeldolgozás minőségétől függ, ezért elengedhetetlenül szükséges a 

kiértékelni kívánt pontok precíz felvétele. Ezért van szükség az általunk kifejlesztett markerekre és 

reflektorokra. Ezek képesek biztosítani a megfelelő markerkontrasztot és a monitoron a pixelszámot. 

Miután az összes kamera látószögéből elkészített képet digitalizáltuk, háromdimenziós 

adatbázist készítünk, mely kiszámításához a kamerák által készített képek alapján kapott kétdimenziós 
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koordinátákat használjuk. Ezek a koordináták a képernyő sor–oszlop vonatkozási rendszerében 

értendők. Az APAS rendszer teljesen automatikusan a négy nézet alapján nyert adatsorok segítségével 

kiszámítja a háromdimenziós mozgásképet. 

3.7.1. A markerek tesztelése 

A vizsgálati személy egészséges, rendszeresen sportoló, jól lovagló 37 éves nő.  

3.7.1.1. A vizsgálat leírása 

 Markerezés 
 
A markerek felhelyezése a megfelelő pontokra kétoldalú ragasztóval történt. A vizsgálati 

személy fekete, pamut, testhez álló harisnyát és hosszú ujjú pólót viselt, mert így lehetett legjobban 

biztosítani a markerek kontrasztosságát és a feldolgozó egység számára a megfelelő pixelszámot. 

 Adatgyűjtés 
 
Mindkét markerrel 100–100 mérést rögzítettünk azonos körülmények között. A mozgást 4 

nézetből ( elől, hátul, jobb és bal oldal) rögzítettük automatikusan, Sony kamerák segítségével, 

50/60Hz frekvenciával, PAL video képként, Avi file formátumban. 

 Vágás 
 
Az APAS Szoftver Trim moduljával lehetőség van az analizálni kívánt lépésciklus kiválasztására. 

 Testmodell építése 
 
Mivel egy egészséges személy mozgását vizsgáltuk, ezért a modell 6 db pontból és az őket 

összekötő szakaszokból állt, a vizsgálati személy antropometriai adataival korrigálva, mely korrekciót 

az APAS rendszer a benne elhelyezett szoftverrésznek köszönhetően maga végzett el, ezáltal egy 

módosított Dempster – modellt kaptam (48. ábra). 
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sorszám A pont 

megnevezése 

sorszám A pont 

megnevezése 

1 Jobb boka 4 Bal boka 

2 Jobb térd 5 Bal térd 

3 Jobb csípő 6 Bal csípő 

 7. tömegközéppont (számított érték) 

 

48. ábra A vizsgálathoz használt egyszerűsített testmodell 

 Digitalizálás 

Digitalizálás során a szoftver automatikus digitalizáló egysége követte a mozgást, az 

adatfeldolgozás ezen lépése emberi beavatkozás nélkül zajlott le. 

 3 Dimenzió kiszámolása 

Az APAS rendszer ezt emberi beavatkozás nélkül számítja, a felhasználandó kameranézetek 

megadhatók. 

 Szűrés  

Az adatok szűrését 0,1–es szorzóval Quintic/cubic algoritmussal végeztük. 

 Adatok statisztikai kiértékelése 

Az így nyert adatokat az APAS2 Excel modulja áthelyezte a MS Excel 2003 programba, majd 

innen SPSS 14– be, így itt történt a statisztikai kiértékelés. 

 Az áthelyezés során így megkaptuk a vizsgált testmodell térbeli helyzetét mindhárom 

térirányban, a helyzethez kapcsolódó sebesség és gyorsulás értékekkel együtt, melyek a Descartes– 

féle koordináta rendszerben kapott vektorhelyzetből nyert helyzetfüggvényből számolható idő szerinti 
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első és második deriváltként értelmezhetők. Az értékelés során a járáselemzést két csoportban 

értékeltük, és ezen csoportokat hasonlítottuk össze. 

Mindkét csoportban megvizsgáltam a 100–100 eset egymáshoz viszonyított állapotát, és a 

pontok helyzetében, sebességében és gyorsulásában nem találtam szignifikáns különbséget. Ezáltal a 

100–100 esetet homogén mintának tekinthetjük az adott csoportokon belül. Ezután következett a 

csoportok összehasonlítása. 

A két csoport adatait a következő módon hasonlítottuk össze. Mindkét csoport adataiból a 

100–100 mérés középértékét figyelembe véve grafikont készítettem a könnyebb elemezhetőség 

kedvéért. Ezen grafikonokról jól látszik, hogy a két marker mérési értékei egymástól kb. 2 cm–es 

eltérést mutatnak, mely 1 méteren belül 2%–os hibát jelent. Fontos tudni, hogy a rendszer gyárilag 

megadott hibahatára 5 %  [13], s statisztikai értelemben ezen adatoknál a második, harmadik 

tizedesjegyig tekinthetjük értékelhetőnek a szignifikanciaszinteket a különböző statisztikai próbákban 

[6]. A kiértékelés során arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a kb. 2 %–os különbség, amit az út–idő 

függvényben a két különböző marker okoz, szignifikánsnak tekinthető–e. (49. ábra) 

 

49. ábra A jobb boka haladás irányú út–idő függvénye 
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50. ábra A jobb boka vertikális irányú út–idő függvénye 

 

 

51. ábra A jobb boka horizontális irányú út–idő függvénye 
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Az adatsorokat a könnyebb értékelhetőség kedvéért random módon 10–es csoportokba 

osztottam, hogy az SPSS 19-ben a túlcsordulást elkerüljük, és ezeket a 10–es csoportokat random 

módon párokba rendeztem, majd a párok között minden – markerek által meghatározott – ízületi pont 

út–idő függvényére, s ezen függvény idő szerinti első és második deriváltjára , azaz a sebességre és a 

gyorsulásra elvégeztem a Mann–Whithney tesztet (p<0,05). Választásom azért esett erre a tesztre, 

mert a szórások különbözősége miatt a Student–féle kétmintás független T– próba nem volt 

elvégezhető, illetve a minta nem minden esetben volt normális eloszlásúnak tekinthető elég kis 

elemszámúnak. A test/testmodell kiemelt pontjai, markerpontok, ill. ebből számított 3D–s ízületi 

helyzetek esetében a grafikonon látható kis különbség miatt egy matematikai modellt alkalmaztam. A 

modell mindhárom térirányban megkereste a görbék maximum és minimum pontjait és ezek 

értékeivel végeztem az analízist. Az így nyert 10–10 szignifikanciaértéket átlagoltam, hogy a két teljes 

minta közötti különbséget vagy azonosságot. a minták vizsgálatakor a jobb és bal oldalt külön és együtt 

is megvizsgáljam.  

3.7.2. A vizsgálat eredményei 

A mért pontok helyzete, az út– idő függvény eredményei a következők (52. ábra): 

 

52. ábra Út– idő függvény a boka esetében 

A két mintában a boka jobb és baloldali mozgásgörbéje a tér három irányában nem mutat 

szignifikáns eltérést (53. ábra) 
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53. ábra Út– idő függvény a térd esetében 

A két minta közti különbség csak bal oldalon szignifikáns vertikális irányban és az oldalsó 

kitérés minimumában. Fontos azonban megjegyezni, hogy jobb oldalon ilyen eltérést nem találunk. 

Ezért feltételezhetjük, hogy a különbséget a rendszer nagyfokú érzékenysége okozza. Ha ez nem így 

lenne, akkor mindkét oldalon jelentkezne a szignifikancia (54. ábra). 

 

54. ábra Út– idő függvény a csípő esetében 
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 A csípő mozgását követve fontos tudni, hogy a rendszer a függőleges irányú/vertikális 

mozgásra nagyon érzékeny, ezért tapasztalható a bal oldalon némi szignifikancia, viszont az összes 

többi mozgásirányban nem találunk különbséget (55. ábra). 

 

55. ábra Út– idő függvény  különbségértékei 

 Az út– idő függvény tekintetében az alábbi megfigyeléseket tehetjük. A mellékelt diagramon 

jól látható, hogy mind a boka, mind a térd és a csípő esetében a két 100–100 elemű minta között nem 

találhatunk szignifikáns különbséget, a két minta az út– idő függvény tekintetében nem tekinthető 

szignifikánsnak (56. ábra) 

 

56. ábra A sebesség függvény különbségértékei 
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 A sebesség–függvény elemzése kimutatta, hogy a két minta szagitális és vertikális irányban 

mért adatok tekintetében nem, horizontális irányban enyhén szignifikáns (a térd és a boka haladási 

sebessége enyhén szignifikáns, bár ez az érték csak statisztikai értelemben szignifikáns, a mérési 

pontosságot nem befolyásolja) (57. ábra). 

 

57. ábra A gyorsulás függvény különbségértékei 

 

 A két minta között a gyorsulás tekintetében nem találhatunk szignifikáns különbséget sem a 

boka, sem a térd sem a csípő tekintetében. Ezért a két minta azonosnak tekinthető. 
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58. ábra A négy marker közötti eltérés 100-100 minta alapján 

Ha egy adott pont, például a boka helyzetének (displacement) értkeit vizsgáljuk cm-ben, azt 

tapasztalhatjuk, hogy a p érték tekintetében szignifikáns különbség nem található. (58. ábra) 

3.7.3. Harmadik tézis 

Munkám során készítettem egy a biomechanikai vizsgálatokból származó nagy mennyiségű 

adat feldolgozását segítő elrendezést és eljárást. Ennek része egy speciális, a teljes testet lefedő 

testmodell (1–18), mely a vizsgálati személy antropometriai paramétereivel (melyek a testmagasság, 

a testsúly, az C–0 magasság, C–7 magasság, a vállmagasság, a promontorium magasság, a csípőtövis 

magassága, a kézhossz, az  alkarhossz, a felkarhossz, az alsó végtag hossz, a lábszárhossz, a femurhossz, 

a vállszélesség, a mellkasszélesség, a mellkasmélység, és a csípőszélesség) korrigált, és így az alsó és 

felső végtag, valamint a törzs mozgását határozza meg, valamint számítja a testtömegközéppont [saját 

publikációk 8]. 

3.8. Az adatbázis létrehozása 

A páciensek adatainak nyilvántartásához létrehozott adatbázis elkészítését, valamint az ehhez 

szükséges rendszerkörnyezet kompatibilitásának kialakításához szükséges munkát Taliga Miklós 

hallgatóm végezte el egészségügyi mérnök szakdolgozata keretében, útmutatásaim alapján. 

Az adatbázis az alánbbi adatokat képes tárolni: 

 korcsoport tábla: a tábla segítségével későbbiekben statisztikai vizsgálatot végezhetünk 

 antropometriai adatokat tároló tábla 
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 APAS rendszer által szolgáltatott adatokat tároló tábla 

 PAM rendszer által szolgáltatott adatokat tároló tábla 

 az antropometriai szegmens paraméter táblázat készítését segítő tábla 

 matematikai műveletek eredményeit tároló tábla 

 adatmodell neveket tároló tábla 

 páciens adatokat tároló tábla 

 a percentilis táblázat adatait tároló tábla 

 szegmens paraméter adatok csoportosításának a neveit tároló tábla 

 szegmens paraméterek neveit valamint az azokat meghatározó végpontok neveit 

tartalmazó tábla 

 szegmens paraméter táblázatok neveit tartalmazó tábla 

 user tábla 

 statisztikai adatokat tároló tábla 

 kérdőívek adatait tároló tábla. 

Az eltárolt adatokból számítások végezhetők. 

Az adatbázis képes ezek alapján  

 az antropometriai származtatott adatok meghatározására, melyek a testmodell 

megépítésénél fontos szorzótényezőként szerepelnek, 

 több különböző testmodell paramétereit is képes számítani, melyek vagy a 

szakirodalomból származnak, vagy saját összeállításként egy felhasználó hozta őket 

létre, 

 Származtatott antropometriai mennyiségek számítására: pl. morfológiai életkor 

meghatározása, 

  az APAS és a PAM rendszer mozgásvizsgálataiból nyert adatok tárolására, 

 statisztikai elemzések eredményeinek eltárolására. 

Ezen tulajdonságaival nagyban tudja segíteni az adatbázis az adatok tárolását, számítását, 

arhiválását. 

3.9. Az adatok elemzése 

Az adatok szűrése a vizsgálattól függően az APAS szoftver beépített algoritmusainak 

valamelyikével történik. A test pozíciója megjeleníthető pontokként, illetve három dimenzióban mozgó 

pálcika–emberként. A sebesség–, és gyorsulásvektorok hozzáadhatók a képhez, de ez a módszer nem 

befolyásolja az adatokat, és nem változtatja meg azokat [56, 57, 58, 59, 60]. 



 83 

Az adatok függvényként is megjeleníthetők (idő–hosszúság, x, y, z irányban). A 

függvényelemzés során a szög–, elhelyezkedés–, sebesség–, gyorsulás–, energia–, és kinematikai 

görbék megjelenítésére van lehetőség minden egyes modellpontra, ill. testszegmensre vonatkoztatva. 

Az így nyert adatokat az APAS Excel modulja áthelyezte a MS Excel 2003 programba, majd innen SPSS–

be, így itt történt a statisztikai kiértékelés. Az elemzés során teljes körű elemzést végezhetünk minden 

adatpontra függvény és statisztikai elemzés formájában minden kívánt térirányban. 

 Az APAS szoftver a mért adatokat Excel formátumba konvertálja, az így nyert adatokat az 

adatbeolvasó program segítségével SPSS–be olvastam. A módszer lényege, hogy az útvonalban 

rögzített xls. file minden munkalapját egy makro segítségével változónként beolvassa az első változótól 

az utolsóig. Az adatfile tartalmazza a vizsgálat során nyert adatokat: minden pont helyzetét, pillanatnyi 

sebességét és gyorsulását, valamint a kiegészítő adatokat: a vizsgálat időpontját (év/hónap /nap) – 

bontásban, egy kódot, mely informál a vizsgálat helyszínéről, valamint a vizsgálat típusát: pl. egy 

terápia előtti és utáni állapotot rögzít, de bármilyen más összehasonlítás is elképzelhető. A következő 

lépés az időpont kódolása. Feladata a hónapokban megadott vizsgálati időpont átkódolása évszakokra, 

az alábbi kódolást alkamazva: 1: ősz, 2. tél, 3. tavasz. Ez a kódolás nagyobb elemszámú csoportok 

vizsgálatát teszi lehetővé longitudinális vizsgálatok esetén. Következő lépés a különböző segédkódok 

egy kóddá történő konvertálása a statisztikai analízishez. Ezt a Vizsgálati időpont kódoló végzi , 

melynek feladata az azonosítókódok rendezése év (1. 2006–2007. 2. 2007–2008 . 3. 2008–2009) , 

évszak (1: ősz, 2. tél, 3. tavasz), terápia fajtája (1. terápia előtt, 2. terápia után) egy kódba történő 

összevonása a könnyebb elemzés lehetőségéért. 

A kódolás után a mozgásfüggvények lokális minimumainak és maximumainak megkeresése 

következik. Ennek a programrésznek a feladata a testpontok térbeli helyzet és sebességfüggvényének 

elemzése a lokális minimumok és maximumok megkeresése. 

A mellékelt program az alsó végtagra készült, de pontosan ez a forráskód a változók nevének 

megváltoztatásával a felső végtagra és egyéb kitüntetett pontra is alkalmazható. 

A módszer lényege abban áll, hogy az idő–térbeli helyzet függvényből, melyben az idő szerinti 

mintavétel 0,02 s az APAS szoftver által adott, kereséssel határozza meg a minimumok és maximumok 

helyzetét. Az adott függvényeket nem lehet a hagyományos matematikai modellel vizsgálni, a lokális 

szélsőérték keresése nem számítható megbízhatóan a deriváltakból (gyorsulásból és sebességből), 

azaz nem kereshetjük a deriváltak zérus értékét. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy a kapott 

függvény a mintavételezésben meghatározott 0,02 s–os időérték miatt nem biztos, hogy mérésre kerül 

az az időpillanat, amikor a deriváltak zérus értékűek, másrészt a vizsgált páciensek speciális, 

normálistól eltérő mozgásképe miatt valóban olyan adatsorhoz jutunk, ahol a derivált nem veszi fel a 

lokális minimum által kívánt értéket. Mivel a deriváltak értéke az eredeti függvény lokális 

szélsőértékeinek helyén nagy szórással tart zérushoz, ezért az eredeti függvény adatpontjaiból, és nem 
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a deriváltakból határoztam meg a szélsőértékek helyzetét. A meghatározáshoz a függvény két egymást 

követő adatának különbségét használtam fel. A két változóban rögzítem (az SPSS által adott kódolási 

lehetőséggel azokat az eseteket, amikor az egymást követő adatok kisebbek, ill. nagyobbak az őt 

követőknél. Egy segédváltozó 1 0–1 kódokkal rögzíti a minimumok (–1) és a maximumok (+1) helyzetét, 

s az eredeti függvényből az ezekhez tartozó eredeti értékeket vesz át a minimum és maximum értéket 

tároló változó. 

Így a lokális minimum és maximum értékek leválasztásra kerültek az eredeti függvényből, és 

statisztikai elemzésnek vethetők alá. Egy következő segédváltozó segítségével megszámoljuk a 

minimumok–minimumok, a maximumok–maximumok , a minimumok–maximumok és maximumok– 

minimumok közötti távolságokat oly módon, hogy meghatározásra kerül a a köztük lévő adatpontok 

száma. Ezt az összeget szorozzuk a mintavételezésre jellemző értékkel, hogy megkapjuk a szakaszok 

hosszát. Az így nyert szakaszhosszértékek jól jellemzik az eredeti függvényt, statisztikai összehasonlítás 

végezhető. 

Ezután minden SPSS számára adott statisztikai elemzés elvégezhető az adatsorokon. Az így 

nyert adatsorok elérhetővé tehetők más programok számára is. 

3.9.1. Negyedik tézis 

Az APAS–ból nyerhető adatok feldolgozásának megkönnyítésére készítettem egy eljárást. 

[saját publikációk 6, 7, 8, 9], mely korábban nem létezett, hiszen az APAS szoftver csak adatgyűjtésre 

és megjelenítésre képes. A nagy mennyiségű adat feldolgozását segítő eljárás lépései rendre  

 az adatbeolvasás: (az APAS által biztosított MS Excel file–ok makróval történő 

beolvasása). 

 Az átkódolások, melyek az adatok elemzését megkönnyítő kódolások, és elvégzésük az 

SPSS segítségével történik,  

 a helyzetfüggvények lokális szélsőértékének meghatározása az egymást követő adatok 

különbségének segítségével,  

 majd az eredeti helyzetfüggvény statisztikai jellemzése a meghatározott lokális 

szélsőértékek segítségével, valamint a meghatározott lokális szélsőértékek adatpont–

távolságának segítségével, ill. mindezek  

 elemzése statisztikai módszerek használatával. 

Az elemzés része továbbá a lokális szélsőérték speciális keresése, tartalmazza a szélsőértékek 

távolságának meghatározását az adatpontok számlálásával és a mintavételezés időintervallumával 

kiegészített eljárást, mely által szolgáltatott adatok mind SPSS programmal, mind MATLAB Statistical 

TOOL kit segítségével vizsgálhatók. 
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3.10. A mobil rendszer 

Az idők folyamán fontosnak tartottam egy szállítható rendszer összeállítás kidolgozását is, hiszen 

az Ariel Dinamics Inc fejlesztései nem a mérési helyszín mobilitását, hanem csupán a mért adatok 

szállítását, és notebookra helyezését teszik lehetővé. Ezzel lehetővé vált, hogy a kórházak, 

rehabilitációs intézmények számára is elérhető legyen az alkalmazás. Az elkészült összeállítás elemei a 

Melléklet 6.1.5.–ős fejezetében olvashatók. 

 

3.11. Az új mérési elrendezés gyakorlatban történő 

alkalmazása 

Az elkészült laboratórium új mérési elrendezése lehetővé tette, hogy viszonylag gyorsan, és 

olcsón nagyszámú mérést végezhessünk el. A kidolgozott eljárás és elrendezés befogadhatóvá tette 

nem csak a kvázi egészséges és viszonylag normál mozgású, hanem a fogyatékos vizsgálati személyeket 

is. Célul tűztem ki, hogy a Goethe Gait Lab, mint mozgásvizsgáló laboratórium, képes legyen a speciális 

csoportok befogadására is. Feladatunk tehát egy laboratórium létrehozása, mely a mozgáskutatás 

területén alkalmas mind a mérnöki, mind az egészségügyi mozgásvizsgálatok lefolytatására normálistól 

eltérő: 

 értelmileg akadályozott, 

 tanulásban akadályozott, 

 enyhe, középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos, 

 különböző fokban mozgáskorlátozott, 

 látássérült, 

 hallássérült 

gyermekek mérésére. 

Ezek a mérések humán mérettartományban zajlanak, specialitásukat a nem, vagy nehezen 

együttműködő vizsgálati személy jelenti, valamint az a tény, hogy itt gyakran az élő és élettelen képezi 

együttesen a vizsgálat tárgyát (pl. páciens + támbot). Sok esetben a vizsgálati személy vizsgált 

„helyzetbe” hozása azért sem egyszerű, mert mozgási és értelmi képesség zavarok miatt a standard 

vizsgálati helyzet feladatait nem képes végrehajtani. Normál fejlődésű gyermekek mérése esetén az 

alábbi fő feladatok vannak: 

 az egészségi állapot felmérése a meghatározott korosztályban, 

 a normálnak tartott populációk szűrése, 

 a referenciadatbázis kialakítása, 

Speciális mérnöki feladatok is megoldhatók a laboratóriumban: 
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 ortézisek, 

 protézisek, 

 implantok (pl. sztentek), 

 segédeszközök fejlesztése, tesztelése, 

 ergonómiai feladatok, 

 anyagvizsgálatok végzése. 

 

Mérnöki feladatok, melyek a mérés kivitelezését segítik (folyamatos fejlesztés): 

 speciális világítástechnika, 

 speciális markerrendszer, 

 speciális testmodellek (melyek alapján a rendszer a markereket leköveti és 

számol). 

Feladataink során ezért széles mérettartományban kell mérnünk, a mikroszkópi mérettől a 

humán emberi mozgás mérettartományáig. 

A hagyományos orvosi módszerek – mint a bevezetőben is említettem – sokszor egyrészt 

költségesek, és ezért nagyon meg kell fontolni alkalmazásukat, másrészt statikusak, ezért mozgás 

közben nem képesek adatokat szolgáltatni. Ezért előnyös alkalmaznunk az optikai követés módszerét. 

Ez az orvost három területen tudja segíteni: 

1. A diagnózis meghatározása 

2. A terápia kiválasztása és a terápia hatékonyságának elemzése 

3. A segédeszközök kiválasztása, tervezése 

Mindhárom területen lehetőség nyílik a jobb eljárások és terápiák kidolgozására. A Goethe 

Gait Lab létrehozásával és működtetésével az volt a cél, hogy ebben a fontos munkában a normálistól 

eltérő mozgásfejlődés esetén tudjunk segíteni. Ehhez hatékony és pontos mérési eljárást igyekeztem 

kidolgozni, melynek elemeit az előző fejezetek ismertették. Ebben a fejezetben a kész mérési eljárással 

végzett mérések kerülnek ismertetésre, hogy érzékelhetővé váljék a gyakorlati alkalmazás fontossága. 

A rendszert hordozhatóvá tudjuk alakítani, így a résztvevő iskolák, lakóotthonok, rehabilitációs 

intézmények számára is elérhető. Méréseim során mindhárom területet igyekeztem vizsgálni 

különböző pácienscsoportokban. A vizsgálatok során minden alkalommal készült beleegyező 

nyilatkozat. A következő pontokban ezt az orvosi felhasználási lehetőségét szeretném ismertetni 

néhány példa segítségével. Összességében a Goethe Gait Lab rendszere az alábbi méréseket végezte 

el: (5. táblázat) 

 

 

 



 87 

Megnevezés darab 

Labor kalibrációs teszt 400 

Markerek tesztelése, fejlesztése 1600 

Lovasterápia hatásvizsgálata 

Down–szindrómásoknál 

97 

Lovasterápia hatásvizsgálata látássérülteknél 1564 

Lovasterápia hatásvizsgálata autistáknál 52 

Reumathoid arthritis 100 

Cerebrális parezis 20 

Apollo endoszkópiás vizsgálatok 262 

Orvosi segédeszközök tesztelése 60 

Csípő deformitás teszt és terápia vizsgálat 36 

Karate 104 

Steady Motion fitness 192 

Alexander–módszer 80 

Terra–suit terápia 140 

ÖSSZESEN 47073 

  

5. táblázat A mozgásvizsgálatok 

A rendszer teszteléséhez a terápiahatékonyság–vizsgálatot választottam Down–szindrómások, 

látássérültek és autisták lovasterápiáját kísértem figyelemmel. 

Több különböző mérést sikerült elvégeznünk a labor–kalibrációs és a tesztelő méréseken kívül: 

1. Lovasterápia hatásának vizsgálata 

2. Reumathoid arthritis 

3. Cerebrális parézis 

4. Segédeszközök tesztelése. 

Ezen mérések részletes eredményei a Melléklet 6.2–es fejezetében találhatók. Minden mérésnél 

– ahol ez megoldható volt, törekedtünk a szakma mind orvosi, mind mérnöki értelemben vett 

szabályainak betartására.  

                                                           
3 Magyarországon e méréseknek nincs „ára”, de két adatra tudunk hivatkozni: a labor felépítése és 

létrehozása kb megegyezik egy kisebb CT árával. Ausztriában egy CT vizsgálat 500–2000 euro között mozog, 
Magyarországon ez az összeg 50–200.000 forint. 

Az Egyesült Államokban egy hasonló biomechanikai vizsgálat ára: 315 dollár, oktató mérés esetén pedig 
400 dollár. 
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Fontos leszögezni az alábbiakat: 

 A vizsgálati személyek pontos tájékoztatást kaptak a vizsgálat menetéről, céljáról, és 

minden esetben írásos beleegyező nyilatkozat készült. 

 Ahol lehetett, hasonló összetételű kontrollcsoportot alkalmaztam. 

 Minél szélesebb körben igyekeztem mind a diagnosztikus értéket, mind a terápiás 

lehetőségeket feltérképezni. 

Ezért a lovasterápia vizsgálatánál – lévén, hogy ez Magyarországon alternatív terápiának minősül 

– több csoportban is feltérképeztem a mozgást: 

1. Down–szindrómások, 

2. látássérültek  

3. és autisták  

vettek részt a vizsgálatokban, és minden esetben egy hasonló gyógytornát kapó, 

kontrollcsoportot is vizsgáltam. 

Sok paraméterben szignifikáns javulás mutatkozott a kontrollcsoporthoz képest, és ezért a 

mozgásvizsgálat segítségével jól követhetővé vált egy terápia hatékonyságának elemzése. 

A cerebrális parézis ill. a reumathoid artritiszes vizsgálatok jó példák arra, hogyan lehet 

diagnózist mondani a mozgásvizsgálatok segítségével, és ezzel az orvosok, terapeuták munkáját 

segíteni. 
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4. Összegzés 

Biomechanikai mozgásvizsgálathoz alkalmas hardver elrendezést alakítottam ki, mely online, 

automatikus kamerakezelést végző, kamerákat automatikusan összehangoló rendszerré vált. 

Jellemzője, hogy kameránként 1–1 firewire kártya segítségével külön–külön PCI sínen történő 

csatlakozás segítségével kezeli a kamerákat, melyek közvetlenül csatlakoztatottak, és így kapcsolódnak 

a firewire kártyákhoz. Így manuális beállítású digitális kamerát kell választanunk, melynek jellemzője a 

képalkotási paraméterek kézzel történő beállítása. Ebben az esetben a szoftverhez és a környezethez 

igazíthatóak a paraméterei, ezért a rendszer fő jellemzője, hogy képes a nyert video képek szinkronban 

történő kezelésére és így a gyorsabb adatfeldolgozásra. 

A tervezett elrendezés és eljárás biomechanikai mozgásvizsgálathoz készült, melynek részei: 

 A környezet átalakítása és a kamerák helyzetének meghatározása a geometriai 

finitizálás módszerével, melynek jellemzője, hogy a vizsgált tér tartomány 

végeselemekre való felosztása történik, oly módon, hogy a – a globális koordináta–

rendszerhez illeszkedő vagy ponthálózatra illeszkedő szimplexekre való felosztás – 

változatok alakulnak ki. A követendő markerek és a mérés típusával (fekete vagy fehér, 

világos) ellentétes, komplementer színekből álló háttér preparálás szükséges, mely 

magában foglalja mind a függőleges, mind a vízszintes hátterek preparálását, a vizsgáló 

helység nyílászáróira fotóoptikai derítők felhelyezését, valamint humán vizsgálatok 

esetén a vizsgálati személy megfelelő, reflexiót nem adó ruházatát. 

 Az APAS szoftver. 

 A működését biztosító hardverrel. 

 A LED reflektorok, melyek darabszámát az alkalmazott kamerák darabszáma határozza 

meg, és jellemzője, hogy alkalmas a passzív markerek irányított reflexiójú 

megvilágítására. A széttartott LED felhelyezés és az eszköz a kamera objektívje fölött 

közvetlenül rögzíthető, ezért nincs szükség árnyékolólemezek alkalmazására. 

  A fix pont, mint a globális koordinátarendszer origója, és a sor– oszlop szinkront 

biztosító eszköz. Jellemzője, hogy egy, vagy több kék, vagy fehér fényű VIS (látható 

tartományú), vagy UV ill. IR tartományban működő LED elhelyezése a LEDek méretétől 

függő gömbben, ill. platóni testben, vagy annak geometriai származékaiban. 

Áramellátása összeköttetésben áll az APAS szoftvert vezérlő számítógéppel, vagy attól 

független saját áramforrással rendelkezik, amely azonban nincs közvetlen kapcsolatban 

a vizsgáló helység elektromos hálózatával, elrendezését pedig a geometriai finitizálás 

határozza meg. 
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 A kalibráló testek, amelyek a tér három irányát határozzák meg. Jellemzőjük, hogy 

rudakból és kitüntetett pontokból, ún. markerekből állnak, melyeknek paraméterei, 

azaz a kalibráló test alakja, a rudak hossza értelemszerűen a platóni testekből 

származtatott térformákat alkalmazva képesek ellátni feladatukat. A keresztmetszet a 

rúd hosszával lineárisan változik, és a kalibráló pontokként használt kubusok és/vagy 

gömbök mérete, a platóni testekből származtatott módon, a humán vizsgálatok esetén 

méter/centiméter, a mikroszkópos vizsgálatok esetén centiméter/milliméter 

tartományban képeznek olyan összefüggő vagy részekre bontható testet, mely képes a 

Descartes–féle lokális és globális koordinátarendszer irányainak meghatározására. 

3. A passzív markerek, melyeknek jellemzője, hogy kör vagy négyzet alakú 

fényvisszaverő anyagból, vagy fekete, nem reflektáló anyagból készített eszközök 1–5 

cm átmérőjű mérettartományban jellemezve, 1 mm vastagságban, és az 

4.  Aktív markerek, melyek lehetnek ún. gyöngymarkerek, melynek jellemzője a fehér, ill. 

kék színű VIS (látható tartományú) LED, ill. UV vagy IR LED alkalmazása, valamint a LED 

technikai paramétereitől függő saját, vezeték nélküli áramforrás. A LED és az 

áramforrás egyenként technikai szerelőlapra rögzített, így vizsgálati objektumon 

egymástól függetlenül rögzíthető és felhelyezhető. A fehér, ill. kék színű VIS (látható 

tartományú) ill. UV ill IR LED alkalmazása vált így lehetővé, valamint a LED technikai 

paramétereitől függő saját, vezeték nélküli áramforrás biztosítható, mely nem más, 

mint szerelvénydobozba rögzített AA típusú galvántelep, és így a vizsgálati objektum 

és szubjektum felületére, gyorsan, stabilan és biztonságosan rögzíthető. 

 Egy speciális a teljes testet lefedő testmodell (1–18), mely a vizsgálati személy 

antropometriai paramétereivel, (a testmagasság, a testsúly, az C–0 magasság, C–7 

magasság, a vállmagasság, a promontorium magasság, a csípőtövis magassága, a 

kézhossz, az  alkarhossz, a felkarhossz, az alsó végtag hossz, a lábszárhossz, a 

femurhossz, a vállszélesség, a mellkasszélesség, a mellkasmélység, és a csípőszélesség) 

korrigált, és így az alsó és felső végtag, valamint a törzs mozgását határozza meg, 

valamint számítja a testtömegközéppont. 

 A nagy mennyiségű adat feldolgozását segítő eljárás lépései a következők: az 

adatbeolvasás: az APAS által biztosított MS Excel file– ok makróval történő beolvasása. 

Az átkódolások, melyek az adatok elemzését megkönnyítő kódolások, és elvégzésük az 

SPSS segítségével történik, a helyzetfüggvények lokális szélsőértékének meghatározása 

az egymást követő adatok különbségének segítségével, majd az eredeti helyzetfüggvény 

statisztikai jellemzése a meghatározott lokális szélsőértékek segítségével, valamint a 

meghatározott lokális szélsőértékek adatpont távolságának segítségével, ill. mindezek 
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elemzése statisztikai módszerek használatával. Az elemzés része továbbá a lokális 

szélsőérték speciális keresése, tartalmazza a szélsőértékek távolságának 

meghatározását az adatpontok számlálásával és a mintavételezés időintervallumával 

kiegészített eljárást, mely által szolgáltatott adatok mind SPSS programmal, mind 

MATLAB Statistical TOOL kit segítségével vizsgálhatók. 

 Kialakítottam egy mobil módon szállítható rendszert, amellyel lehetőség van 

rehabilitációs és közoktatási intézmények bekapcsolására a projektbe. 

Ezen módosítások segítségével sikerült elérnem, hogy az épített rendszer biztonságos legyen 

a fogyatékkal élők számára is, ill. hogy a vizsgálat során biztosítható legyen a teljes mozgásszabadság, 

a felhelyezett eszközök és maga az eljárás módja ne akadályozza a vizsgálati személy mozgását. 

Ugyanakkor a rendszer gyors és pontos vizsgálatokra képes, biztosítva ezzel a nagy elemszámú mérés 

lehetőségét. 
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5. További célok 

 Bár a mozgáskutatás során sok feladatot megoldottam, de még több kérdés vetődött fel. Elért 

eredményeim és az elkészített rendszer számára fontos, hogy a kapott eredményeket gondosan 

tesztelve tovább gondoljuk. Az elkészített rendszer viszonylag olcsó, gyors, jó adatokat szolgáló 

mozgásvizsgáló alkalmazásként képes arra, hogy mind a mérnökök, mind az orvosok munkáját segítse. 

A Goethe Gait Lab eddig 4707 mérést végzett el, mellyel terápiák hatékonyságát vizsgálta, egészségi 

állapotot térképezett fel. Ezen vizsgálatok kiegészültek kutató és oktató tevékenységgel. Ez a három 

terület: egészségügy, oktatás, kutatás – mind–mind számos kérdést vetett fel. 

Az oktatásban olyan újszerű tananyagot és mérési, szakdolgozati lehetőséget tudunk biztosítani 

a hallgatóknak, melyet korábban nem. Ez a mérési metódus csak a Goethe Gait Lab–ban elérhető, 

fejlesztéseim 3 szabadalom részét képezik. Ezért fontossá válik egy olyan mérnöki és egészségügyi 

mérnöki tananyag fejlesztése, mely a jövő mérnökeinek képességeit bővítik részint a biomechanika 

terén, részint a villamosmérnöki és egészségügyi mérnöki területen. Az oktatás részét képezik azok a 

projektek is, melyek a helyes mozgás elsajátítását segítik, mind a rehabilitációjában, mind a normáltól 

eltérő fejlődésű gyermekek és felnőttek habilitációjában. 

A kutatás során a rendszer alkalmas nagyszámú mérés végzésére, ezért matematikai és 

statisztikai adatvizsgálatra nagyobb lehetőség nyílik. A kutatási szemmel vizsgált mérések hosszú 

sorából jobban megismerhetjük az emberi mozgást: segíthet a betegségek diagnózisában és a terápiák 

kiválasztásában. Ha mérésünk kellő számot elér, csatlakozhatunk a Magyar Biomechanikai Társaság 

azon kezdeményezéséhez, mely törekszik az egészséges mozgás feltérképezésére, másrészt az egyes 

kórképek adatbázisban történő tárolása és elemzése folytán új felfedezéseket tehetünk. 

 Nagyon fontos terület – a gyors és fájdalommentes, ugyanakkor háromdimenziós adatokat 

szolgáltató mérés figyelembevételével – az egészségügy. Az optikai real–time követés az orvosok 

számára is egy olyan diagnosztikai eljárást adhat, ami korábban nem volt elérhető. Távlati céljaim közé 

tartozik, hogy korra–nemre validált egészséges adatbázist tudjunk létrehozni, valamint hogy a 

különböző betegségtípusok mozgásmintáiból rendelkezzünk minél átfogóbb adatsorokkal. 
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6. Melléklet 

6.1. A felépített rendszer technikai elemei 

6.1.1. A felépítés egy lehetséges megvalósítása  

 

    

Main APAS workstation Db    

1 HP Z400 Workstation  1 

2  Firewire kártya 4 

3 Hitachi 3 x 2 TB Hitachi 7200 RPM, 32MB Cache 1 

3 3Ware 9750 Raid controller 1 

4 MS Win7 + Office – ENGLISH 1 

5 Samsung XL2370 LED monitor 1 

6 APC Smart 1500VA SUA1500I UPS 1 

7 Freecom 1 TB USB/Firewire/e–SATA 1 

    

Camera set   

1 Panasonic HDC–SD60EP–K kamera 4 

2 Canopus ADVC–55 4 

3 Canopus ADVC Táp 4 

4  Firewire kábel 4 

5 Manfrotto Manfrotto 055 XPROB 4 

    

Lightning set   

1 Custom Kamera fejlámpa 4 

2 Custom aktív marker, elem nélkül 30 

3 Custom fix pont 1 

6. táblázat A központi számítógép és perifériáinak hardver– összeállítása 
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6.1.2. A központi számítógéphez szükséges szoftverek listája 

 

Ariel Performance Analysis System 

Microsoft Windows XP professional vagy Windows 7 Eng 

Corel Word Perfect 

Sun Java 

Corel WordPerfect Office X5 standard 

Norton Ghost 15 International 1 user retail 

Nero 9 BOX Reloaded 

6.1.3. Adatelemző számítógép 

Mindehhez egy adatelemző számítógép is csatlakozik: 

 

    

High Performance 

workstation  

 Darab 

1 HP Z800 1 

2 Samsung XL2370 LED monitor 1 

3 APC 

Smart 1500VA SUA1500I 

UPS 1 

 

7. táblázat Az adatetelemző számítógép (10) hardverelrendezése 

6.1.4. Az adatelemző számítógéphez szükséges szoftverek 

listája 

SPSS 

Matlab 

Corel Draw 

AutoCad 

Nero 

MS Office 

MS Windows XP v Windows 7 HUN 

Total Commander 

Adobe Reader 

Primo Pdf 
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6.1.5. Mobil rendszer általam összeállított alkotóelemei 

Lehetőség van arra is, hogy mobil verzióban használjuk a rendszert, ezáltal kitelepüljünk iskolákba, 

óvodákba és kórházakba. Ehhez az alábbi hardverekre és szoftverekre van szükség 

 

   darab 

Mobile recording 

solution 

Db 

1  PC 1 

2  Firewire kártya 4 

 Camera 

set 

 

3 Panasonic HDC–SD60EP–K kamera 4 

4 Canopus ADVC–55 4 

5 Canopus ADVC Táp 4 

6  Firewire kábel 4 

7 Manfrotto Manfrotto 055 XPROB 4 

    

 Lightning 

set 

 

8 Custom Kamera fejlámpa 4 

9 Custom aktív marker, elem nélkül 30 

10 Custom fix pont 1 

 

8. táblázat A mobil mozgásvizsgáló rendszer hardver összeállítása 

6.1.6. A mobil egységhez szükséges szoftverek listája: 

Ariel Performance Analysis System 

Microsoft Windows XP professional vagy Windows 7 Eng 

Sun Java 

Corel WordPerfect Office X5 standard 

Norton Ghost 15 International 1 user retail 

Nero 9 BOX Reloaded 
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6.1.7. A reflektor műszaki rajza 

 

 

59. ábra A fejlesztett LED reflektor műszaki rajza 
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6.1.8. A kalibráló testek méretei 

 

 

Sorszám Platóni test Rúd hossza/(cm) 

– a platóni test 

élhossza 

Marker 

kubus 

élhossza 

(cm) 

Markergömb 

átmérője (cm) 

Kalibráló 

pontok 

száma 

1 hexaéder 100 5 5 8 

2 oktaéder 100 5 5 6 

3 ikozaéder 100 5 5 12 

4 tetraéder 100 5 5 4 

5 dodekaéder 100 5 5 20 

6 csillagtetraéder 100 5 5 8 

1 hexaéder 80 5 5 8 

2 oktaéder 80 5 5 6 

3 ikozaéder 80 5 5 12 

4 tetraéder 80 5 5 4 

5 dodekaéder 80 5 5 20 

6 csillagtetraéder 80 5 5 8 

1 hexaéder 60 5 5 8 

2 oktaéder 60 5 5 6 

3 ikozaéder 60 5 5 12 

4 tetraéder 60 5 5 4 

5 dodekaéder 60 5 5 20 

6 csillagtetraéder 60 5 5 8 

1 hexaéder 50 4 4 8 

2 oktaéder 50 4 4 6 

3 ikozaéder 50 4 4 12 

4 tetraéder 50 4 4 4 

5 dodekaéder 50 4 4 20 

6 csillagtetraéder 50 4 4 8 

1 hexaéder 40 3 3 8 

2 oktaéder 40 3 3 6 

3 ikozaéder 40 3 3 12 
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4 tetraéder 40 3 3 4 

5 dodekaéder 40 3 3 20 

6 csillagtetraéder 40 3 3 8 

1 hexaéder 30 3 3 8 

2 oktaéder 30 3 3 6 

3 ikozaéder 30 3 3 12 

4 tetraéder 30 3 3 4 

5 dodekaéder 30 3 3 20 

6 csillagtetraéder 30 3 3 8 

1 hexaéder 20 2 2 8 

2 oktaéder 20 2 2 6 

3 ikozaéder 20 2 2 12 

4 tetraéder 20 2 2 4 

5 dodekaéder 20 2 2 20 

6 csillagtetraéder 20 2 2 8 

1 hexaéder 10 1 1 8 

2 oktaéder 10 1 1 6 

3 ikozaéder 10 1 1 12 

4 tetraéder 10 1 1 4 

5 dodekaéder 10 1 1 20 

6 csillagtetraéder 10 1 1 8 

 

9. táblázat Platóni testek és ezekből képzett kalibráló alakzatok – kalibrációs test család – Humán 

vizsgálatokhoz 

Sorszám Platóni test Rúd hossza/ 

(cm) – a platóni 

test élhossza 

Marker 

kubus 

élhossza 

(cm) 

Markergömb 

átmérője (cm) 

Kalibráló 

pontok 

száma 

1 hexaéder 100 5 5 15 

2 oktaéder 100 5 5 15 

3 ikozaéder 100 5 5 33 

4 tetraéder 100 5 5 9 

5 dodekaéder 100 5 5 33 
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6 csillagtetraéder 100 5 5 35 

1 hexaéder 80 5 5 15 

2 oktaéder 80 5 5 15 

3 ikozaéder 80 5 5 33 

4 tetraéder 80 5 5 9 

5 dodekaéder 80 5 5 33 

6 csillagtetraéder 80 5 5 35 

1 hexaéder 60 5 5 15 

2 oktaéder 60 5 5 15 

3 ikozaéder 60 5 5 33 

4 tetraéder 60 5 5 9 

5 dodekaéder 60 5 5 33 

6 csillagtetraéder 60 5 5 35 

1 hexaéder 50 4 4 15 

2 oktaéder 50 4 4 15 

3 ikozaéder 50 4 4 33 

4 tetraéder 50 4 4 9 

5 dodekaéder 50 4 4 33 

6 csillagtetraéder 50 4 4 35 

1 hexaéder 40 3 3 15 

2 oktaéder 40 3 3 15 

3 ikozaéder 40 3 3 33 

4 tetraéder 40 3 3 9 

5 dodekaéder 40 3 3 33 

6 csillagtetraéder 40 3 3 35 

1 hexaéder 30 3 3 15 

2 oktaéder 30 3 3 15 

3 ikozaéder 30 3 3 33 

4 tetraéder 30 3 3 9 

5 dodekaéder 30 3 3 33 

6 csillagtetraéder 30 3 3 35 

1 hexaéder 20 2 2 15 

2 oktaéder 20 2 2 15 

3 ikozaéder 20 2 2 33 
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4 tetraéder 20 2 2 9 

5 dodekaéder 20 2 2 33 

6 csillagtetraéder 20 2 2 35 

1 hexaéder 10 1 1 15 

2 oktaéder 10 1 1 15 

3 ikozaéder 10 1 1 33 

4 tetraéder 10 1 1 9 

5 dodekaéder 10 1 1 33 

6 csillagtetraéder 10 1 1 35 

 Speciális 

hexaéder  

(lapon és térben 

középpontos ) 

12,5 2,5 2,5 15 

10. táblázat Platóni testek felosztása: a természetes kristályszerkezet térben és lapon középpontos 

módon – humán vizsgálatokhoz 

 

 

Sorszám Platóni test Rúd hossza/ 

(mm) – a platóni 

test élhossza 

Marker 

kubus 

élhossza 

(mm) 

Markergömb 

átmérője 

(mm) 

Kalibráló 

pontok 

száma 

1 hexaéder 100 5 5 8 

2 oktaéder 100 5 5 6 

3 ikozaéder 100 5 5 12 

4 tetraéder 100 5 5 4 

5 dodekaéder 100 5 5 20 

6 csillagtetraéder 100 5 5 8 

1 hexaéder 80 5 5 8 

2 oktaéder 80 5 5 6 

3 ikozaéder 80 5 5 12 

4 tetraéder 80 5 5 4 

5 dodekaéder 80 5 5 20 

6 csillagtetraéder 80 5 5 8 
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1 hexaéder 60 5 5 8 

2 oktaéder 60 5 5 6 

3 ikozaéder 60 5 5 12 

4 tetraéder 60 5 5 4 

5 dodekaéder 60 5 5 20 

6 csillagtetraéder 60 5 5 8 

1 hexaéder 50 4 4 8 

2 oktaéder 50 4 4 6 

3 ikozaéder 50 4 4 12 

4 tetraéder 50 4 4 4 

5 dodekaéder 50 4 4 20 

6 csillagtetraéder 50 4 4 8 

1 hexaéder 40 3 3 8 

2 oktaéder 40 3 3 6 

3 ikozaéder 40 3 3 12 

4 tetraéder 40 3 3 4 

5 dodekaéder 40 3 3 20 

6 csillagtetraéder 40 3 3 8 

1 hexaéder 30 3 3 8 

2 oktaéder 30 3 3 6 

3 ikozaéder 30 3 3 12 

4 tetraéder 30 3 3 4 

5 dodekaéder 30 3 3 20 

6 csillagtetraéder 30 3 3 8 

1 hexaéder 20 2 2 8 

2 oktaéder 20 2 2 6 

3 ikozaéder 20 2 2 12 

4 tetraéder 20 2 2 4 

5 dodekaéder 20 2 2 20 

6 csillagtetraéder 20 2 2 8 

1 hexaéder 10 1 1 8 

2 oktaéder 10 1 1 6 

3 ikozaéder 10 1 1 12 

4 tetraéder 10 1 1 4 
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5 dodekaéder 10 1 1 20 

6 csillagtetraéder 10 1 1 8 

 

11. táblázat Platóni testek és ezekből képzett kalibráló alakzatok – kalibrációs test család – 

Mikroszkópi vizsgálatokhoz 

Sorszám Platóni test Rúd hossza/ 

(mm) – a 

platóni test 

élhossza 

Marker 

kubus 

élhossza 

(mm) 

Markergömb 

átmérője 

(mm) 

Kalibráló 

pontok 

száma 

1 hexaéder 100 5 5 15 

2 oktaéder 100 5 5 15 

3 ikozaéder 100 5 5 33 

4 tetraéder 100 5 5 9 

5 dodekaéder 100 5 5 33 

6 csillagtetraéder 100 5 5 35 

1 hexaéder 80 5 5 15 

2 oktaéder 80 5 5 15 

3 ikozaéder 80 5 5 33 

4 tetraéder 80 5 5 9 

5 dodekaéder 80 5 5 33 

6 csillagtetraéder 80 5 5 35 

1 hexaéder 60 5 5 15 

2 oktaéder 60 5 5 15 

3 ikozaéder 60 5 5 33 

4 tetraéder 60 5 5 9 

5 dodekaéder 60 5 5 33 

6 csillagtetraéder 60 5 5 35 

1 hexaéder 50 4 4 15 

2 oktaéder 50 4 4 15 

3 ikozaéder 50 4 4 33 

4 tetraéder 50 4 4 9 

5 dodekaéder 50 4 4 33 

6 csillagtetraéder 50 4 4 35 
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1 hexaéder 40 3 3 15 

2 oktaéder 40 3 3 15 

3 ikozaéder 40 3 3 33 

4 tetraéder 40 3 3 9 

5 dodekaéder 40 3 3 33 

6 csillagtetraéder 40 3 3 35 

1 hexaéder 30 3 3 15 

2 oktaéder 30 3 3 15 

3 ikozaéder 30 3 3 33 

4 tetraéder 30 3 3 9 

5 dodekaéder 30 3 3 33 

6 csillagtetraéder 30 3 3 35 

1 hexaéder 20 2 2 15 

2 oktaéder 20 2 2 15 

3 ikozaéder 20 2 2 33 

4 tetraéder 20 2 2 9 

5 dodekaéder 20 2 2 33 

6 csillagtetraéder 20 2 2 35 

1 hexaéder 10 1 1 15 

2 oktaéder 10 1 1 15 

3 ikozaéder 10 1 1 33 

4 tetraéder 10 1 1 9 

5 dodekaéder 10 1 1 33 

6 csillagtetraéder 10 1 1 35 

 Speciális 

hexaéder  

(lapon és térben 

középpontos ) 

12,5 2,5 2,5 15 

 

12. táblázat Platóni testek felosztása: a természetes kristályszerkezet térben és lapon középpontos 

módon – Mikroszkópi vizsgálatokhoz 
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6.1.9. Az alkalmazott kalibráló test relatív koordinátái 

 

 

SORSZÁM 

X tengely, 

Haladási, sagittalis 

irány (cm) 

     Y– tengely 

Függőleges (vertikális) 

irány (cm) 

Z– tengely 

oldal, (horizontális) irány 

(cm) 

1 0 0 0 

2 80 0 0 

3 160 0 0 

4 160 0 80 

5 80 0 80 

6 0 0 80 

7 0 80 0 

8 80 80 0 

9 160 80 0 

10 160 80 80 

11 80 80 80 

12 0 80 80 

13 0 160 0 

14 80 160 0 

15 160 160 0 

16 160 160 80 

17 80 160 80 

18 0 160 80 

 

 13. táblázat Az alkalmazott kalibrálótest relatív koordinátái 
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6.1.10. A markerek műszaki rajzai 

 

 

(1: táp, 2 Led gyöngy borításban,3 táp érintkező és rögzítő) 

60. ábra A gyöngymarker műszaki rajza felülnézet  

 

(1: táp, 2 Led gyöngy borításban,3 táp érintkező és rögzítő) 

 

61. ábra A gyöngymarker műszaki rajza 
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Táp

Led

Kapcsoló

 

 

62. ábra A ledmarler 
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6.1.11.  A testmodell: a testszegmensek meghatározásához 

szükséges anatómiai információk. 

Mért antropometriai paraméterek A két mérőpont közötti távolság 

Testsúly(kg)  

Testmagasság (cm) Vertex – Talpsík 

C–0 magasság (cm) C–0 – – Talpsík 

C–7 magasság (cm) C–7 – – Talpsík 

Vállmagasság (cm) Acromion – – Talpsík 

Promontorium magasság (cm) A sacrolumbális izület dorsális felszíne –– Talpsík 

Csípőtövis magassága (cm) Iliospinale anterior – – Talpsík 

Kézhossz (cm) Interstylion – dactilon III 

Alkarhossz (cm) Stylion – radiale 

Felkarhossz (cm) Acromion – radiale 

Alsó végtag hossz (cm) Trohanterion – – Talpsík 

Lábszárhossz (cm) Tibiale – Sphyrion 

 Femurhossz (cm) Femorale – Tibiale 

Vállszélesség( cm) Két acromion között 

Mellkasszélesség (cm) A Mesosternale magasságában mérve a két oldalra legjobban 

kidomborodó bordapontok közötti távolság, a két borda 

legtávolabbi széle közti távolság 

Melkasmélység (cm) Az előző méretre merőleges nyíl irányú méret 

Csípőszélesség (cm) Iliosacralek között 

 

14. táblázat A módosított testmodell anatómiai pontjai 

A 67. ábrán előforduló szakkifejezések a következőképpen értendők. 

Vertex: a fejtető mediansagittalis síkban lévő legmagasabb pontja 

C0 Cervicalis 0 csigolya processus spynosusa 

C7 Cervicalis 0 csigolya processus spynosusa 

Acromion: A lapocka acromionjának leginkább oldalra álló pontja 

Stylion a processus styloideus radii et ulnae legmélyebb pontja, ha a végtag a test mellett 

lógatva helyezkedik el 

Interstylion a két stylion között mediálisan 
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Dactilon: a harmadik ujj begyének legmélyebb pontja, ha a végtag a test mellett lógatva 

helyezkedik el. 

Radiale: az orsócsont feji része felső szélének legmagasabban fekvő pontja, ha a végtag a test 

mellett lógatva helyezkedik el.  

Iliospinale anterior: a csípócsont elülső felső tövisének legmélyebb pontja 

Trochanterion a nagytompor legmagasabb pontja 

Tibiale: a sípcsont feji része margo glenoidalisanak legfelső, legmagasabb pontja 

Sphyrion a belső bokacsúcs legmélyebb pontja 

 

6.2. Az új mérési elrendezések és eljárások gyakorlati 

felhasználása 

6.2.1. Bevezetés 

Az orvosi módszerek tehát egyrészt költségesek, és ezért nagyon meg kell fontolni 

alkalmazásukat, másrészt statikusak, ezért mozgás közben nem képesek adatokat szolgáltatni. Ezért 

alkalmazzuk az optikai követés módszerét. Ez az orvost három területen tudja segíteni: 

1. A diagnózis meghatározása 

2. A terápia kiválasztása és a terápia hatékonyságának elemzése 

3. A segédeszközök kiválasztása, tervezése 

Mindhárom területen lehetőség nyílik a jobb eljárások és terápiák kidolgozására. A Goethe Gait 

Lab létrehozásával és működtetésével az volt a cél, hogy ebben a fontos munkában a normálistól eltérő 

mozgásfejlődés esetén tudjunk segíteni. Ehhez hatékony és pontos mérési eljárást igyekeztem 

kidolgozni, melynek elemeit az előző fejezetek ismertették. Ebben a fejezetben a kész mérési eljárással 

végzett mérések kerülnek ismertetésre, hogy érzékelhetővé váljék a gyakorlati alkalmazás fontossága. 

A rendszert hordozhatóvá tudjuk alakítani, így a résztvevő iskolák, lakóotthonok, rehabilitációs 

intézmények számára. Méréseim során mindhárom területet igyekeztem vizsgálni különböző 

pácienscsoportokban. A vizsgálatok során minden alkalommal készült beleegyező nyilatkozat és 

figyelembe vettük a Helsinki irányelveket is. A következő fejezetekben ezt az orvosi felhasználási 

lehetőséget szeretném ismertetni néhány példa segítségével. Összességében a Goethe Gait Lab 

rendszere az alábbi méréseket végezte el (15. táblázat): 
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Megnevezés darab 

Labor kalibrációs teszt 400 

Markerek tesztelése, fejlesztése 1600 

Lovasterápia hatásvizsgálata Down–szindrómásoknál 97 

Lovasterápia hatásvizsgálata Látássérülteknél 1564 

Lovasterápia hatásvizsgálata autistáknál 52 

Reumathoid artritis 100 

Cerebralis parezis 20 

Apollo endoszkópiás viszgálatok 262 

Orvosi segédeszközök tesztelése 60 

Csipő deformitás teszt és terápia vizsgálat 36 

Karate 104 

Steady Motion fitness 192 

Alexander – módszer 80 

Terra–suit terápia 140 

ÖSSZESEN 47074 

15. táblázat A labor méréseinek összefoglaló táblázata 

6.2.2. A normál mozgás 

Az emberi járás a leggyakoribb helyváltoztató mozgás. Ilyenkor az egész test térbeli helyzete 

megváltozik. Két típusa ismert: a séta és a futás. Séta esetén a lépésképben megjelenik az ún. kettős 

támasz fázisa, futás esetén azonban nem. A járás egy motoros, ciklikus viselkedés, melyet befolyásol a 

testalkat (testméretek), a tanulás folyamata (a kisgyermekkori és az újra tanulás), valamint a hangulat, 

azaz a központi idegrendszer izgalmi állapota. 

 Az emberi járás olyan összetett funkció, melyet teljes részletességgel nagyon nehéz leírni. Az 

emberi járás ugyanis a központi idegrendszer igen összetett szabályzó és integráló funkcióján, valamint 

az ugyancsak összetett vázrendszeren és izomrendszeren alapul, s működésében bonyolult 

koordinációs folyamatot ragadhatunk meg.  

A járás fejlődése során már a 20–22. magzati héttől kiválthatók a lépés elemei. Ezt a rálépési 

hordozási reakciót, ill. az elemi járást 2–3 hónapos korig tudjuk kiváltani. Fontos, hogy ez még nem 

azonos a tényleges járással, hiszen még nem beszélhetünk antigravitációs komponensről, és az 

egyensúlyi reakciók sem jellemzőek, azonban már ekkor is megfigyelhető a lépések dinamikus jellege. 

6–8 hónapos korban újra megjelenik az állíthatóság és a lépegetés képessége, ekkor azonban a lépések 

                                                           
4 Magyarországon e méréseknek nincs „ára”, de két adatra tudunk hivatkozni: a labor felépítése és 

létrehozása kb megegyezik egy kisebb CT árával. Ausztriában egy CT vizsgálat 500–2000 euro között mozog, 
Magyarországon ez az összeg 50–200000 forint. 

Az Egyesült Államokban egy hasonló biomechanikai vizsgálat ára: 315 dollár oktató mérés esetén pedig 
400 dollár. 
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már csak gravitációs erővel szemben válthatók ki. 12–18 hónapos korában a gyermek képes az önálló 

járásra, de a tényleges járás kialakulásához – mely egyénre jellemzően ritmikus, plasztikus és dinamikus 

– még legalább 6–7 évre van szükség (!). 

A járás szakaszai a következők:  

1. Támasz fázis, mely teljes ciklus 60%–a, s a sarokütéstől a lábujj felemelkedésig tart, alszakaszai 

pedig a következők.: 

a. Bevezető kettős támasz, azaz mindkét láb a talajon van ebben az alfázisban. 

Ekkor történik meg a láb első gördülése. Ez a szakasz a teljes ciklus 10 %–a. 

b. Egy láb támasz, az adott láb a talajon támaszt, míg az ellenoldali láb a lendítő 

fázis középső szakaszában tart. Ekkor történik a vizsgált láb második 

gördülése, egészen addig a pillanatig, amíg elemelkedik a sarok a talajtól. Ez a 

szakasz a teljes ciklus 40%–a. 

c. Végső (terminális) kettős támasz, mindkét láb a talajon van még, a vizsgált láb 

az ujjakra támaszkodik. Ez a szakasz a teljes ciklus 10 %–a. 

2. Lengő fázis , mely teljes ciklus 40 %–a, a lábujj felemelkedésétől a sarokütésig tart. Ez a fázis 

szintén alszakaszokra osztható: 

a. Gyorsító szakasz. 

b. Középső szakasz, vertikálisan ekkor éri el a vizsgált láb maximális térbeli 

helyzetét. 

c. Lassító szakasz. 

Ez a teljes rendszer általában 7 éves korra alakul ki [4, 5, 9, 11, 16, 17, 21), lásd a 44. ábrán. 

 

TÁMASZ Lengő

Bevezető
 kettős
 támasz

Terminális
kettős 
támasz

Gyorsító 
szakasz

Egyláb
 támasz

Középső
szakasz

Lassító
Szakasz

60% 40%

 

63. ábra A lépésciklus 
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Ép ideg–, izom–, és vázrendszer esetén a járás hatékony mozgásforma. Hatékony, hiszen a test 

tömegközéppontjának/súlypontjának szagitális irányú elmozdulási sebessége nagy, 90–120 lépés/perc 

(120–130 cm/s). Ennek azonban az az előfeltétele, hogy a tömegközéppont elmozdulása a tér többi 

irányába minimalizált legyen. Az ép idegrendszeri szabályozás minimalizálja a horizontális (0–5 cm) és 

a vertikális (0–5 cm) elmozdulást és a transzverzális síkban a vertikális tengely mentén történő 

elfordulását. A tömegközéppont elmozdulása laterális, horizontális és vertikális irányban is 

szinuszgörbe alakú. Az elmozdulás további minimalizálása hosszas gyakorlás eredménye. 

Választásom a következő vizsgálatok során azért esett a boka mozgására, mert segítségével 

megadható számos olyan biomechanikában használt mérőszám, amit a lépéskép jellemzésére 

használnak a szakirodalomban [2, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20]. Az elmozdulás–függvények elemzése során 

kiszámítottuk ízületenként a periodikusan ismétlődő lokális minimum és maximum értékét, és az 

ezekből számítható (a maximumok és a minimumok különbségeként értelmezhető) amplitúdót. Az 

elmozdulás alapján kiszámításra került a minimumok és maximumok között eltelt idő, így képes voltam 

elemezni a lépésciklusok „szerkezetét” [11, 14, 15, 16, 17, 20)]. Lépésciklus alatt a biomechanikában 

használatos kinematikai változót értettem: az adott láb talajfogásától ugyanazon láb következő 

talajfogásáig eltelt távolságot [2, 11, 14, 15, 16, 17, 20]. Ezt az értéket a rendszer 0,02 másodperces 

mintavételezési idejével átváltottam valós időre. Az értékelés során a jobb és bal oldalt külön kezeltem. 

Alapvető statisztikai paramétereket (átlag, szórás, variancia, minimum és maximum) [17, 20,] 

vizsgáltam, majd a vizsgált paraméter által képezett adathalmazok egyezőségét és különbözőségét T–

próbával, párosított T–próbával, Pearson–féle Chi–négyzet próbával, a kereszttábla módszerével és, – 

mivel a minta adatai nem függetlenek egymástól – ANOVA segítségével elemeztem [14, 20, 22] (p 

<0,05). 

Az elemzés során második paraméter ezen adatokból számolt és a biomechanikában szokásos 

lépésciklus–elemzés volt. A lépésciklus adatait a lokális minimumok és maximumok közötti térbeli 

helyzet (cm), ill. idő (s) különbségéből számítottam ki az alábbi módon: 

1. Szagitális esetben  

a. a minimumok jelzik az adott láb sarokütését, 

b. a maximumok jelzik az adott láb ujjainak elemelkedését a talajtól. 

2. Vertikális esetben  

a. a minimumok jelzik az adott láb sarokütését, 

b. a maximumok jelzik a lengő fázis vertikálisan legmagasabb pontját. 

3. Horizontális esetben  

a. a minimumok jelzik az adott láb jobb oldalra történő maximális kitérését, 

b. a maximumok jelzik az adott láb bal oldalra történő maximális kitérését, 

c. a középvonalat a + 40 cm adja. 
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Abban az esetben, ha a vizsgálati csoporttal hasonló életkorú és hasonló antropometriai adatokkal 

rendelkező egészséges gyermek mozgásképét vizsgáljuk, akkor az alábbi eredményre jutunk (64. 

ábra.): 

 

64. ábra A normál gyermek bokájának mozgása szagitális irányban 
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65. ábra A normál gyermek bokájának mozgása vertikális irányban 

 

 

 

 

66. ábra A normál gyermek bokájának mozgása horizontális irányban 

Mind a három térirányban keletkező mozgásgörbén feltüntettem a lépésciklus határait a jobb láb 

esetében, valamint a lépésciklus két fázisát a lengő és a támasz fázist. 

6.2.3. Az orvosi diagnózis segítése 

6.2.3.1. Reumathoid artrithis 

A Reumathoid arthritis, vagy sokízületi gyulladás az autoimmun kórképek közé tartozó, az egész 

szervezetet érintő betegség. Valódi oka ismeretlen, de kialakulásában szerepet játszik az életkor, a nem 

és egyes fertőzések is elindíthatják. Krónikus ízületi gyulladást okoz, de hosszú távon a csontrendszer 

ásványi anyag tartalmának csökkenéséhez, valamint az ízületek deformitásához vezet, hiszen az 

autoimmun jelenség miatt a fehérvérsejtek – amelyek feladata a nem kívánt behatolók, például a 

vírusok, baktériumok megtámadása és elpusztítása – kilépnek a véráramból az ízületi hártyába 

(synovium), majd itt szerepet játszanak az ízületi membrán gyulladásában (synovitis). A gyulladás 

különböző fehérjék felszabadulásához vezethet, amelyek hónapok, illetve évek alatt a synovium 
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megvastagodását eredményezik, továbbá a porcot, a csontot és az ízületi szalagokat is károsítják. 

Idővel az ízület elveszti alakját és megfelelő helyzetét, sőt el is pusztulhat. A Rheumatoid arthritis két–

háromszor gyakrabban fordul elő nőkben, mint férfiakban, és általában 20–50 éves korban alakul ki. 

Ettől függetlenül a Rheumatoid arthritis fiatal gyerekeket és 50 év feletti embereket is megtámadhat 

[60,61]. 

Az alábbiakban egy 37 éves Reumathoid arthritises nőbeteg mozgásgörbéjét mutatom be, akinél 

17 évesen diagnosztizálták a betegséget. Azóta állapota a terápiák ellenére folyamatosan romlik, ma 

már minden mozgástevékenységet segítséggel végez. Járni segítséggel, és egy járóbot használatával 

nehézkesen tud. Mint az 67-69. ábrán látható, jobb lábát szinte alig használja járás közben, lépésciklusa 

erősen megrövidült. Ezért új terápiás elgondolás válhat esetében szükségessé, hiszen fontos cél 

legalább az állapot valamilyen szinten tartása, a romlás megakadályozása. 

 

 

67. ábra A lépésciklus Reumathoid Arthritisben terápia előtt (Sagitális irány) 
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68. ábra A lépésciklus Reumathoid Arthritisben terápia előtt (Vertikális irány) 

 

69. ábra A lépésciklus Reumathoid Arthritisben terápia előtt (Horizontális irány) 
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igénylő állapot. A betegség a tartás és a mozgás zavarait jelentő, melynek oka az inrauterén életben, 
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csecsemőkorban, vagy kisdedkorban bekövetkező fertőzések, az első és második trimeszterben 

kialakuló agyi fejlődési zavarok, agyvérzés, a harmadik trimeszterben pedig agyvérzés és elsősorban 

ischemia következtében fellépő mélyagyi szürkeállományléziók okozzák. 

 Az 70. ábra egy cerebrális parézises beteg felvétele: itt szembeszökő a bal láb „zaja”, 

reszketése, illetve a görbék által bezárt terület aszimmetriája. A jelenséget a kisagy, mint 

mozgásszabályzó központ sérülése okozza.  

 

70. ábra A lépésciklus Cerebralis Paresisben terápia előtt (Sagitális irány) 
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71. ábra A lépésciklus Cerebralis Paresisben terápia előtt (Vertikalis irány) 

 

72. ábra A lépésciklus Cerebralis Paresisben terápia előtt (Horizontalis irány) 
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6.2.4. A terápia hatásának vizsgálata 

A következőkben a terápiák közül a lovasterápia hatékonyságvizsgálatát mutatom be 

különböző csoportokban. A választásnak több oka van: 

1. A lovasterápia egy olyan háromdimenziós komplex mozgásformára épül (a lovaglásra), 

melynek összetett hatása alapvetően hathat a járásképre. 

2. Több olyan normálistól eltérő fejlődésű csoport is elérhetővé vált a labor számára, ahol 

ez a terápia alkalmazhatóvá vált, így a hasonló terápia hatásai adott csoporton belül 

(terápia előtt és után) ill. a különböző kórképekkel rendelkező csoportok között is 

összehasonlítható. 

3. A terápia viszonylag rövid (egy hónapos) időtartam alatt is hozhat a 

mozgásfejlődésben és így a járásképben változást. 

A lovasterápia a következőképpen definiálható: orvosi, pedagógiai, pszichológiai indikáció 

alapján terápiás céllal alkalmazott egyéni vagy csoportos foglalkozás a ló segítségével. Célja tehát 

orvosi, pedagógiai, pszichológiai indikáció alapján a károsodás, sérülés, fogyatékosság ismeretében a 

minél eredményesebb gyógyulás, állapotmegőrzés, képességfejlesztés, a habilitáció és rehabilitáció 

érdekében, felhasználva a ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás terápiás hatásait egyéni vagy 

csoportos foglalkozások során. 

Öt olyan területet emelek ki, melyek szükségessé teszik a terápia alkalmazását [19]: 

 megváltozott, megkésett mozgásfejlődés, 

 egyensúlyi és mozgáskoordinációs problémák, 

 tartási rendellenességek,  

 viselkedési extrémitások, 

 megváltozott járásmechanizmus. 

A megkésett mozgásfejlődés jellemzői a következők [50, 51, 53, 54]: A születés utáni első 3 

hónapban a genetikai program elindítja a mozgás fejlődését, és ez egy ideig hasonló az egészséges, 

látó gyermekekéhez (karok–lábak emelgetése, fogóreflex stb.). Három hónapos kortól azonban a látás 

kiesése miatt elmarad például a kezek nézegetése, a tárgyak felé nyúlás, a fej emelése hason 

fekvésben. Emiatt eltolódnak a hely és helyzetváltoztató mozgásformák: zavart szenved az átfordulás, 

a kúszás, a mászás, a felülés, és így később az állás, ill. a járás kialakulása is. Ezen gyermekek hárítják a 

hason fekvő testhelyzetet, ezért a nyak és a vállöv izomzatának fejlődése is zavart szenved, az említett 

területen hipotónia alakul ki [57]. 

Mindezek következtében mozgáskoordinációs problémák lépnek fel, hiszen a szoros 

együttműködésben dolgozó vesztibuláris rendszer (egyensúly kialakítása), kisagy (mozgások 

koordinációja) valamint a nagyagy tarkólebenyének látásért felelős zónái nem kapnak megfelelő 
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mértékben ingereket. A vizuális ingerek teljes, vagy részleges hiánya így fejletlen mozgáskoordinációt 

és egyensúlyérzéket fog kialakítani. A tartási rendellenességek kialakulása elsősorban azzal 

magyarázható, hogy az optikai reflexek részleges vagy teljes kiesése miatt nem fixálódik a fej és a nyak 

a szokásos módon, ezek a gyerekek nem kapnak helyes mozgásmintákat látásuk segítségével. A 

látássérültek igen gyakran kis súlyú újszülöttek, akiknél az ízületi és izomrendszer eleve gyengébb, és 

ezáltal hajlamosabb az elváltozásokra. Mindezek következtében kialakul a helytelen fejtartás, jellemző 

a vállak előreesése, a domború hát. Mivel ezen gyermekeknél a mozgásigény jóval nagyobb, mint a 

mozgás lehetősége, ezért ún. extrém viselkedési formák is megjelennek, pl. helyben ugrálás, kézrázás, 

fejforgatás, a szem nyomása [57]. 

A dinamikus és statikus egyensúly elégtelen működése és a térbeli orientációs zavar miatt a 

járásmechanizmus is megváltozik, jellemző a széles alapú, ill. a lábujjhegyen járás. 

Vizsgálataim során arra törekedtem, hogy minél szélesebb spektrumban legyünk képesek 

követni a lovasterápia hatását. Mivel korábban ehhez hasonló átfogó elemzés nem történt, ezért egy 

olyan vizsgálati protokollt dolgoztam ki, hogy az a teljes test mozgásának esetleges változásáról 

szolgáltasson értékelhető adatokat, és ezen adatok mind a rövid, mind a hosszú távú hatáselemzéseket 

lehetővé tegyék. 

Vizsgálati protokollom a következő lépéseket tartalmazta: 

 a vizsgálati személyek kiválasztása, 

 a vizsgálat idejének meghatározása, 

 a testmodell és a markerek megtervezése, kivitelezése, 

 a mérések lefolytatása, 

 a mérési adatok feldolgozása, valamint 

 a mérések értékelése. 

Az iskolaév ősze és három évvel később az iskolaév tavasza között készült vizsgálatok adatait a 

következőképpen osztályoztam minden esetben: 

 Páciens szerint (a pácienseket az adott iskolai csoporthoz rendeltük). 

 Vizsgálat időpontja szerint (hónapra és évszakra lebontva). 

 A vizsgálat típusa szerint (lovasterápia előtt vagy után készült a felvétel). 

Ezzel a módszerrel lehetőség nyílt mind a rövid távú (egy alkalommal terápia előtti és terápia 

utáni lépéskép), mind a hosszú távú elemzésre, a kezelés megkezdésekor, illetve a kezelés 

befejezésekor mérhető változások követésére. Az adatok közül valamennyi testmodellben feltüntetett 

pont út–idő függvényét, sebességét és gyorsulását elemezhetjük mindhárom térirányban. 

Jelen dolgozatban a számos adatból – részint terjedelmi korlátok miatt, részint a könnyebb 

érthetőség kedvéért – csupán néhány paramétert emeltem ki példaként, nevezetesen a 

boka mozgásának helyzetének változását mindhárom térirányban. 
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6.2.4.1. Down–szindrómás mozgás vizsgálata 

6.2.4.1.1. Bevezetés 

A Down–szindróma tulajdonképpen a 21. kromoszóma triszómiája. A rendellenesség 

következtében jellemző az értelmi képeségek elmaradása a normálistól, ill. a csont és izom rendszer 

tekintetében a laza ízületek jellemzik. Ugyanakkor a mozgás vezérlése: az ízületek viszonylagos 

lazasága ellenére sem kielégítő, a mozgásterjedelem sok esetben szűkültnek tekinthető. 

Több kutató leírta, hogy a Down–szindrómások esetében igen gyakori a jobb és baloldal 

fejlettségének különbsége. Ez az aszimmetria elsősorban csípő deformitásra vezethető vissza, mely 

leíróik szerint csak műtéttel korrigálható, ugyanis a gyermek mozgását gyógytornával nem mindig lehet 

szinten tartani. [40, 41, 42, 43, 44, 54]. 

Irodalomkutatásunk alapján Down–szindrómás gyermekeken megfigyeléseket és méréseket 

Japánban [43] végeztek először, majd felnőtteken az Amerikai Egyesült Államokban [42]. 

A gyerekeket aerobikra oktatták és minden edzés után mérték a pulzust, az oxigén felvételt, 

légzésszámot. Méréseik azt mutatták, hogy a mozgás megerőltető volt, ezért inkább a kitartó sétát 

javasolták.  

Egy vizsgálat azonban bebizonyította, hogy a mozgásterápia (aerobik) nem csak az izmok 

működését, hanem a mentális képességeket is javítja [40-44]. 

Hazánkban egy kisegítő iskola tanulói hippoterápián vettek részt, s mozgáskoordinációjuk a 

nevelők elmondása szerint jelentősen javult. Saját tapasztalataim is alátámasztották ezen 

megfigyeléseket. 

Ezért gondoltam arra, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy a hippoterápia (lovaglás) hogyan 

hat a mozgás fejlődésére. A vizsgálatot külföldi tapasztalatok alapján, Budapesten kezdtem el. A 

kisegítő iskola tanulói közül kiválasztottam random módon és előzetes orvosi vizsgálat után lovagló és 

nem lovagló Down–szindrómás gyermekeket. A terápia megkezdése előtt és után végeztem mérést a 

mozgáskoordinációval kapcsolatban. Választásom azért esett a járás vizsgálatára, mert ez a mozgás az, 

amelyet minden ember gyakran végez, napi életének része, ezért a vizsgálat nem jelent a 

gyermekeknek komoly megterhelést (sem pszichéset, sem fizikait). Ebben az esetben ez 

mindenképpen fontos szempont. 

Munkahipotézisem az volt, hogy amennyiben a gyermekek mozgáskoordinációját 

megváltoztatja a lovaglás, az alapvetően kihat a járásra is. 

A járás, mint mozgásforma nagyon sok izomcsoport (gyakorlatilag az egész test) összehangolt 

működését igényli. Ehhez elengedhetetlen egyrészt az izom–, és csontrendszer megfelelő fejlettsége, 

másrészt az izmok működésének pontos szabályozása (pl. flexor és extenzor reflexek kifogástalan 

működése). 
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Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a mozgás során jelentős szerep jut a hely–, és 

helyzetérzékelésnek is. Ez azt jelenti, hogy nem csak a halló és egyensúlyozó szerv sacculusaiban, 

utriculusaiban és ampullaiban található receptorok helyes jelzéseire, hanem a VIII. agyideg megfelelő 

információ továbbítására és végső soron a nagyagy megfelelő integráló szerepére is szükség van. 

A mozgásszabályozást tehát nagyon sok összetevő befolyásolja. 

6.2.4.1.2. Csoport kiválasztása 

A kisegítő iskola Down–szindrómás gyerekei közül lovagló és nem lovagló gyerekeket 

választottam ki random módon. Az iskola orvosa minden gyermek részvételét javasolta a 

hippoterápiában. Mindkét csoportba 15 fő került, és a nem lovagló gyermekek gyógytornát kaptak 

terápiaként. Négy méréssor készült: 

1. A terápia megkezdése előtt 

2. Egy hónap terápia után 

3. Három hónap szünetet követően a terápia előtt 

4. Egy hónap terápia után 

 

6.2.4.1.3. A hitelesítő rendszer  

A felvétel elkészítése előtt, a kamerák pontos elhelyezése után kell a kalibrációt elvégezni. A 

hitelesítő rendszert a vizsgálat helyszíne miatt egyszerűsíteni volt szükséges, ezért vizsgálatainkhoz 8 

pontból álló kalibráló téglatestet használtam.  

Miután rögzítettem a kalibráló test helyét, a téglatest eltávolítható, hiszen utána már nem 

változtatunk a mérési helyzeten, így a jelenléte már nem zavarja a gyerekeket a mozgásban.  

Az ábrán feltüntetett 8 kontrollpont koordinátája megtalálható a mellékelt táblázatban. Az 1 

pont koordinátája azért nem 0 mindhárom irányban, mert a rácspontok helyzetét el kellett tolni egy 

virtuális origóhoz képest, azért, hogy a kapott eredmény jól megjeleníthető legyen: pl. a koordináták 

értéke soha ne legyen negatív. A nyolc pont így a tér három irányát képes meghatározni. A 

kontrollpontrendszer egyszerűsítésére a helyhiány miatt volt szükség: az iskola, ahol a méréseket 

végeztük, csak tornaszobával rendelkezett. Előtte a mérőrendszer pontosságát próbamérésekkel 

ellenőriztük. 

A két megvastagított fekete jel azt a 200 cm–es távolságot jelöli, amelyen belül kiválasztottam a 

feldolgozni kívánt lépésciklust (73. ábra)  
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Fix point

End line

 

Pontok 

sorszáma 

x–tengely 

haladási 

  irány 

(sagittal) 

y–tengely 

függőleges    

  irány 

(vertical) 

z–tengely 

kitérési 

 irány 

(horizontal) 

1. 50 0 50 

2. 50 0 100 

3. 250 0 100 

4. 250 0 50 

5. 50 150 50 

6. 50 150 100 

7. 250 150 100 

8. 250 150 50 

 

73. ábra A hitelesítő rendszer 

6.2.4.1.4. A mérés értékelése 

 

 Eredményeink elemzésekor összehasonlítottuk a lovagló és a nem lovagló gyermekek 

mozgáskoordinációjáról nyert adatokat. A két csoportban csak 13–13 gyermek adatait tudtuk 

feldolgozni, mert 2–2 fő betegség miatt nem vett részt a második vizsgálaton. Először mindkét 

csoportból kiemelnék egy–egy gyermeket, az ő mozgásukat elemzem részletesen, majd a két csoport 

legfontosabb eredményeit közlöm. A lovagló gyermek haladás irányú mozgását megfigyelve a 

következőket láthatjuk (74. ábra) 
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74. ábra A lovagló gyermek lépésképe terápia előtt 

Az idő függvényében ábrázoljuk az x–tengely /a haladási irányú/ elmozdulást a jobb és bal láb 

esetében. Az első ábrán látható, hogy a két láb nem egyforma terhelésnek volt kitéve. A vizsgált 

személy a jobb lábbal rövidebbeket lépett, és a láb tovább volt a talajon (a görbék egyenes szakaszai 

hosszabbak). A két görbe által bezárt területek nem egyformák, melynek oka az aszimmetrikus 

terhelés. A függőleges vonalak azokat a szakaszokat jelöli ki, ahol mindkét láb a talajon van (kettős 

támasz). Ezek esetében is jól látható az aszimmetria. Tehát a gyermek esetében a jobb láb gyengébb.  

 

75. ábra A lovagló gyermek lépésképe a terápia után 

A második ábrán az látható, hogy ez a különbség a két oldal között csökkent a lovaglás 

hatására, ill. a vizsgált személy ugyanannyi idő alatt nagyobb távolságot tett meg. A kettős támaszok 

időtartama és a görbék által bezárt területek közel azonosak. (75. ábra) 

0

50

100

150

200

250

300

0
,0

2

0
,1

6

0
,3

0
,4

4

0
,5

8

0
,7

2

0
,8

6 1

1
,1

4

1
,2

8

1
,4

2

1
,5

6

1
,7

1
,8

4

1
,9

8

2
,1

2

2
,2

6

2
,4

2
,5

4

2
,6

8

2
,8

2

H
e
ly

z
e
t 

(C
m

)

Idő (s)

A lovagló gyermek lépésképe terápia előtt

jobb lábfej bal lábfej

0

50

100

150

200

250

300

H
e
ly

z
e
t 

(C
m

)

Idő (s)

A lovagló gyermek lépésképe terápia után

jobb lábfej bal lábfej



 124 

A nem lovagló gyermek haladás irányú mozgását megfigyelve a következő eredményekre 

jutottunk (76. ábra). 

 

76. ábra A nem lovagló gyermek lépésképe a terápia előtt 

 

 Szintén az idő függvényében ábrázoltuk a haladás irányú elmozdulást a jobb és a bal láb 

esetében. A két görbe által bezárt területek nem egyformák, melynek oka az aszimmetrikus terhelés. 

A függőleges vonalak itt is azokat a szakaszokat jelölik, ahol mindkét láb a talajon van (kettős támasz). 

Ezek esetében is jól látható az aszimmetria. A nem lovagló gyermeknél javulás nem figyelhető meg a 

kezelés utáni lépésképen (77. ábra). 

 

77. ábra A nem lovagló gyermek lépésképe a terápia után 

 Látható, hogy a második mérés alkalmával a gyermek haladásának átlag sebessége nőtt, több 

utat tett meg ugyanannyi idő alatt. Azonban a második mérés alkalmával a kettős támasz ideje 

jelentősen megnőtt. Ez látszólag ellentmondás, hiszen hogyan haladhat gyorsabban, ha tovább tart a 
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kettős támasz, melynek során a járás lassul. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a gyermek egyensúlya 

romlott, ezért ezt tudatos motorkontrollal kell korrigálnia (tovább áll adott helyen). A lépés lengőfázisa 

azonban gyorsult, s a két folyamat eredője összességében gyorsabb mozgást tett lehetővé (78. ábra). 

A következő fontos paraméter a tömegközéppont haladás irányú sebessége. 

 

78. ábra A lovagló gyermek tömegközéppontjának mozgása a terápia előtt 

 

 

79. ábra A lovagló gyermek tömegközéppontjának mozgása a terápia után 

A lovagló gyermek esetében a mért adatok szerint (78. ábra) a tömegközéppont sebessége kétszer 

akkora lett a kezelés hatására, ez bizonyítja, hogy a koordináció javult, hiszen a gyorsabb haladáshoz 

elengedhetetlen a jobb egyensúly. (Az egészséges ember haladásának sebessége 110–130 cm/sec). 

Ugyanakkor érdemes megfigyelni, hogy a kezelés hatására a görbe felfutási meredeksége csökkent. Ez 

azt jelenti, hogy a nagyobb sebesség eléréséhez kisebb izommunka szükséges, tehát a 
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sebességnövekedés magyarázata a jobb egyensúly. Ugyanezt megvizsgálva a nem lovagló gyermek 

esetén, a következőkre jutottam. 

 

80. ábra A nem lovagló gyermek tömegközéppontjának mozgása terápia előtt 

 

 

81. ábra A nem lovagló gyermek tömegközéppontjának mozgása a terápia után 

 A nem lovagló gyermek esetében a tömegközéppont haladásának sebessége csökkent. Az egyensúly 

tehát nem megfelelő. (80. ábra) 

A lovagló és a nem lovagló csoport összehasonlítása során számos meggondolást kellett tennünk. A 

gyermekek mozgáskoordinációjának elemzésekor olyan paramétert kerestünk, mely jól leírja a 

változásokat: a fejlődés és a romlás az adott paraméter növekedésével és csökkenésével jár. 

Ugyanakkor információt ad a csípődeformitás és a két oldal aszimmetriájának mértékéről, és 

tájékoztatást nyújt az egyensúly működéséről, azaz a mozgáskoordinációról. Ilyen fontos 
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paraméternek tartottam a lépéshossz értékét (a nagyobb lépéshossz gyorsabb haladási sebességet, 

jobb egyensúlyt, jobb mozgáskoordinációt feltételez). 

Mivel a gyermekeknél a két oldal aszimmetriája jellemző, ezért a lépéshosszat az adott láb 

talajfogásától az ugyanazon láb következő talajfogásáig (pl. a jobb láb lépéshossza a jobb láb 

talajfogásától a jobb láb következő talajfogásáig tart) mértük a testmodell pontjainak segítségével 

centiméterben. Mindkét felvétel alapján (a terápia megkezdése előtt, és egy hónappal később), 

elvégeztük a lépéshosszak mérését mind a lovagló és a nem lovagló gyermekek esetében, s a nyert 

adatok átlagát, szórását, varianciáját kiszámoltuk, majd kettős T próbával ellenőriztük, hogy adataink 

között szignifikáns különbség tapasztalható – e(p<0,05). Ezt elvégeztük a jobb és a baloldal esetében 

is. 

A nyert adatok a következő eredményre vezettek. 

A lovagló gyermekek esetében mind a jobb, mind a bal oldalon szignifikáns növekedés 

tapasztalható, ami a jobb mozgáskoordinációt és a csípődeformitás csökkenését mutatja. (82. ábra)  

 

82. ábra A lépéshossz változása a lovagló Down– szindrómás csoportban 

A különbségértékekre vonatkozó átlag, szórás és variancia értékei igen nagynak tűnhetnek, de 

fontos megjegyezni, hogy a gyermekek igen nagy százaléka 13 cm körüli lépéshosszt ért el az első 

mérés alkalmával, míg a második esetben nem ritka az 50 centiméteres lépéshossz sem. 
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83. ábra A lépéshossz változása nem lovagló Down–szindrómás csoportban 

A nem lovagló csoport gyermekeinek esetében viszont jobb láb lépéshosszában szignifikáns 

csökkenést tapasztalhatunk (kettős T próba szerint) (83. ábra), a bal lábnál viszont nem. Ennek oka 

véleményem szerint az, hogy a gyermekek két oldalára nem egyformán hat a torna, az aszimmetria 

igen nagymértékben megmarad. Ugyanakkor, mindkét oldalon csökkenést tapasztalhatunk az eredeti 

állapothoz képest. Itt is viszonylag nagyok a statisztikai értékek, ami a minta heterogenitásának, és a 

változás mértékének tudható be. 

6.2.4.2. Konklúzió 

A Down–szindrómára jellemző jobb és bal oldal közötti különbség a terápiával eredményesen 

javítható, a kettős támasz ideje szimmetrikussá válik. Fontos, hogy a láb függőleges elmozdulása javul, 

a gyermek lába közelebb kerül a talajhoz, tehát már kevésbé jár lábujjhegyen, mint korábban. A haladás 

sebessége eléri az egészségesre jellemző értéket, valamint az izmok a munkájukat jobb hatásfokkal 

végzik. 

A lovaglás hatására a gerinc és a csípő mozgása közelít a normálishoz, az izmok 

rugalmasabbakká válnak, és a két oldal aszimmetriája csökken. A csípő merevsége, melyet a váll nagy 

amplitúdójú mozgásával kompenzál, megszűnik, a váll és a csípő azonos fázisban mozog, mely 

bizonyítja, hogy a gerinc, a törzs most már képes elfordulni. 

A térd flexió/extenzio megnő, ami mutatja, hogy a térd rugalmasabbá válik. 

Az eredmények értékelésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy Down– 

szindrómásokról révén szó, a gyermekek együttműködését elérni nem könnyű feladat. S abban az 

esetben, ha nincsenek tisztában azzal, mi folyik körülöttük, sokkal könnyebben pánikba eshetnek, mint 
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az egészséges gyermekek, és ez a segíteni szándékozó orvos és ápolószemélyzet dolgát nehezíti meg. 

A lovasterápia, mint terápia ezt is igyekszik segíteni, csakúgy, mint a mérési eljárás. 

 

6.2.4.3. Látássérültek mozgása 

6.2.4.3.1. Bevezetés 

Öt olyan területet emelek ki, melyek szükségessé teszik a terápia alkalmazását [19]: 

 

 megváltozott, megkésett mozgásfejlődés, 

 egyensúlyi és mozgáskoordinációs problémák, 

 tartási rendellenességek,  

 viselkedési extrémitások, 

 megváltozott járásmechanizmus. 

 

A megkésett mozgásfejlődés jellemzői a következők [61, 62, 63]: A születés utáni első 3 

hónapban a genetikai program elindítja a mozgás fejlődését, és ez egy ideig hasonló az egészséges, 

látó gyermekekéhez (karok–lábak emelgetése, fogóreflex stb.). Három hónapos kortól azonban a látás 

kiesése miatt elmarad például a kezek nézegetése, a tárgyak felé nyúlás, a fej emelése hason 

fekvésben. Emiatt eltolódnak a hely és helyzetváltoztató mozgásformák: zavart szenved az átfordulás, 

a kúszás, a mászás, a felülés, és így később az állás, ill. a járás kialakulása is. Ezen gyermekek hárítják a 

hason fekvő testhelyzetet, ezért a nyak és a vállöv izomzatának fejlődése is zavart szenved, az említett 

területen hipotónia alakul ki.  

Mindezek következtében mozgáskoordinációs problémák lépnek fel, hiszen a szoros 

együttműködésben dolgozó vesztibuláris rendszer (egyensúly kialakítása), kisagy (mozgások 

koordinációja) valamint a nagyagy tarkólebenyének látásért felelős zónái nem kapnak megfelelő 

mértékben ingereket. A vizuális ingerek teljes, vagy részleges hiánya így fejletlen mozgáskoordinációt 

és egyensúlyérzéket fog kialakítani. A tartási rendellenességek kialakulása elsősorban azzal 

magyarázható, hogy az optikai reflexek részleges vagy teljes kiesése miatt nem fixálódik a fej és a nyak 

a szokásos módon, ezek a gyerekek nem kapnak helyes mozgásmintákat látásuk segítségével. A 

látássérültek igen gyakran kis súlyú újszülöttek, akiknél az ízületi és izomrendszer eleve gyengébb, és 

ezáltal hajlamosabb az elváltozásokra. Mindezek következtében kialakul a helytelen fejtartás, jellemző 

a vállak előreesése, a domború hát. Mivel ezen gyermekeknél a mozgásigény jóval nagyobb, mint a 

mozgás lehetősége, ezért ún. extrém viselkedési formák is megjelennek, pl. helyben ugrálás, kézrázás, 

fejforgatás, a szem nyomása. [57]. 
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A dinamikus és statikus egyensúly elégtelen működése és a térbeli orientációs zavar miatt a 

járásmechanizmus is megváltozik, jellemző a széles alapú, ill. a lábujjhegyen járás. 

6.2.4.3.2. Csoport kiválasztása 

A budapesti Vakok Általános Iskolája (Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon) 

látássérült tanulóinak lovasterápia hatására történő fejlődését követtük nyomon.  

A gyermekek négy csoportba voltak sorolhatók az alábbi megoszlás szerint: 

 

1. siket–látássérültek, 6 fő (3 fiú, 3 lány), 

2. ép értelmű, iskolás korú látássérültek, 9 fő (5 fiú, 4 lány),  

3. ép értelmű, óvodás korú látássérültek, 11 fő (5 fiú, 6 lány), 

4. halmozottan sérültek, 8 fő (6 fiú és 2 lány), 

 

azaz összesen 34 főt vizsgáltunk, ebből 19 fiú és 15 leány volt. 

6.2.4.3.3. A hitelesítő rendszer 

Vizsgálataimhoz a 18 pontból álló kalibráló téglatestet használtam. Kijelöltem ezen kívül egy 

minden nézeten látható fix pontot is, mely lehetővé tette a képkockák eltolódásainak azonosítását, 

azaz a sor–oszlopszinkron biztosítását. (84. ábra). 

A 18 pont a tér három irányát képes meghatározni: 

 X – tengely: haladási (sagittal) irány, 

 Y – tengely: függőleges (vertical) irány, 

 Z – tengely: kitérési (horizontal) irány. 
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SORSZÁM 

X tengely, 

Haladási, sagittalis irány ( 

cm) 

Y– tengely 

Függőleges (vertikális) 

irány (cm) 

Z– tengely 

oldal, (horizontális) 

irány (cm) 

1 0 0 0 

2 80 0 0 

3 160 0 0 

4 160 0 80 

5 80 0 80 

6 0 0 80 

7 0 80 0 

8 80 80 0 

9 160 80 0 

10 160 80 80 

11 80 80 80 

12 0 80 80 

13 0 160 0 

14 80 160 0 

15 160 160 0 

16 160 160 80 

17 80 160 80 

18 0 160 80 

84. ábra A hitelesítő rendszer 

6.2.4.3.4. A mérés értékelése 

Szagitális (haladási) irány: A szagitális irányban történő elemzéskor a sarokütéstől sarokütésig 

(minimum–minimum távolság) eltelt időben a teljes lépésciklus változását vizsgáltam. Minden 

csoportban jól látható, hogy a tanév őszén lovaglás előtt mért adataimhoz képest három év múlva 

szignifikáns lépésciklus növekedést tapasztalhatunk. Ez nagyobb lépéshosszt és jobb egyensúlyt jelent. 

Ugyanezt tapasztaltam, ha az ujjak elemelkedésétől az ujjak következő elemelkedéséig eltelt időt 

vizsgáltam. Ez azt mutatja, hogy a lovasterápia hatására jelentékeny változás történt a lépésképben. 
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Fontos, hogy ez a változás minden csoportunkra kiterjed: ez mutatja, hogy ez a fajta terápia még a 

súlyosabb diagnózisú esetekben, mint a halmozottan sérült és a siket csoportokban is hatásosnak 

bizonyul (85. ábra). 

 Érdekes megfigyelés, hogy a jobb és bal oldal állapotát összehasonlítva a jobb oldal mutatkozik 

kevésbé fejlettnek a mérés megkezdésekor, ugyanakkor később ez az oldal megerősödik, utoléri, sok 

esetben el is hagyja a bal oldal fejlettségét. Sok esetben magasabb értékeket kaptam, mint a bal 

oldalon (85. ábra). Méréseimet tovább folytatva azonban arra az eredményre jutunk, hogy a jobb és 

bal oldal közötti aszimmetria szignifikánsan csökken (p <0,05). Ezen megállapítás jelzi, hogy a lépéskép 

harmonikussá válik. Joggal feltételezhetjük, hogy ez a változás mind a jobb mozgáskészségnek, mind 

az összerendezettebb izomműködésnek, valamint a tér jobb érzékelésének köszönhető. Ez az 

eredmény látássérültek esetében a térérzékelés problémái miatt különösen kiemelkedő.  

 Kutatásaim más csoportokban (autisták és Down–szindrómások) is igazolták, hogy a 

lovasterápia hatékony eszköze a szimmetria kialakításának, fejlesztésének. Elgondolkodtató tény, hogy 

a látássérülteknél a szimmetria kialakításához három év szükséges, míg az egyéb csoportokban ehhez 

egy hónap is elegendőnek tűnik [10,19]. 

 

85. ábra A boka elmozdulásának változása szagitális irányban 
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86. ábra A boka elmozdulásának változása szagitális irányban 

 

 

87. ábra A boka elmozdulásának változása szagitális irányban  
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88. ábra A boka elmozdulásának változása szagitális irányban  

A szagitális irányú mozgás jellemzésére két paramétert használtam: a lengő és támaszfázis 

hosszát (89. ábra). Ezt a paramétert a mozgás során eltelt idő alapján határoztam meg, és a lépésciklus 

hosszát száz százaléknak véve százalékos arányban fejeztem ki [11, 20]. Normál esetben a két fázis 

aránya 40 és 60 %. Ezt az arányértéket feltüntettem a mellékelt grafikonon is (zöld vonal – támasz fázis, 

kék vonal – lengő fázis). Ez az arány egészséges felnőttekre jellemző, gyermekeknél 50–50 és 30–70 

%–os arány is előfordul [12]. Az általam vizsgált csoportokban igen érdekes megfigyelést tehettünk. A 

csoport összességét figyelembe véve azt tapasztaltam, hogy induláskor 80–20%–os arányt mérhettem. 

Ez az arány fordított tendenciát mutat a normál járáshoz képest, hiszen normál esetben a lengő fázis a 

relatíve rövidebb (40 %), ebben az esetben azonban a lengő fázis a hosszabb (80%). Ez számunkra azt 

jelenti, hogy a látássérültek esetén a járás közbeni egyensúlyt a lengő fázisok gyors egymásutánisága 

adja.  

Mivel a humán mozgáskoordináció esetén alapvető megállapításnak tekinthetjük a 

következőt: „stabilitás nélkül nincs mobilitás, és mobilitás nélkül nincs stabilitás” [2], ezen tétel 

értelmében a megfelelő stabilitásra szükség van a kívánt mobilitás kialakításához, hiszen a stabilitás ad 

kellő alapot a mozgások indításához, és a helyes mozgási végállapot létrehozásához. Ugyanakkor a 

kellő mobilitás is elengedhetetlen a stabil véghelyzetek dinamikus megtartásához, a testszegmensek, 

ízületek helyes pozíciójának felvételéhez. 

 A vizsgálat befejezésekor azonban a csoportok adatai szignifikánsan (p<0,05) kedvező irányba 

változnak meg, azaz 30–70%–os arányt mutatnak (90. ábra). Ebből az értékből kitűnik, hogy a lengő 
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fázis jelentősen rövidül, a támasz és lengő fázis aránya közelíti a normál arányt, egymáshoz viszonyított 

időtartamuk pedig a támasz fázis, azaz, a stabilitás javulást mutat. Erről azonban tudjuk szakirodalmi 

adatok alapján, hogy ez egy közbülső fázis lehet a 40–60 %–os arány kialakulása felé [12]. A vizsgálat 

során különösen két csoportot érdemes kiemelnünk: az egyik a halmozottan sérült látássérültek 

csoportja, valamint az ép értelmű óvodás csoport. Az utóbbi azért érdemel figyelmet, mert a vizsgálat 

kezdetekor ebben a csoportban nem, vagy nagyon kis (rövid) lengő fázist mértem. Ezt az eredményt az 

magyarázza, hogy ezen vizsgálati személyek esetében a térben történő orientáció még nehezített, 

ezért a vizsgálati helyzetben a gyermekek „csoszogó” járással haladnak előre, így a mérőberendezés 

nem tud lengő fázist érzékelni. A halmozottan sérült csoport eredményei pedig azért érdemelnek 

kiemelt figyelmet, mert állapotukból adódóan nagyon nehezen fejleszthető csoportról van szó. 

 

 

89. ábra A lengő és támaszfázis aránya mindkét oldalon terápia előtt 
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90. ábra A lengő és támaszfázis aránya mindkét oldalon terápia után 

A vertikális irány elemzésekor a következő érdekes összefüggéseket figyelhettem meg. 

Csakúgy, mint a szagitális irány esetében, a mozgást leíró helyzetfüggvény lokális minimumait és 

maximumait kerestem meg. Az ezek közötti távolságot (sec–ban meghatározva) jellemeztem a görbét. 

Vertikális esetben a minimumok jelzik az adott láb sarokütését, a maximumok pedig a lengő fázis 

vertikálisan legmagasabb pontját. A maximum–maximum távolságok jellemezték a lépésciklus hosszát, 

mert ez a lengőfázis legmagasabb, ezért a függvény talán legkönnyebben definiálható pontja.  

A 91. ábra jól mutatja, hogy vertikális irányban is mérhető a lépésciklus hosszának növekedése 

(p<0,000), ill. az, hogy a boka talajtól történő elemelkedése jelentős változást, növekedést mutat. Ez 

különösen azért kiemelendő, mert a látássérültek esetében a térbeli orientációs zavar, valamint 

mozgáskoordinációs problémák merülnek fel, melyek miatt a járás, és így a láb (boka) emelése is 

nehezített. A lovasterápia hatására azonban ezen paraméterek kedvező irányba változnak.  

A vertikális irányú elemzésnél szintén ki kell emelnünk az ép értelmű óvodás csoportot. 

Szagitális irányban megfigyelve a mozgást látható, hogy a vizsgálat kezdetekor a jobb és bal oldal 

különbsége jelentős mértékű (92. ábra), mely a terápia hatására javul. Ugyanezt a tendenciát vertikális 

irányban is megfigyelhetjük. Ezt a csoportot azért emelem ki külön, mert az ő esetükben életkoruk 

miatt különösen fontos az időben elvégzett és jól kivitelezett valamint megfelelően megválasztott 

terápia.  
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91. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis legmagasabb pontjának távolsága alapján 

(jobb láb) 

 

 

 

92. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis legmagasabb pontjának távolsága alapján (bal 

láb) 
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A lengőfázis legmagasabb pontja alapján mért lépésciklus hossz növekedését érdemes úgy is vizsgálni, 

ha a két testfél eredményeit együtt ábrázoljuk. A tanév őszén mért adatok (92. ábra) jól tükrözik, hogy 

a négy vizsgált csoporton belül általában a jobb oldal esetén találhatunk rövidebb lépésciklust, mely 

szignifikáns különbséget mutat (p<0,05). Ez a különbség alapvetően befolyásolhatja a lépés képét és 

kivitelezését. 

 

 

93. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis legmagasabb pontjának távolsága alapján 

(jobb és bal láb) terápia előtt 

A 93. ábra a lovasterápia hatására kialakult lépésképet mutatja. Ezt az ábrát a 91. ábra 

összevetve jól nyomon követhető, hogy a lépésciklus hossza vertikális irányban is növekedett, tehát 

jelentős javulást mutat (p<0,005), ugyanakkor a két oldal aszimmetriája is jelentősen csökken: a 2006 

őszi állapothoz képest szignifikáns csökkenést mutat a két oldal különbsége (p<0,000). 2009 tavaszára 

a két oldal között lényeges eltérést nem találhatunk: a különbség jobb és bal láb vertikálisan mérhető 

lépésciklus hossza között nem szignifikáns (p<0,05). 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

Siket - látássérült Ép értelmű  iskolás
látássérült

Ép értelmű óvodás
látássérült

Halmozottan sérült
látássérült

Total

ID
Ő

 (
s
)

A boka vertikális elmozdulása 
a lengő fázis legmagasabb pontjának távolsága 

(max– max)

Ősz lovaglás előtt JOBB Ősz lovaglás előtt BAL



 139 

 

94. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis legmagasabb pontjának távolsága alapján 

(jobb és bal láb) terápia után 

Ezután a vertikálisan keletkezett függvényt két részre bontottam, hogy a nyert adatokat 

további elemzésnek vethessem alá: felszálló ágnak a minimumtól maximumig, leszálló ágnak pedig a 

maximumtól minimumig terjedő intervallumot tekintettem (95. ábra). Ezek elemzésénél azt találtam, 

hogy a lengő fázis hossza összességében csökkent a terápia hatására. Ez a szignifikáns eredmény 

(p<0,05) jól korrelál a szagitális irányban mért lengő és támasz fázist kifejező százalékos adatainkkal. 

Ugyanakkor a vertikális irány elemzése ezen adatainkat jól ki is egészíti, mert a fel és leszálló ág külön 

elemzése szemléletesen megmutatja, hogy ez a csökkenés egyenletes, azaz mindkét görbeszakaszban 

megfigyelhető. A jobb oldalon a felszálló ág enyhe csökkenést mutat, ez a változás nem tekinthető 

szignifikánsnak (p<0,05), a bal oldalon azonban igen. 
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95. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis felszálló ágának hossza alapján (jobb láb) 

terápia előtt/ után 

 

96. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis felszálló ágának alapján (bal láb) terápia 

előtt/után 

 

97. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis felszálló ágának hossza alapján (jobb és bal 

láb) terápia előtt 
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három évvel később, terápia után történt mérések igazolják, hogy a két oldal közötti aszimmetria a 

felszálló ág esetében szignifikánsan csökken (p<0,05) (97. ábra). 

 

98. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis felszálló ágának hossza alapján (jobb és bal 

láb) Terápia után 

A leszálló ág vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy az időintervallum szignifikánsan 

megnövekszik (p<0,000) mind a jobb, mind a bal oldalon (98. ábra). Ez a mérési eredmény igazolni 

látszik a stabilitás kialakulását, melyet szagitális irányban már megfigyelhettünk a támasz és lengő fázis 

arányának változásakor. A lépésciklus hossznövekedését tehát alapvetően az alábbi két tényező hozza 

létre: a lengő fázis első (felszálló) szakasza gyorsul, rövidül, míg második szakasz (leszálló) pedig 

hosszabbá válik, megnyúlik. Ez a változás olyan jelentős, hogy összességében a lépésciklus hosszának 

növekedését okozza. 
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99. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis leszálló ágának hossza alapján (jobb láb) 

Terápia előtt/után 

 

100. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázisleszálló ágának hosza alapján (bal láb) terápia 

előtt/után 

 

A lengő fázis leszálló ágának elemzése (100. ábra) azt mutatja, hogy kezdetben (ősz) a két oldal 

közötti aszimmetria e paraméter tekintetében is fennáll, mégpedig szignifikáns mértékben (p <0,000). 
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Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a terápia hatására ez a különbség jelentősen csökken, és már nem 

mutat szignifikanciát. 

 

101. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis leszálló ágának hossza alapján (jobb és bal 

láb) Terápia előtt 

 

102. ábra A boka vertikális elmozdulása : a lengő fázis leszálló ágának hossza alapján (jobb és bal 

láb) terápia után 
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A horizontális irány 

A horizontális elmozdulás jelen esetben a boka jobb és bal oldalra történő maximális kitéréseit 

vizsgálja mindkét lábon. Értéke azért fontos, mert mint a bevezetőben említésre került, a látássérültek 

esetében nagyon fontos a széles alapú járás megléte. Ez részint a mozgáskoordinációs problémákból, 

részint a tér érzékelésének zavarából tevődik össze. A görbék esetén  

 a minimumok jelzik az adott láb jobb oldalra történő maximális kitérését, 

 a maximumok jelzik az adott láb bal oldalra történő maximális kitérését, 

 a középvonalat a + 40 cm adja. 

Tehát az elemzés során a lábak jobb és bal oldali kitérésére, valamint a középvonal követésére 

kell figyelemmel lennünk. Ezen kívül még megvizsgáltam egy negyedik paramétert: a lépés szélességét, 

melyet minden időpillanatban a két boka haladás irányú aktuális helyzetének különbségeként 

definiáltunk.  

A jobb és bal oldal esetében a jobboldali kitérések távolsága szintén szignifikáns (p<0,000) 

lépésciklus növekedést igazol (103. ábra).  

 

103. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimumhelyeinek távolsága (jobb láb) 
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104. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimumhelyeinek távolsága (bal láb) 

 Ha a két oldal közti különbséget vizsgálom a terápia előtt és a terápia után, azt tapasztaltam, 

hogy kezdetben, ebben a vizsgált paraméterben a jobb oldal mutatkozik gyengébbnek (p<0,05 jobb és 

bal láb különbségére vonatkoztatva.). A terápia hatására viszont a két oldal különbsége jelentősen 

csökken (p<0,05–nél a két oldal különbsége nem, az ősszel és a tavasszal mért értékek változása viszont 

szignifikáns), valamint a jobb oldal bizonyos esetekben mozgékonyabbnak is mutatkozik a balnál (105. 

ábra). 

 

105. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimumhelyeinek távolsága (jobb és bal láb)  
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106. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimumhelyeinek távolsága (jobb és bal láb) 

A görbék maximumait tekintve szintén releváns a lépésciklus pozitív irányú megváltozása, a 

lábak bal oldali kitérése növekedést mutat (p<0,000) (107. ábra). 

 

 

107. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe maximumhelyeinek távolsága (jobb)  
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108. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe maximumhelyeinek távolsága (bal láb) 

Ugyanakkor a terápia előtti és utáni lépésképre a maximumok tekintetében is igaz, hogy általában a 

jobb oldal a fejletlenebb, s az aszimmetria a terápia hatására szignifikánsan csökken (p <0,000) (108. 

ábra). 

 

109. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe maximumhelyeinek távolsága (jobb és bal láb) 
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110. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe maximumhelyeinek távolsága (jobb és bal láb) 

terápia után 

Érdekes megfigyelésem, hogy horizontális irányban a helyzetfüggvény felszálló ága csökkenést, 

rövidülést mutat, (p<0,000) tehát a lépésciklus növekedése a leszálló ág nagyfokú hosszabbodásával 

magyarázható (111. ábra). 
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112. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimum–,  és maximum helyeinek távolsága – 

felszálló ág (bal láb) 

Az aszimmetriai eltérés ebben az esetben is megtalálható, a két oldal különbsége szignifikáns 

mértékben tér el egymástól (p<0,000). A lovasterápia hatására ez a különbség jelentősen csökken, a 

jobb oldal erősödést mutat (p<0,000) (113. ábra). 

 

113. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimum–,  és maximum helyeinek távolsága – 

felszálló ág (jobb és bal láb)  
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114. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimum–,  és maximum helyeinek távolsága – 

felszálló ág (jobb és bal láb)  

A maximumok és minimumok távolságát figyelve (melyet leszálló függvényszakasznak is 

tekinthetünk) szintén a lépéskép szignifikáns megváltozását tapasztalhatjuk (p<0,000) mind a jobb, 

mind a bal láb esetében (115. ábra). Fontos kiemelni, hogy ennek az intervallumnak a hossza a 

monoton csökkenő szakaszéhoz képest jelentősebb mértékben növekszik meg. 
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115. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimum–,  és maximum helyeinek távolsága – 

leszálló ág (jobb láb) 

 

116. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimum–,  és maximum helyeinek távolsága – 

leszálló ág (bal láb) 
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további paramétereinknél), de ez a különbség kevésbé kifejezett a korábban kapott eredményekhez 

képeset, bár még szignifikanciát mutat (p<0,05), mely szintén javul a terápia hatására (117. ábra). 
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117. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimum–,  és maximum helyeinek távolsága – 

leszálló ág (jobb és bal láb) terápia előtt 

 

118. ábra A boka horizontális elmozdulása: a görbe minimum–,  és maximum helyeinek távolsága – 

leszálló ág (jobb és bal láb) terápia után 
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egyenestől. Ezt az eltérést a bal láb tekintetében vizsgáltam, úgy, hogy a középvonalat +40 cm–nek 
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tekintettük. A ősszel és tavasszal mért adataim közti különbség (az eltérés csökkenése) igazolja fenti 

állításomat. Ebben az esetben megvizsgáltam a terápia után mért adatokból mind a lovaglás előtti, 

mind az utáni lépésképet. A lovaglás előtti kép ebben a paraméterben jobb eredményt mutat, mint a 

terápia utáni. Ezt a megfigyelést a terápia intenzitásával magyarázhatjuk, a gyermekek elfáradnak a kb. 

30 perces terápia végére. A középvonal jobb követése a sérülés jellege miatt különösen fontos, hiszen 

mint a bevezetőben is említésre került, a látássérültek esetében a téri orientáció is zavart szenved. 

Ezen eredmények igazolják, hogy a lovasterápia hatékonyan segíthet a térbeli orientációs képesség 

fejlesztésében.  

A horizontális irányban történő vizsgálatkor a jobb és bal oldal különbségét is kiszámítottam, 

ezzel meghatároztam a lépésszélességet. A terápia előtti adatok jól mutatják a látássérültekre jellemző 

széles alapú járást, a terápia után viszont a lépés szélessége kisebb, a széles alapú járás csökken 

(p<0,000) (119. ábra). 

 

119. ábra A középvonalon, mint egyenesen történő járás elemzése (középvonal +40) 
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120. ábra A szélesalapú járás változásának elemzése a jobb és bal oldal egymástól való távolsága 

alap 

 

6.2.4.4. Autizmusra jellemző mozgások 

6.2.4.4.1. Bevezetés 

Az autizmus szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlődési zavara, amely az 

egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen súlyos, járulékos 

fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve többé–kevésbé kompenzált (ritkán jól kompenzált) 
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illetve 'pervazív fejlődési zavarok' csoportjaként definiálja a modern szakirodalom. Genetikusan erősen 
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gyermekek testvérei között az átlagosnál ötvenszer gyakoribb, 2,7% az autizmus megjelenése. Az 

autizmus minden értelmi szint mellett előfordulhat, és gyakran társul más fogyatékossággal, fejlődési 

zavarral. Ennek megfelelően a klinikai kép igen sokféle lehet, az autizmus súlyossága, az értelmi 

színvonal, az egyéb képességek, illetve fogyatékosságok és a gyermek személyisége függvényében. 

Gyakoriságát (amelyet kezdetben 2–4 tízezreléknek gondoltak) jelenlegi kutatások 0,5%–ra becsülik a 
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0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Siket - látássérült Ép értelmű  iskolás
látássérült

Ép értelmű óvodás
látássérült

Halmozottan sérült
látássérült

Total

H
E

L
Y

Z
E

T
 C

M
A boka horizontális elmozdulása 

A középvonal

 Ősz lovaglás előtt BAL Tavasz lovaglás előtt BAL



 155 

családtagokkal együtt ez a lakosság 1–1,5%–os közvetlen és közvetett érintettségét jelenti. Az állapot 

leírása viszonylag késői volt, emiatt az ellátás megszervezése elmarad a többi fogyatékos területekétől, 

bár óriási fejlődésen ment át az utóbbi évtizedekben. 

6.2.4.4.2. Csoport kiválasztása 

A kisegítő iskola autista gyerekei közül lovagló és nem lovagló gyerekeket választottunk ki 

random módon. Az iskola orvosa minden gyermek részvételét javasolta a terápiás lovaglásban 

funkcionális nyaki felvételek alapján.(16. táblázat) 

Szempontok A Terápiás lovaglásban résztvevő gyermekek A kontroll csoportban, gyógytornában 

résztvevő gyermekek 

Betegség autizmus autizmus 

Életkor 10 –13 év 10 – 13 év 

Nem   

Gyermekek száma 13 13 

Terápia leírása Western stílusú lovaglás 

Western nyeregben 

Hackamore– ral vagy 

feszítőzablával 

 

Gyógytorna a konduktor 

összeállításában 

- fizioball 

- felülések 

- bordásfalon lábemelés 

Terápia ideje 1 hónap 1 hónap 

16. táblázat A vizsgálat csoportjai 

6.2.4.4.3. A hitelesítőrendszer 

6.2.4.4.4. A mérés értékelése 

Eredményeink elemzésekor összehasonlítottuk a lovagló és a nem lovagló gyermekek 

mozgáskoordinációjáról nyert adatokat. A két csoportban csak 13–13 gyermek adatait tudtam 

feldolgozni, mert 2–2 fő betegség miatt nem vett részt a második vizsgálaton. A lovagló gyermek 

haladás irányú mozgását megfigyelve a következőket láthatjuk.(121. ábra) 

Fontos paraméternek tartottam a lépéshossz értékét (a nagyobb lépéshossz gyorsabb haladási 

sebességet, jobb egyensúlyt, jobb mozgáskoordinációt feltételez). 
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121. ábra A lovagló gyermek lépésképe a terápia előtt (sagitális irány) 

 

122. ábra A lovagló gyermek lépésképe a terápia után 

Mivel a gyermekeknél a két oldal aszimmetriája jellemző, azaz az egyik testfél gyengébb, 
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kiszámoltuk, majd kettős T próbával ellenőriztük, hogy adataink között szignifikáns különbség 

tapasztalható– e (p<0,05). Ezt elvégeztük a jobb és a bal oldal esetében is (123. ábra) 

 

123. ábra A nem lovagló gyermek lépésképe a terápia előtt 

 

124. ábraA nem lovagló gyermek lépésképe a terápia után 
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A lovagló gyermekek esetében mind a jobb, mind a bal oldalon szignifikáns növekedés 

tapasztalható, ami a jobb mozgáskoordinációt és a csípő mozgási asszimmetria csökkenését mutatja 

(124.ábra). A különbségértékekre vonatkozó átlag, szórás és variancia értékei igen nagynak tűnhetnek, 

de fontos megjegyezni, hogy a gyermekek igen nagy százaléka 13 cm körüli lépéshosszt ért el az első 

mérés alkalmával, míg a második esetben nem ritka az 50 centiméteres lépéshossz sem. 

 

125. ábra A lovagló csoport lépésképe jobb és bal oldalon a terápia előtt és után 

 

 

126. ábra A lovagló csoport lépésképe jobb és bal oldalon a terápia előtt és után 
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aszimmetria igen nagymértékben megmarad. Ugyanakkor, mindkét oldalon csökkenést 

tapasztalhatunk az eredeti állapothoz képest. Itt is viszonylag nagyok a statisztikai értékek, ami a minta 

heterogenitásának, és a változás mértékének tudható be. 

 

127. ábra A nem lovagló gyerekek lépésképe jobb oldalon 

 

 

128. ábra A nem lovagló gyerekek lépésképe bal oldalon 
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személyek számára. Ez a teszt a pszichológiai, szociális készségeket és képességeket méri négy 

területen: 

 –    kommunikáció (nyelv, különbségfogalom, számfogalom, tevékenység papírral) 

–    önkiszolgálás (öltözködés, mosakodás, közlekedés, étkezés) 

–    foglalatosság (nagymozgás, ujjak ügyessége) 

–    szocializáció (házimunka, játék) 

Minden csoportban meghatározott feladatokat kell elvégezni. Amennyiben képes a gyermek a 

feladat elvégzésére, az adott kategóriában egy–egy pontot kap. Ezt összesíthetjük a teszthez mellékelt 

kördiagramon. Ezáltal a vizsgálat szemléletessé tehető, és szülők számára is látványossá, érthetővé 

válik. 

A jobb elemzés kedvéért valamennyi terület pontjait főterületenként összegeztük és átlagoltuk 

mind a lovagló, mind a nem lovagló csoportban 

 Érdekes és fontos megfigyelés, hogy miközben minden csoport ugyanazt a gyógypedagógiai 

fejlesztésben részesült, a lovagló csoport tagjai mind a négy területen: kommunikáció, önkiszolgálás, 

foglalatosság, szocializáció) statisztikailag szignifikáns, azaz jelentős javulás mutatható ki. A nem 

lovagló csoport esetében pedig minden paraméter a fejlesztő terápia ellenére nem változik a vizsgálat 

egy éve alatt. Ez természetesen csak annyit jelent, hogy statisztikai, matematikai értelemben nem 

találtunk fejődést, változást. Ettől még pedagógiai értelemben vett fontos kedvező változások 

előfordulhatnak, de ezek olyanok, hogy a statisztikai elemzés nem érzékeny rájuk. (129. ábra) 

 

 

129. ábra A PAC teszt eredményei a lovagló csoportban a terápia előtt/után 
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130. ábra A PAC teszt eredményei a nem lovagló csoportban a terápia előtt/után 

Ezt a változást azonban sokkal jobban példázza egy gyermek rajza, mely a lovasterápia előtt , 

ill. egy hónap terápia után készült. (130. ábra) 

6.3. Segédeszközök vizsgálata 

6.3.1. Kerekesszék kiválasztása 

14 éves Cerebrális paresissel diagnosztizált paciensünk vizsgálatára azért került sor, mert a 

páciens járás, és ülésképtelen. Tartást és törzskontrollját a kerekesszékben elhelyezett ültetővel lehet 

biztosítani. Az OEP által számára kiutalt kerekesszék a hozzá speciálisan alkalmas ültetővel viszont 

alkalmatlan volt a feladatra, mert a páciens egy bizonyos testmagasságot elérve oldalirányban kibillent 

haladás közben a segédeszközből. A kerekesszék kiválasztásánál arra is tekintettel kellett lenni, hogy a 

páciens egy többemeletes panellakásban él szüleivel, iskolába pedig tömegközlekedési eszközzel jár. 

Ezért az Otto Bock–kal történő közös tervezési folyamat során a kerekesszék kitüntetett pontjait vettük 

figyelembe a gyermekhez képest, s így készült el speciálisan, egyedi méretezéssel már meglévő 

elemekből a kerekesszék váza, majd az ültető rész és a biztonsági övcsatolások. 
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131. ábra A kerekesszék vizsgálata 

6.3.2. Reumathoid athritisben használt járóbot és terápia 

kialakítása 

A 132. ábrán egy Reumathoid artritisben szenvedő páciens mozgásgörbéje látható. Egyrészt 

szembeötlő a görbék által bezárt területek aszimmetriája, illetve a jobb láb esetében a függvény nagy 

zajjal való terheltsége. A jelenség oka, hogy a páciens nem képes használni a jobb lábát, azt nem emeli, 

hanem húzza. A „zaj” a tremorszerű jelenségek miatt jön létre. Megfelelő mozgásterápia (speciális 

mozgásgyakorlatok Dr. Lukács eljárása szerint) hatására ezek a tünetek csökkenthetők. Ez látszik a 139. 

ábrán. Fél év folyamatos terápia hatására a jelenség csaknem megszűnik (itt persze hangsúlyozni 

szükséges, hogy az alapbetegség – a Reumathoid artritis – nem szűnik meg, de az állapot jelentősen 

javítható (132. ábra) [8]. 
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132. ábra Reumathoid artroitises páciens lépésképe járóbottal terápia előtt 

 

 

 

133. ábra Reumathoid artritises páciens lépésképe járóbot nélkül a terápia kezdetén 
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134. ábra Reumathoid artritises páciens lépésképe terápia után 
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