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Streszczenie 
 

Przedmiotem pracy jest system badania i analizy chodu. Pomiary przyspie-
szeń wykonywane są w różnych punktach anatomicznych z wykorzysta-
niem trójosiowych czujników przyspieszenia, transmisja danych odbywa 
się w standardzie Bluetooth, a do akwizycji wykorzystano przenośny 
komputer. Oprogramowanie służące do zapisu, przetwarzania i analizy 
danych zostało napisane w środowisku LabVIEW. Badania chodu prze-
prowadzono na 17 ochotnikach. Uzyskano parametry związane ze zdarze-
niami w cyklu chodu, a także wysokie wartości czułości (91-94%) i specy-
ficzności (88-89%) detekcji zdarzeń oraz satysfakcjonującą wartość para-
metru %R&R (16%). 
 
Słowa kluczowe: czujniki przyspieszenia, chód, system bezprzewodowy. 
 

Gait analysis system based on  
accelerometers 

 
Abstract 

 
Gait analysis provides useful information about spatio-temporal parameters 
[10, 11], stability and balance [7], progression of the diseases (Parkinson, 
Huntington) [7, 8], results of rehabilitation [6] or shock attenuation [7, 9]. 
The paper describes the accelerometer-based system designed for motion 
and gait examination. The system consists of two measurement modules 
with triaxial ADXL accelerometers (Tab. 1), portable computer and software 
implemented in LabVIEW environment. The system features data  
transmission via a Bluetooth network and during examination the data is 
received on a portable computer, visualized on a graph and written in  
a text file (Fig. 2).  The text file has a special header which contains  
information about the examined person, anatomical axes and a name of the 
place of module attachment. The all information is introduced by a user at 
the beginning of the examination. After signal processing, several parameters 
are calculated: mean duration of the gait cycle, mean duration of swing 
and stance phases in percentage of the gait cycle, acceleration range (Fig. 
1, Tab. 2) [15]. Detection of gait cycle events (heel strike, toe off) is based 
on the analysis of local extremes of the parameter RSS (Formula 1) [16]. 
For every anatomical point there is also visualized a graph with accelerations 
for the whole mean gait cycle (Fig. 4). At the end of data analysis, an 
examination report as a Microsoft Word document file is prepared. System 
tests were performed on 17 volunteers (Fig. 3) who underwent gait  
examination. Depending on the goal, only one or both modules were used. 
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There were different places of module attachment: ankles, knees, hips, 
sacrum, neck and head. High values of sensitivity (91-94%) and specificity 
(88-89%) of event detection as well as satisfactory value of %R&R  
parameter (16%) were obtained.  

 
Keywords: accelerometers, gait, wireless system. 
 
1. Wstęp 
 

Ruch człowieka jest niezwykle złożonym zjawiskiem, na które 
wpływa wiele czynników, takich jak fizjologia, mechanika, psy-
chologia. Umiejętność ilościowej i jakościowej oceny ruchu czło-
wieka jest istotna z punktu widzenia lekarzy i trafności stawianej 
przez nich diagnozy. Badanie ruchu człowieka często przeprowa-
dza się z wykorzystaniem bardzo skomplikowanej aparatury takiej 
jak systemy optoelektroniczne (np. Vicon, Optotrak) albo systemy 
wizyjne bazujące na nagraniach z kamery (np. SIMI Motion), 
które są często wzbogacane o dane z pomiarów EMG lub 
z pomiarów z wykorzystaniem platformy dynamometrycznej. 
Badanie ruchu można jednak przeprowadzić z wykorzystaniem 
przenośnych systemów bazujących na różnego rodzaju czujni-
kach, m.in. czujnikach przyspieszenia. Akcelerometry stosuje się 
w systemach do badania biegu [1, 2] monitorujących aktywność 
fizyczną [3-5]. Jednak najczęściej wykonywanym z ich udziałem 
badaniem, jest badanie chodu. Pozwala ono wyciągnąć wnioski na 
temat: 
 postępów rehabilitacji [6],  
 rozwoju choroby neurodegeneracyjnej (Parkinsona, Huntingtona) 

[7, 8],  
 amortyzacji wstrząsów [7, 9],  
 stabilności i równowagi [7], 
 czasowo-przestrzennych zmian w trakcie ruchu [10, 11], 
 wydatku energetycznego [12, 13], 
 prawdopodobieństwa upadku [15]. 

Okazuje się, że badania chodu przeprowadzane z użyciem czuj-
ników przyspieszenia są nie tylko mniej skomplikowane, ale 
wiążą się też z dużo niższymi kosztami w porównaniu do innych 
systemów. Co więcej, dzięki zastosowaniu bezprzewodowej 
transmisji danych, a także niewielkim rozmiarom modułów  
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pomiarowych, akcelerometrami można się posługiwać w normal-
nych warunkach środowiskowych, niekoniecznie w specjalistycz-
nym laboratorium, co sprawia, że czujniki przyspieszenia są coraz 
częściej wykorzystywane, m.in. w systemach do badania chodu. 

 
2. Chód człowieka 
 

Chód można zdefiniować jako ruch składający się z rytmicznej 
utraty i odzyskiwania równowagi w zmieniających się naprzemian 
fazach podporu i przenoszenia. Podstawowym terminem związa-
nym z opisem tego ruchu jest cykl chodu. Obejmuje wszystkie 
czynności wykonane pomiędzy dwoma ponownymi postawienia-
mi pięty tej samej kończyny na podłożu. Cykl chodu dzieli się na 
dwie główne fazy: podporu (stance phase) oraz przenoszenia 
(swing phase). Faza podporu rozpoczyna się od postawienia stopy 
na podłożu (heel strike), a kończy wraz z oderwaniem palców (toe 
off). Zajmuje ok. 60% całego cyklu chodu i składają się na nią [15]: 
 kontakt pięty z podłożem – Initial contact (IC); 
 faza amortyzacji – Loading response (LR); 
 środkowa faza podparcia – Midstance (MST); 
 końcowa faza podparcia, aż do oderwania pięty –Terminal 

Stance (TST,) heel off; 
Od momentu oderwania stopy od podłoża zaczyna się faza prze-
noszenia, trwa do ponownego jej postawienia i stanowi 40% cyklu 
chodu i obejmuje [15]: 
 oderwanie palców – Initial Swing (ISW); 
 środkową fazę przenoszenia – Midswing (MSW); 
 końcową fazę przenoszenia – Terminal Swing (TSW); 
Fazy i zdarzenia w cyklu chodu przedstawiono na rys. 1.  

Parametry brane pod uwagę przy analizie chodu można podzie-
lić na dwie grupy: związane z detekcją poszczególnych zdarzeń 
cyklu chodu i zmiany kątowe pomiędzy segmentami ciała w trak-
cie chodu. Zaprojektowany system pozwala wyznaczyć pierwszą 
grupę parametrów. 

 
 

 
 
Rys. 1.  Fazy i zdarzenia w cyklu chodu. Na podstawie [15] 
Fig. 1.  Gait cycle phases and events [15] 

 
 
3. Opis zaprojektowanego systemu 
 

Na akcelerometryczny system składają się dwa moduły pomia-
rowe zawierające trójosiowe zintegrowane czujniki przyspieszenia 
ADXL (o zakresie pomiaru ± 3 G, częstotliwości próbkowania 
500 Hz) zasilane bateriami AA, przenośny komputer oraz specjal-
ne oprogramowanie napisane w środowisku LabVIEW 2010. 
Schemat systemu przedstawiono na rys. 2. 
 
 

 
 
Rys. 2.  Schemat systemu 
Fig. 2.  System scheme 

 
 

Dane przesyłane są z modułów do komputera za pomocą bez-
przewodowej transmisji Bluetooth i zapisywane do plików tek-
stowych posiadających nagłówki zawierające wszystkie niezbędne 
informacje na temat badanej osoby. W zbudowanych czujnikach 
zastosowano układ pracujący w standardzie Bluetooth 2.0 klasy 2, 
co pozwala osiągnąć optymalny ze względu na odległość i pobór 
mocy zasięg 10 m. Charakterystykę modułów pomiarowych ze-
stawiono w tab. 1. 
 
Tab. 1.  Parametry modułu pomiarowego 
Tab. 1.  Characteristics of measurement module 
 

Wymiary: 80 × 60 × 30 mm 

Waga: 69 g (z baterią 93 g) 

Częstotliwość próbkowania: 500 Hz 

Zakres pomiarowy: ± 3 G 

Zasilanie: 1.5V (Bateria AA) 

 
 

Napisane w środowisku LabVIEW oprogramowanie Motion 
Analysis jest odpowiedzialne za akwizycję danych z modułów 
pomiarowych i ich archiwizację. Umożliwia ono również wstępne 
przetworzenie sygnałów oraz dokonanie analizy pod kątem prawi-
dłowości chodu. Składają się na nie dwa główne programy:  
 Examination – służący do przeprowadzenia badania; 
 Analysis – służący do analizy zapisanych przebiegów; 
 
 
Przeprowadzenie badania 

 
Program Examination jest odpowiedzialny za odbiór i zapis da-

nych w trakcie badania. Przed przystąpieniem do samego badania 
pozwala wprowadzić informacje na temat badanej osoby (wiek, 
płeć, imię), a także umiejscowienia czujnika. Dane te tworzą 
nagłówek pliku tekstowego, do którego zapisywane są wartości 
zarejestrowanych przyspieszeń. Kolejnym etapem jest przypo-
rządkowanie osiom czujnika odpowiednich osi anatomicznych 
badanej osoby. Odbywa się to przez potrząsanie modułem we 
wskazanych kierunkach. Wartości przyspieszeń zapisują się  
w pliku tekstowym w 3 kolumnach odpowiadających poszczegól-
nym osiom anatomicznym (pionowa, poprzeczna i strzałkowa). 
Program, wysyłając do modułów pomiarowych odpowiednie 
komendy, inicjalizuje przesyłanie danych. Od momentu nawiąza-
nia połączenia modułu z komputerem, mierzone przyspieszenia 
dla wszystkich osi można obserwować na wykresie. Po zakończe-
niu badania, użytkownik może rozpocząć kolejne lub przejść do 
analizy danych. 

 
 

Analiza 
 
Analizę danych przeprowadza się w drugim z programów - 

Analysis. Umożliwia on jednoczesne wczytanie wszystkich plików 
dotyczących badania jednej osoby – dla prawej i lewej strony oraz 
dla różnych punktów anatomicznych. Sygnały, po wstępnej filtra-
cji, wyświetlane są na wykresie, na podstawie którego można 
dokonać wyboru przedziału danych do analizy. Wybór ułatwiają 
kursory – jeden określa początek, a drugi koniec przedziału. Dla 
wybranego w ten sposób zakresu danych program dokonuje de-
tekcji zdarzeń: postawienia pięty i oderwania palców. Detekcję 
zdarzeń cyklu chodu przeprowadzono w oparciu o pierwiastek z 
sumy kwadratów przyspieszeń RSS (wzór 1) [16]: 

 
 222

zyx aaaRSS   (1) 

 
gdzie: ai – przyspieszenie w kierunku i, i = x, y, z. 
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Parametr RSS zostaje wyliczony dla każdej chwili badania. De-
tekcja zdarzeń postawienia pięty i oderwania palców dokonuje się 
przez wyszukiwanie odpowiednich ekstremów lokalnych parame-
tru RSS w czasie.  

Na podstawie rezultatów automatycznej detekcji kontaktu pięty 
z podłożem oraz oderwania palców od podłoża wyznaczane są 
następujące parametry: 
 średni czas trwania cyklu chodu,  
 wykres średnich przyspieszeń w jednym cyklu,  
 udział procentowy poszczególnych faz chodu: podporu i prze-

noszenia;  
 zakresy występujących przyspieszeń.  

Czas trwania pojedynczego cyklu chodu wyliczany jest jako 
czas pomiędzy kolejnymi zdarzeniami postawienia stopy. Średni 
czas cyklu chodu wyliczany jest jako średnia ze wszystkich cykli 
wykrytych w sygnale. W podobny sposób wyznaczany jest średni 
przebieg przyspieszeń dla pojedynczego cyklu chodu. Na podsta-
wie wykrytych zdarzeń oderwania palców dla każdego cyklu 
wyliczany jest także udział procentowy trwania poszczególnych 
faz: podporu i przenoszenia. Wynikowe parametry analizy mogą 
być porównane z zapisanymi w programie danymi z normy, 
a także przesłane do raportu, który na życzenie użytkownika 
zostaje automatycznie wygenerowany jako dokument programu 
MS Word.  
 
4. Przygotowanie do badań 
 

Przed przystąpieniem do badań i testów systemu, wykonano 
kalibrację statyczną czujników. Polega ona na porównaniu war-
tości wyjściowej czujnika do wartości przyspieszenia ziemskie-
go, a następnie na wyznaczeniu równań prostych. Pomiar wyko-
nano dla każdej osi obydwu czujników, ustawiając ją w kierunku 
zgodnym z działaniem siły grawitacji – wtedy wartość wyjścio-
wa odpowiada przyspieszeniu 1G (9,81 m/s2) oraz w kierunku 
przeciwnym -1G. Dla każdej osi czujnika wyznacza się następ-
nie prostą przechodzącą przez punkty +1G i -1G, uzyskując 
w ten sposób równanie liniowe przekształcające wartości  
wyjściowe czujnika [V] na odpowiadające im wartości w jed-
nostkach przyspieszenia [G] [7]. Kalibracja odbyła się jednora-
zowo, a współczynniki prostych zostały zapisane w oprogramo-
waniu. 
 
5. Błędy 
 

Na wartość mierzoną przez moduły pomiarowe wpływa szereg 
czynników zaznaczających się w sygnale w postaci szumów lub 
zakłóceń. Szum może być pochodzenia biologicznego (skurcze 
mięśni, drżenie, inne ruchy badanej osoby) lub środowiskowego 
(związane z elektroniką układu pomiarowego, zamontowaniem 
czujnika) [7].   

Odpowiednie przetworzenie sygnałów w celu wyeliminowania 
szumów i zakłóceń wpływa na jakość działania funkcji detekcji 
poszczególnych zdarzeń w cyklu chodu. Błędy w wyznaczaniu 
parametrów chodu najczęściej związane są z nieprawidłową de-
tekcją któregoś ze zdarzeń. Nieprawidłowa detekcja może polegać 
na niewykryciu występującego zdarzenia, lub na fałszywym wy-
kryciu zdarzenia w miejscu, w którym ono faktycznie nie wystę-
puje. Błędna detekcja kontaktu pięty z podłożem wpływa na war-
tość średniego czasu trwania pojedynczego cyklu chodu oraz na 
wynikowy wykres przyspieszeń w czasie jednego cyklu chodu. 
Duża wartość (>10%) odchylenia standardowego dla zdrowych 
osób może świadczyć o wystąpieniu takiego błędu.  

Z kolei błędy w wyznaczeniu zakresu występujących przyspie-
szeń mogą być spowodowane nieodfiltrowanymi zakłóceniami 
występującymi w sygnale. Za powstanie takich zakłóceń może 
być odpowiedzialne niewłaściwe zamocowanie modułu pomiaro-
wego, powodujące znaczne drgania związane z bezwładnością 
samego modułu. 
 
 

6. Testy systemu 
 

W ramach testów systemu przeprowadzono szereg badań chodu 
na 17 ochotnikach w wieku 19-80 lat. W zależności od badania 
wykorzystywano 1 lub 2 moduły pomiarowe, które mocowano  
w różnych punktach anatomicznych (kostki (rys. 3), kolana, bio-
dra, odcinek krzyżowy i szyjny kręgosłupa, głowa). Badanie 
odbywało się na odcinku 10m. W zależności od jego celu prze-
prowadzano od 1 do 6 powtórzeń pomiarów przyspieszeń. 

 
 

 
 
Rys. 3.  Badanie chodu w różnym rodzaju obuwia: pomiar przyspieszenia  

w prawej kostce dla trzech osi anatomicznych 
Fig. 3.  Gait examination while wearing different kinds of shoes. Measurement  

of ankle accelerations in three anatomical directions 

 
Dla każdej z badanych osób uzyskano wartości parametrów 

opisanych Rozdz.5. Przykładowy zestaw tych parametrów razem  
z odchyleniami standardowymi zestawiono w tab. 2.  
 
Tab. 2.  Przykładowe wyniki badania chodu. Parametry dla badania przyspieszeń  

w kostkach. Wartości średnie podane z odchyleniami standardowymi 
Tab. 2.  Sample of the resulting parameters for ankle acceleration measurement. 

Mean values are given with standard deviations 
 

Osoba 1 2 

Kostka Lewa  Prawa  Lewa  Prawa  

Okres cyklu chodu  

[s] 
1,17 ± 0,03 1,17 ± 0,03 1,14 ± 0,02 1,13 ± 0,04 

Czas fazy ST 

 [% cyklu chodu] 
43 ± 7 30 ± 1 46 ± 1 39 ± 8 

Czas fazy SW  

[% cyklu chodu] 
57 ± 7 70 ± 1 54 ± 1 61 ± 8 

Zakres przyspieszeń 

[G] 
-0,89 - 1,19 -0,72 – 1,19 -1,40 – 1,40 -0,83 – 1,42 

 
 

Niewielkie wartości odchyleń standardowych dla średnich war-
tości okresu cyklu chodu świadczą o poprawnym działaniu funkcji 
detekcji zdarzeń. Zarówno czas trwania pojedynczego cyklu, jak  
i poszczególnych faz cyklu są zgodne z danymi literaturowymi. 

Oprócz liczbowych parametrów, dla każdego punku anatomicz-
nego uzyskano także wykresy przyspieszeń w średnim cyklu 
chodu. Na rys. 4 przedstawiono porównanie literaturowych wzor-
ców przebiegów przyspieszeń w cyklu chodu oraz uzyskanych 
przy pomocy akcelerometrycznego systemu. 
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Rys. 4.  Porównanie literaturowych wzorców przyspieszeń [17] – po lewej  

i wyników uzyskanych przy pomocy zaprojektowanego systemu – po  
prawej. Przyspieszenia dla osi pionowej, dla kostki, odcinka krzyżowego 
(sacrum) i szyjnego kręgosłupa 

Fig. 4.  Comparison of the gait acceleration patterns found in the literature [17] 
with results obtained using the described system. Vertical acceleration  
for ankle, sacrum and neck 

 
Dla sprawdzenia skuteczności działania systemu wyliczono 

powtarzalność i odtwarzalność (%R&R) pomiarów okresu chodu 
na podstawie danych uzyskanych dla kostek, a także czułość  
i specyficzność detekcji zdarzeń: kontaktu pięty i oderwania pal-
ców od podłoża. Wartość parametru %R&R uzyskano na pozio-
mie 16%, co oznacza, że działanie systemu jest akceptowalne.  
Z kolei wartości czułości i specyficzności detekcji postawienia 
pięty wyniosły 91% i 94%, natomiast oderwania palców 89%  
i 88%.  
 
7. Wnioski 
 

Zaprojektowany akcelerometryczny system pozwala na prze-
prowadzenie badania i wyznaczenie podstawowych parametrów 
chodu związanych z detekcją faz w cyklu chodu. Wykorzystanie 
w systemie bezprzewodowej transmisji danych umożliwia wy-
konywanie badań chodu również poza salą laboratoryjną. Brak 
przewodów, a także niewielkie rozmiary modułów pomiarowych 
nie wpływają na ograniczenia ruchów badanej osoby. Wartości 
parametrów chodu (zakresy przyspieszeń, długości trwania 
cyklu chodu) otrzymane w wyniku badań przeprowadzonych  
z wykorzystaniem zbudowanego systemu mieszczą się w prze-
działach opisanych w literaturze, a zdarzenia wykryte dzięki 
funkcji detekcyjnej występują w przedziałach odpowiadających 
chodowi zdrowego człowieka. Dopracowanie funkcji detekcji 
zdarzeń związanych z cyklem chodu powinno zminimalizować 
błędy w wyznaczaniu parametrów, a także poprawić wartość 
powtarzalności i odtwarzalności pomiarów z wykorzystaniem 
systemu. 

Istnieje kilka możliwości rozwoju projektu. Pierwsza: wiąże się 
z udoskonaleniem systemu do analizy chodu poprzez dołączenie 
do modułów pomiarowych goniometrów, które pozwalałyby na 
pomiar kątów pomiędzy poszczególnymi częściami ciała w trakcie 
chodu. System taki dawałby pełną informację na temat chodu. 
Druga możliwość wiąże się z poszerzeniem zakresu rejestrowa-
nych przez moduły przyspieszeń w celu monitorowania biegu 
i wspomagania efektywnego treningu. Ostatnią możliwością jest 
wykorzystanie pojedynczego modułu pomiarowego do monitorin-
gu czynności fizycznych osób starszych.  
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