
Streszczenie 

Umiejętność wszechstronnej i obiektywnej oceny ukła-
du równowagi jest niezbędna do oceny postępów terapii 
i umiejętności równoważnych w sporcie. Niestety, wciąż 
bardzo niewiele osób zajmujących się fizjoterapią, lecze-
niem czy treningiem sportowym posiada wiedzę wystar-
czającą do przeprowadzenia badań równowagi i ich pra-
widłowej interpretacji. Celem pracy jest przedstawienie 
podstawowych pojęć, koncepcji i metod niezbędnych do 
prowadzenia tego typu badań. Szczególną uwagę zwró-
cono na terminologię, ogólną interpretację sygnałów 
mierzonych za pomocą platformy sił podczas swobod-
nego stania oraz na przebieg procedur doświadczalnych.

Słowa kluczowe: równowaga ciała, stabilność, platforma 
sił, COP, COP-COM

Abstract

The ability to assess the postural performance and sta-
bility in a comprehensive and objective way is a pre-
requisite for the evaluation of progress in therapy or to 
judge about the significance of postural control in sports. 
However, neither therapists, clinicians, nor athletic trai-
ners have sufficient skills to perform such assessment. 
The purpose of this paper is to present the basic notions 
and methods needed to perform such studies. Attention 
is focused on terminology, the general interpretation of 
time-series recorded during quiet stance on force plates 
and on the experimental procedures.

Key words: postural stability, postural control, force plate, 
center of pressure, center of mass, COP-COM

Wprowadzenie

Znaczenie równowagi ciała człowieka w rozwoju motorycz-
nym, czynnościach dnia codziennego, sporcie czy rehabili-

tacji jest powszechnie znane i nie budzi obecnie żadnych 
wątpliwości. Mogą się one jednak pojawić, gdy zaczniemy 
prowadzić rzeczywiste badania układu równowagi, np. za-
dając następujące pytania: (1) Na ile skuteczna jest muzy-
koterapia u ludzi starszych, którzy wykazują deficyt rów-
nowagi? (2) Dlaczego osoby cierpiące na chroniczny ból 
kręgosłupa skarżą się na problemy z równowagą? (3) W ja-
kim stopniu systematyczne uprawianie sportu polepsza 
równowagę? (4) Czy u kobiet w ciąży zachodzą zmiany 
w równowadze, które wymagają specyficznych ćwiczeń 
usprawniających? Takich pytań postawić można nieskoń-
czenie wiele, a ich forma i zakres zależą zasadniczo od 
zainteresowań pytającego oraz od jego wiedzy i inwencji. 
Jednak sformułowanie dobrych pytań badawczych, a tym 
bardziej związanych z nimi hipotez, które chcemy zwery-
fikować, wymaga rzetelnej wiedzy o metodach badawczych 
stosowanych w ocenie działania układu równowagi.

Już na etapie planowania badań należy uwzględnić trzy 
zasadnicze sprawy. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, co mie-
rzyć, czyli jaki przejaw działalności ruchowej (w formie 
sygnału w czasie) jest najlepszy w kontekście oceny ukła-
du równowagi oraz możliwości pomiarowych. Po drugie, 
należy wiedzieć, jak mierzyć, co przede wszystkim wiąże 
się z wyborem urządzenia pomiarowego i sposobem re-
jestracji mierzonych sygnałów, z uwzględnieniem czasu 
pomiaru i częstotliwości próbkowania oraz odpowiedniej 
dokładności. Dodatkowo wiąże się to z wyborem pozycji 
ciała uczestników badań oraz warunków zewnętrznych 
i ewentualnych zadań dodatkowych realizowanych przez 
uczestników jednocześnie z badaniem podstawowym, po-
nieważ czynniki te istotnie wpływają na równowagę cia-
ła. Po trzecie, musimy wiedzieć, jak interpretować otrzy-
mane sygnały. Typowymi miarami sygnałów są miary 
statystyczne, jak wartość średnia, zakres czy odchylenie 
standardowe. Jednak fakt, że procesy neurofizjologiczne 
odpowiedzialne za utrzymywanie równowagi wywiera-
ją wpływ na sygnały reprezentujące ruchy ciała podczas 
utrzymywania pozycji stojącej doprowadził do opraco-
wania miar specyficznych dla tych biosygnałów, które 
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w pewnym stopniu pozwalają tę informację uzyskać. Do-
datkowe kłopoty sprawiają problemy nazewnictwa. Dane 
literaturowe, szczególnie w literaturze w języku angiel-
skim, świadczą o tym, że wielu badaczy pojęcia, takie jak: 
kontrola postawy ciała (postural control), stabilność posta-
wy (postural stability), równowaga (postural balance, balance), 
uważa za tożsame. Jednak z uwagi na bardzo małą liczbę 
publikacji w języku polskim dotyczących badania i oceny 
sprawności czy jakości układu równowagi, świadomość 
tych pojęć jest u nas nieco inna, co czasem może prowadzić 
do pewnych nieporozumień zarówno w badaniach nauko-
wych, jak i w życiu codziennym. 

Celem tej pracy jest zebranie podstawowej wiedzy doty-
czącej badania układu równowagi, które zazwyczaj określa 
się jako stabilografię lub posturografię. Preferujemy zde-
cydowanie to pierwsze określenie, które wyraźnie wiąże 
się ze stabilnością niż drugie, które bardziej sugeruje wza-
jemny układ poszczególnych segmentów ciała podczas 
utrzymywania pozycji stojącej. Pracę podzieliliśmy na trzy 
części. W pierwszej z nich dokonamy przeglądu termino-
logii i podamy definicje podstawowych pojęć używanych 
w stabilografii. W drugiej części opiszemy, co i dlaczego 
jest mierzone w badaniach stabilograficznych. Wreszcie 
w części trzeciej omówimy, jak powinny być prowadzone 
takie badania, aby najskuteczniej zweryfikować postawio-
ne hipotezy badawcze. Zagadnieniom wyboru miar zare-
jestrowanych biosygnałów oraz interpretacji wyników sta-
bilograficznych poświęcona będzie odrębna praca. 

Stabilność, równowaga 
i obszar stabilności 

Stabilność i równowaga są pojęciami z zakresu nauk ma-
tematycznych i fizycznych, w szczególności dotyczą me-
chaniki i dynamiki. Są one nieco modyfikowane przez 
język codzienny, co doprowadziło do wymiennego ich 
stosowania w piśmiennictwie anglojęzycznym przy opisie 
zjawisk i procesów zachodzących w organizmach żywych, 
w tym przy analizie procesu utrzymywania równowagi 
ciała człowieka. Nasze doświadczenia z przeglądu tegoż 
piśmiennictwa, jak i rozmów z autorami wskazują, że za-
mienne używanie pojęć nigdy nie stworzyło problemów 
ze zrozumieniem wyników. Odpowiednio szczegółowy 
opis sposobu przeprowadzenia eksperymentu i jego ce-
lów oraz końcowa interpretacja były zawsze wystarczają-
ce i nie budziły wątpliwości. Na wszelki wypadek jednak 
warto uściślić te pojęcia dla potrzeb dyskusji i pisania prac 
w języku polskim, aby móc odpowiedzieć na ewentualne 
zapytania czy wyjaśnić wątpliwości dotyczące terminolo-
gii. Zaproponujemy zatem definicje tych pojęć, bazując na 
określeniu COM (Center of Mass) jako rzutu środka masy 
ciała na płaszczyznę podparcia, która odpowiada geome-
trycznie obszarowi wewnątrz obrysu stóp. Warto tu dodać, 
że gdybyśmy mieli do czynienia z bryłą sztywną, obszar 
ten byłby obszarem stabilności, a obrys jego podstawy gra-
nicą stabilności. 

Aby określić, jak będzie to wyglądać w przypadku pozy-
cji stojącej człowieka, możemy zrobić prosty eksperyment. 
Przytrzymajmy w pobliżu naszego środka ciężkości nitkę 

o długości ok. 80 cm z ciężarkiem na końcu i wychylmy się 
nieco do przodu, aby ruchy nitki były zupełnie swobod-
ne. Następnie, utrzymując niezmienną konfigurację ciała, 
spróbujmy wychylić się maksymalnie w lewo i w prawo. 
Przekonamy się wówczas, że nasz COM będzie daleki (oko-
ło 2-3 cm) od osiągnięcia teoretycznej granicy stabilności. 
Dzieje się tak dlatego, że nasz układ równowagi wykazuje 
dużą ostrożność w zbytnim zbliżaniu się do tej granicy, za-
chowując tak zwany margines stabilności [1]. 

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie stabilnego obszaru równowagi 
trwałej

Przeprowadzone doświadczenie najlepiej ilustruje rysu-
nek 1, na którym szara kulka, reprezentująca symbolicznie 
nasz COM, jest w równowadze trwałej. Odchylenie kuli 
z tego stanu spowoduje powstanie siły przywracającej, któ-
ra kierować ją będzie do pozycji początkowej. Warto przy 
okazji zauważyć, że osiągnięcie przez kulkę stanu spoczyn-
ku może trochę potrwać, zwłaszcza w najniższym rejonie 
obszaru, gdzie nachylenie ścian jest niewielkie. Natomiast 
położenie białej kulki można interpretować jako maksy-
malne osiągnięte wychylenie ciała, które nosi nazwę funk-
cjonalnej granicy lub zakresu stabilności. Po lewej stronie 
białej kulki widać stosunkowo duży margines stabilności, 
a w jej otoczeniu znacznie większą stromość ściany, która 
spowoduje szybszy ruch tej kuli w kierunku najniżej poło-
żonego miejsca obszaru. W pracach dotyczących podobne-
go zagadnienia, np. w teście zasięgu funkcjonalnego [2, 3] 
lub granic stabilności [4-6] wskazano na różnice pomiędzy 
nimi oraz ich zależność od wykonywanego zadania i ogra-
niczeń środowiskowych [7]. Różnice te wpływają oczywi-
ście na szerokość odpowiednich marginesów stabilności: 
im większy zakres, tym mniejszy margines i tym większy 
obszar stabilności. Zgodnie z poglądem, że obszar stabilno-
ści jest odbiciem współdziałania wszystkich podsystemów 
układu równowagi [3] i dynamiczną miarą jakości regula-
cji równowagi [2], można przyjąć, że jest on również dobrą 
miarą ogólnej stabilności. Obszar stabilności ulega zmniej-
szeniu pod wpływem różnych stanów patologicznych i jest 
też mniejszy u starszych osób [1], a poddanie osób z deficy-
tem w tym obszarze odpowiednim ćwiczeniom, umożliwia 
jego zwiększenie [9, 10].

Powyższe rozważania wydają się pomocne w niefor-
malnym zdefiniowaniu równowagi i stabilności. Równo-
waga to taki stan ciała, w którym suma sił na nie działa-
jących jest równa zeru. Mówiąc inaczej, stabilizujące siły 
wewnętrzne, czyli motoryczny efekt działania układu 
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nerwowego, powinny być równe destabilizującym si-
łom zewnętrznym. Wynika stąd, że ciało albo jest w spo-
czynku, albo w ruchu ze stałą prędkością. Jeżeli ma być 
w spoczynku, a nie jest, tylko chwieje się wokół pewnego 
położenia spoczynkowego, to większa amplituda tych wy-
chyleń oznacza gorszą równowagę lub gorsze wykonanie 
zadania (równoważnego) [7]. Z kolei stabilność oznacza 
odporność ciała na zakłócenie równowagi. Odporność ta 
może być czynna lub bierna. W mechanice występuje tylko 
odporność bierna, która jest tożsama z odległością COM od 
granicy stabilności. W biomechanice samoistna bierna od-
porność na zakłócenie praktycznie nie istnieje. Ujawnia się 
ona dopiero w wyniku odpowiedniej aktywności mięśni, 
będącej przejawem odporności czynnej, czyli umiejętności 
układu nerwowego polegającej na zastosowaniu strategii 
przeciwdziałających utracie równowagi. Wartym podkre-
ślenia dość specyficznym przykładem takich strategii jest 
korekcja antycypacyjna stosowana w przypadku, gdy po-
trafimy przewidzieć rezultaty oddziaływania jakiegoś za-
kłócenia na nasze ciało, np. podczas unoszenia ramion [11, 
12]. Polega ona na wcześniejszym (około 100 ms) napięciu 
odpowiednich mięśni w celu przesunięcia COM w kierun-
ku przeciwnym do przewidywanego rezultatu oddzia-
ływania zakłócenia. Wymaga to oczywiście precyzyjnej 
koordynacji czasowej z przebiegiem sił zakłócających, ale 
w rezultacie stabilność ciała człowieka jest przejściowo 
dużo większa od stabilności równoważnej bryły sztywnej. 
Dodatkowym celem opisu korekcji antycypacyjnej jest po-
kazanie, że układ równowagi jest układem regulacji bar-
dzo odpornym i posiadającym właściwości adaptacyjne 
oraz że stosowanie pojęcia regulacji równowagi jest cał-
kowicie uzasadnione. Podsumowując, uważamy, że wy-
korzystanie pojęć: równowaga, regulacja równowagi oraz 
stabilność układu równowagi z dodatkowym użyciem ob-
szaru, zakresu i marginesu stabilności zupełnie wystarczy 
do oceny i opisu właściwości układu równowagi. 

Podstawy pomiarowe w badaniach 
układu równowagi

Podstawą badania równowagi jest pomiar ruchów ciała 
człowieka, który albo stoi swobodnie, albo jest poddawa-
ny pewnym zakłóceniom. Wyróżniamy tutaj zakłócenia 
zewnętrzne, np. pchnięcie czy przemieszczenie lub rotację 
podłoża oraz wewnętrzne, np. wstawanie z pozycji stojącej 
(lub odwrotnie) czy wymach ramionami. Badania w staniu 
swobodnym nazywać będziemy statycznymi, a te, którym 
towarzyszą zakłócenia, dynamicznymi. Jeśli nawet poleci-
my komuś stać nieruchomo, łatwo zauważymy niewielkie 
wychwiania ciała od pionu, które są ważnym przejawem 
ciągłej aktywności układu równowagi i wskazują, w isto-
cie rzeczy, na nieustającą dynamikę działania tego układu. 
Liniowy zakres tych wychwiań będzie zwiększał się od 
nóg do głowy, ponieważ w większości sytuacji statycznych 
nasze ciało zachowuje się jak jednosegmentowe wahadło 
odwrócone, co jest jednym z podstawowych założeń w in-
terpretowaniu wyników. Wartość tego zakresu w pobliżu 
środka masy ciała wynosi około 10-20 mm i właśnie prze-
mieszczenia środka masy ciała COM względem płaszczy-

zny podparcia są w badaniach równowagi ważnym źró-
dłem informacji o interesujących nas procesach. 

Tego typu badania równowagi prowadzono kilkadzie-
siąt lat temu, przed wprowadzeniem bardziej nowocze-
snych i dokładnych urządzeń pomiarowych. Jednak nawet 
dzisiaj, w sytuacji braku lepszych rozwiązań, można je 
z powodzeniem stosować. Dobrym przykładem jest pró-
ba równowagi w teście FallScreen [13, 14], gdzie poziome 
przemieszczenia środka masy mierzy się linijką na wyso-
kości bioder. Pomimo niezwykłej prostoty tego pomiaru, 
test FallScreen jest całkiem skuteczny w ocenie ryzyka 
upadku, a większe wartości przemieszczeń środka masy 
to ryzyko zwiększają. 

Jesteśmy blisko odpowiedzi na pytanie dotyczące in-
terpretacji wyników. Amplituda poziomych kołysań ciała 
wydaje się dobrą miarą równowagi: im kołysania są więk-
sze, tym równowaga gorsza. Jednak na tym etapie uważ-
nego czytelnika powinny zaniepokoić dwa spostrzeżenia. 
Po pierwsze, jak interpretować sytuację, gdy COM jest 
bardzo blisko granicy podstawy? Po drugie, jak traktować 
prędkość i przyspieszenie wychwiań ciała? Przecież gdy te 
parametry ruchu w pobliżu granicy podstawy mają duże 
wartości, to zagrożenie przekroczenia tej granicy (i upad-
ku) jest znacznie większe niż w przypadku wartości ma-
łych. Są to bardzo ważne pytania, które obok interpretacji 
wyników eksperymentalnych wkraczają w nasze rozu-
mienie działania układu równowagi.

Gdybyśmy chcieli zaprojektować prosty układ regula-
cji pozycji stojącej, bazując wyłącznie na odległości COM 
od granicy stabilności, nie byłoby to trudne. Odpowiedni 
układ pomiarowy obliczałby tę odległość i w momencie, 
gdy jej wartość byłaby niepokojąco mała, włączałby siłę 
przywracającą, działającą w kierunku przeciwnym. W re-
zultacie równowaga ciała będzie zachowana, ale sposób re-
alizacji tego zadania wyglądać będzie, przynajmniej jak na 
standardy ruchu człowieka, dość dziwnie i niezdarnie. Czy 
można to zadanie rozwiązać lepiej? Oczywiście tak, jeżeli 
uwzględnimy dwa powyższe pytania i rozpatrzymy na-
stępujące szczegóły. Po pierwsze, unikajmy bliskości COM 
do granicy stabilności, jeżeli prędkość jest duża i rosnąca. 
Po drugie, jeżeli już tam jesteśmy, nie włączajmy pełnej 
dostępnej wartości siły przywracającej, ale róbmy to krok 
po kroku, stopniowo oddalając się od granicy. Unikniemy 
przesadnych ruchów, a ponadto będziemy mieli szansę na 
dokładną eksplorację całego obszaru stabilności oraz na 
ocenę niebezpieczeństw dla naszej równowagi w pobliżu 
granicy i ogólnie naszych możliwości radzenia sobie w ta-
kich sytuacjach. Przykład ten powinien nam uświadomić, 
że obserwowane kołysanie ciała nie jest ubocznym efektem 
pewnych niedokładności i szumów w układzie regulacji, 
ale ważnym przejawem aktywności układu nerwowego 
w realizacji funkcji eksploracyjnej i monitorującej. Ponadto 
widać wyraźnie, że byłoby lepiej, gdyby układ nerwowy 
korzystał jednocześnie nie tylko z informacji dotyczącej 
odległości COM od granicy stabilności, ale także doty-
czącej prędkości i przyspieszenia jego przemieszczeń. Tak 
jest w rzeczywistości, a prędkość i przyspieszenie COM są 
mierzone przez różne układy sensoryczne [15]. Wreszcie, 
co jest równie istotne, zachodzi potrzeba integracji tych 

m
edycyna fizykalna / physical m

edicine

Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2012, vol. 18 245



informacji aferentnych, ponieważ sposób wy-
korzystania jednego wejścia często zależy od 
poziomu pozostałych albo jakiejś ich wzajemnej 
kombinacji. Wejścia te lub inaczej informacje 
sensoryczne są podstawą działania układu rów-
nowagi i obejmują informacje proprioceptywne, 
przedsionkowe i wzrokowe. Niektórzy autorzy 
wymieniają ponadto informacje dotykowe, któ-
re co prawda mieszczą się w propriocepcji, ale 
chyba interesujące wyniki doświadczeń na te-
mat roli lekkiego dotyku w regulacji równowagi 
były podstawą do nadania im rangi odrębnego 
źródła informacji [16]. 

Powróćmy jeszcze na chwilę do poziomych 
przemieszczeń rzutu środka ciężkości ciała na 
platformę podparcia. W przypadku stania swo-
bodnego położenie COM zależy oczywiście od 
sterowania przez układ nerwowy, które jest re-
alizowane poprzez generowanie stosunkowo 
niewielkich momentów sił w stawach skokowych 
(regulacja przednio-tylna) oraz w stawach biodrowych (re-
gulacja boczna). Położenie to zależy ponadto od naszych 
decyzji, bo zawsze możemy przesunąć nasz COM o kilka 
centymetrów w dowolnym kierunku świadomie lub w spo-
sób niezamierzony, np. szukając wygodniejszej pozycji. Ta 
możliwość znacznej zmiany położenia COM pod wpływem 
czynników niezależnych od sterowania położeniem ciała 
powoduje, że badanie COM nie jest zalecaną metodą oce-
ny układu równowagi, nawet przy zastosowaniu nowocze-
snych technologii optoelektronicznych, które pozwalają na 
bardzo szybką i dokładną rejestrację sygnałów.

Obliczenia COM u jednego badanego trwały kiedyś na-
wet parę godzin. Następnie pojawiły się tak zwane plat-
formy sił, czyli urządzenia umożliwiające pomiar trzech 
składowych oddziaływania jakiejś siły na platformę. 
W szczególnie interesującym nas przypadku dotyczyło to 
składowych sił wywieranych na platformę przez stojące-
go na niej człowieka. Dalsze badania ujawniły, że platfor-
my sił nie mogą bezpośrednio rejestrować przemieszczeń 
COMu osób stojących. Jednakże po odpowiednich przeli-
czeniach, umożliwiają otrzymanie przemieszczeń punktu 
przyłożenia wypadkowej sił wywieranych przez stojącego 
człowieka na podłoże. Innymi słowy, wszelkie ruchy ciała 
powodujące zmiany wartości sił działających na podłoże 
w kierunku przednio-tylnym lub bocznym będą wpływać 
na punkt przyłożenia tej wypadkowej siły, którą nazywa-
my COP (Center of Pressure). 

W związku z tym drobne ruchy korekcyj-
ne, które powodują powstawanie sił pozio-
mych będą się dodawać (odejmować) wekto-
rowo do (od) siły pionowej, pochodzącej od 
środka masy ciała, powodując, że COP będzie 
zazwyczaj pozostawać po jednej lub drugiej 
stronie COM, systematycznie przecinając 
COM przy każdej zmianie tej strony. Przy-
kładowy przebieg obu biosygnałów zareje-
strowanych podczas próby 20-sekundowego 
spokojnego stania na platformie sił pokazu-
je rysunek 2. Ponieważ sygnał COP zawiera 

znacznie więcej informacji o przejawach regulacyjnego 
działania układu równowagi, jest on powszechnie wyko-
rzystywany w pomiarach mających na celu ocenę stabilno-
ści i jakości tego układu oraz ocenę strategii posturalnych.

Specyfika sygnału COP wynika z tego, że jest on sumą 
COM i dodatkowych wychyleń ciała, które są zupełnie 
nieświadome i mają ważne znaczenie fizjologiczne. Wy-
chylenia te można interpretować jako sygnał sterujący [17], 
ponieważ z pewnością jest on generowany przez regulator 
(rys. 3), czyli układ nerwowy na podstawie oceny błędu 
regulacji. Błąd regulacji jest mierzony przez odpowiednie 
układy sensoryczne (układ propriocepcji, przedsionkowy, 
wzrokowy i czucie skórne) poprzez porównanie rzeczywi-
stej wartości pozycji ciała (y) z wartością zadaną (w) [18]. 
Nadal nie ma jasności, czym mogłaby być ta wartość zada-
na i jaka jest jej reprezentacja w układzie równowagi [19], 
ale nie ulega wątpliwości, że zależy ona od sił grawitacji, 
informacji wzrokowej oraz tak zwanych modeli wewnętrz-
nych, czyli mechanizmów neuronowych, które potrafią od-
tworzyć charakterystyki wejście/wyjście układu sensomo-
torycznego [20]. Układ regulacji z rysunku 3 jest oczywiście 
bardzo uproszczonym schematem działania układu rów-
nowagi. Bardziej złożone jego wersje, które chociaż dobrze 
tłumaczą obserwowane w badaniach wyniki, to wcale nie 
muszą być prawdziwe, znaleźć można w pracach [20, 21].

Warto się tutaj zastanowić nad rolą, jaką może odgrywać 
sygnał sterujący, bo pozwoli nam to zrozumieć, jak inter-
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Rys. 2. Przykładowe przebiegi sygnałów COP, COM oraz różnicy COP – COM pod-
czas 20-sekundowego pomiaru stania swobodnego na platformie sił.

Rys. 3. Prosty schemat blokowy układu regulacji równowagi: w(t) – wartość zadana; v(t) 
– wartość porównywana; y(t) – wartość mierzona; e(t) – uchyb regulacji; u(t) – impulsy 
nerwowe; u*(t) – moment siły; z(t) – zakłócenie; t – czas
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pretować zmiany wartości różnych miar sygnału COP po-
wstałe w wyniku manipulacji eksperymentalnych. Z jednej 
strony, z definicji, sygnał sterujący wywołuje aktywność 
grupy mięśni, która ma na celu zmniejszenie błędu regu-
lacji. Działanie takiej synergii spowoduje pewne zmiany 
w konfiguracji ciała, które przełożą się na zmianę położe-
nia COM. Z drugiej strony ten sam sygnał podawany jest 
bezpośrednio na podłoże i sumowany z COM. Celem odróż-
nienia skutków działania tego samego sygnału na ciało i na 
podłoże, nazwiemy ten drugi sygnałem korekcyjnym [17]. 
Jak przebiegałaby regulacja równowagi przy braku sygna-
łu korekcyjnego? Omówiliśmy to wcześniej w przypadku 
ogólnych zasad regulacji równowagi i było to oczywiście 
nieco uproszczone. Teraz omówimy pewne szczególne roz-
wiązanie biologiczne o dużym znaczeniu. Wolne zmiany 
położenia COM odejmowane od wartości zadanej, nieko-
rygowane w żaden sposób, trwałyby do chwili, gdy błąd 
regulacji przekroczyłby próg detekcji układów sensorycz-
nych. W następstwie tego bodźca pojawiłaby się synergia 
powrotna, hamująca dalszy ruch COM w kierunku aktu-
alnym i próbująca nadać mu kierunek przeciwny. Mówiąc 
bardziej obrazowo, gdyby ciało pochylało się do przodu, 
napięcie mięśni łydek próbowałoby nadać mu kierunek do 
tyłu. Byłby to rodzaj regulacji dwustawnej (typu „włącz-wy-
łącz” albo „przód-tył”) znanej w automatyce jako rozwią-
zanie proste, ale mające cechy niekorzystne, związane ze 
strefą nieczułości i oscylacjami. Chociaż w rozwiązaniach 
technicznych sensowne oscylacje nie powinny stwarzać 
kłopotów, w fizjologii może to oznaczać poważny problem. 
Spróbujmy wprowadzić nasze ciało w niewielkie kołysania 
o charakterze periodycznym i podać choćby jedno racjonal-
ne wyjaśnienie, co takie ćwiczenie mogłoby wnieść w nasz 
rozwój motoryczny. Nie jest to dobre rozwiązanie zadania 
utrzymywania równowagi. Jednak jest możliwe, choć nikt 
tego nie wykazał, że tak właśnie postępuje układ regulacji 
równowagi dzieci, które podejmują pierwsze próby ustania 
na dwóch nogach. Pomimo niezaprzeczalnego piękna po-
stępów, początki nabywania jakiejkolwiek zdolności rucho-
wej często charakteryzuje spora niezdarność. 

Ponieważ nasz układ nerwowy w pełni zdaje sobie sprawę 
ze skutków tej niezdarności, zaczyna wykorzystywać dodat-
kowe możliwości, głównie sensoryczne, aby pokonać po-
czątkowe trudności i udoskonalić wykonanie zadania. Przy-
chodzi tu z pomocą nasz sygnał korekcyjny, który dodaje się 
do COM, nadając mu przejściowo większe wartości, dzięki 
czemu przełączania układu regulacji dwustawnej mogą być 
znacznie szybsze i zmienne w czasie. Zaczyna to prowadzić 
do zachowań ruchowych, które można określić jako nor-
malne, o właściwej zmienności i tworzące obraz harmonij-
nego dostosowania do wymagań środowiska. Wydaje się, że 
w wyniku tych zmian kształtuje się wspomniana wcześniej 
rola eksploracyjna i monitorująca wychwiań ciała. W zasa-
dzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozytywną rolę sy-
gnału korekcyjnego wyjaśnić na gruncie zjawiska rezonan-
su stochastycznego, które polega na wykorzystaniu szumu 
o optymalnie dobranych właściwościach do skuteczniejszej 
detekcji sygnałów o małym poziomie [22]. Chociaż opisano 
korzystne działanie takiego sztucznego szumu w postaci 
mechanicznej i elektrycznej na równowagę ciała [23], jedynie 

w pracy [24] postawiono hipotezę, że sygnał korekcyjny wła-
śnie może odgrywać taką rolę jako rozwiązanie czysto bio-
logiczne. Gdyby ta hipoteza okazała się prawdziwa, można 
by myśleć o wskazaniu mechanizmów powstawania tego sy-
gnału, a następnie o podjęciu bardziej usystematyzowanych 
badań nad skutecznością terapii za pomocą wibracji całego 
ciała w poprawie równowagi i stabilności pozycji stojącej. 

Podsumowując, najpowszechniej stosowaną metodą 
oceny układu równowagi jest pomiar sygnału COP za po-
mocą platformy sił i tak zapewne pozostanie przez kolej-
nych 10 czy 20 lat. Jedyną poważniejszą konkurencją jest 
akcelerometria wykorzystująca czujniki przyspieszenia 
umieszczone w pobliżu środka ciężkości ciała. Jej zaletą 
jest niski koszt i wymiary sprzętu oraz możliwość prowa-
dzenia pomiarów nawet w bardzo trudnych oraz po prostu 
w naturalnych, a nie laboratoryjnych, warunkach. Jej wadą 
jest powrót do pomiarów związanych z przemieszczenia-
mi COM oraz potrzeba sprawdzenia powtarzalności, traf-
ności i rzetelności w wielu sytuacjach i grupach badanych. 
Najprawdopodobniej obie metody będą się wzajemnie 
uzupełniać w zależności od warunków pomiarowych. Je-
żeli chodzi o rejestrację sygnału COP – COM, czyli sygnału 
korekcyjnego, to można to robić w laboratoriach mających 
zarówno platformy sił, jak i dobre skomputeryzowane sys-
temy pomiaru kinematyki pod warunkiem uściślenia py-
tań badawczych odnośnie tego właśnie sygnału, jego zna-
czenia dla utrzymywania równowagi oraz mechanizmów 
powstawania. Obliczanie sygnału korekcyjnego wyłącznie 
z pomiarów stabilograficznych za pomocą różnych metod 
przybliżonych, jak filtracja czy interpolacja, może spowo-
dować różne niedokładności i wymaga szczególnych umie-
jętności i doświadczenia w analizie biosygnałów. Dla osób 
mniej doświadczonych w tym zakresie, zwłaszcza lekarzy 
i terapeutów, godne polecenia są systemy pomiarowe z au-
tomatycznym podawaniem wyników, które nie wymagają 
żadnego kontaktu z tzw. danymi surowymi, czyli zapisami 
sygnałów COP. Napisano wiele dobrych i ciekawych prac 
dotyczących takich właśnie systemów, z których szczegól-
nie warte polecenia wydają się Balance Master oraz Biodex 
Balance System używane w naszym laboratorium (http://
www.biomech.po.opole.pl/index.php/aparatura/).

Organizacja badań

Organizacja badań układu równowagi, podobnie jak i in-
nych badań motoryki człowieka, to projekt dotyczący ro-
dzaju pomiarów, ich liczby i kolejności w celu zdobycia 
możliwie przekonujących argumentów, potwierdzających 
hipotezę roboczą z jednoczesnym zachowaniem odporno-
ści tych argumentów na rozmaite czynniki komplikujące 
interpretację. Najczęściej testowanymi hipotezami są tutaj 
różnice międzygrupowe oraz wpływ interwencji ekspery-
mentalnej na równowagę ciała. Podstawowe decyzje doty-
czą wyboru: (1) jednej lub dwóch platform sił; (2) warun-
ków pomiaru w sensie instrukcji dla badanych, ich pozycji 
ciała oraz ograniczeń czy manipulacji sensomotorycznych; 
(3) czasu pomiaru; (4) liczby i kolejności prób. Podana ko-
lejność wyborów nie ma specjalnego znaczenia i zależy od 
specyfiki projektu badawczego. 
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Problem dotyczący jednej lub dwóch platform rozstrzyga 
się w prosty sposób. Jeżeli nasi badani mogą wykazywać 
asymetrię regulacji równowagi (różnice w przebiegu sy-
gnałów COP pod lewą i prawą nogą), to wybór dwóch plat-
form jest bardziej niż wskazany [25]. Jest to zarazem jedyny 
wybór, gdy jesteśmy dodatkowo zainteresowani rozkładem 
siły ciężkości ciała na każdą z nóg [26, 27]. Nie oznacza to 
oczywiście, że zastosowanie jednej platformy przeszkodzi 
w osiągnięciu jakichś specyficznych celów, jednak dwie 
platformy dostarczą nam więcej informacji o badanej oso-
bie. Jeżeli zatem posiadamy dwie takie same platformy 
w laboratorium, to wykorzystujmy obie, a wyniki, w razie 
potrzeby, mogą być bardzo łatwo przeliczone dla jednej (po-
łączonej) platformy. Badania równowagi z wykorzystaniem 
dwóch platform mają już długą historię [28, 29].

Instrukcja dla badanych może mieć bardzo istotny wpływ 
na wyniki. Zostało to jednak dopiero niedawno dość szcze-
gółowo opisane w krytycznym opracowaniu dotyczącym 
sposobu prowadzenia badań równowagi z uwzględnieniem 
dodatkowego zadania umysłowego [30]. W tak zwanym „za-
daniu podwójnym” problem jest oczywisty, bowiem dwa 
zadania postawione uczestnikom badań wymagają określe-
nia, które z nich jest priorytetowe i ustalenie tego priorytetu 
wykazuje interakcję z miarami stabilności [31]. W badaniach 
standardowych natomiast powszechnie stosowanymi in-
strukcjami są: „Stać tak nieruchomo, jak to tylko możliwe” lub 
„Stać swobodnie, pamiętając jednak o niewykonywaniu żadnych 
ruchów”. Intuicyjnie wydaje się, że pierwsza instrukcja może 
spowodować koncentrację uwagi osób badanych na ich rów-
nowadze i sposobie jej zapewnienia w postaci ruchomości 
w stawach skokowych i biodrowych, a w szczególności 
skłonić do próby minimalizacji tych ruchów korekcyjnych. 
Ponieważ utrzymywanie równowagi jest powszechnie 
uważane za proces o wysokim automatyzmie, to nietypowe 
wymaganie dotyczące świadomej ingerencji w ten proces 
może spowodować w rzeczywistości odwrotne skutki do 
zamierzonych. Zostało to potwierdzone przez kilku auto-
rów, zwłaszcza przez zespół Wulf i in. [32, 33]. Autorzy ci 
wykazali ponadto, że skupienie uwagi na zewnętrznych 
przejawach jakości wykonania zadania równoważnego 
(np. obserwacja przemieszczeń COP na ekranie monitora) 
prowadziło do poprawy równowagi w porównaniu z pró-
bami z uwagą skierowaną na przejawy wewnętrzne (ruch 
ciała). Tej poprawie towarzyszył wzrost częstotliwości COP 
świadczący o wykorzystywaniu bardziej automatycznych 
i szybszych pętli odruchowych. Wyniki tych badań powin-
ny być uwzględniane przy opracowywaniu instrukcji dla 
badanych oraz przy interpretacji wyników. Dziwi jednak, 
że nie przeprowadzono bardziej systematycznych badań 
oceniających wpływ innych treści w instrukcji, które mogą 
wpływać i pewnie wpływają na wykonanie zadań w wa-
runkach eksperymentalnych, jak choćby porównanie zadań 
stania nieruchomego i swobodnego. W podobny sposób 
może działać nastawienie badanych do ich udziału w do-
świadczeniach. Niedocenienie znaczenia instrukcji zarów-
no werbalnej, jak i wynikającej z kontekstu całych badań, 
może utrudnić końcowe wnioskowanie.

Bardzo ważnym elementem w przygotowaniu badań 
równowagi jest wybór pozycji stojącej oraz ewentualnych 

manipulacji sensomotorycznych. W przypadku badania 
młodych zdrowych osób, np. porównując sportowców do 
grupy kontrolnej, przyjęcie łatwej pozycji stojącej może nie 
ujawnić różnic pomiędzy grupami. Konieczne jest wtedy 
utrudnienie zadania (np. stanie na jednej nodze na gąbce 
lub stanie ze stopami złączonymi lub w tandemie przy 
oczach zamkniętych). Z drugiej strony utrudnienia takie 
mogą być niemożliwe do zaakceptowania przez osoby cho-
re lub starsze. Warto wówczas wprowadzić stosunkowo 
nowe protokoły obejmujące zadania podwójne albo wyko-
rzystanie lekkiego dotyku do stabilizacji pozycji stojącej. 
Literatura potwierdza, że oba te zadania wpływają w róż-
ny sposób na utrzymywanie równowagi ludzi zdrowych 
i tych, którzy wykazują deficyty sensoryczne [34-37]. Ich 
zastosowanie może pomóc zarówno w ocenie aktualnego 
stanu układu równowagi, jak i ewentualnych postępów 
w wyniku odpowiednio dobranych ćwiczeń. 

Czas trwania pojedynczej próby w badaniach równowagi 
był zawsze przedmiotem poważnych kontrowersji i dysku-
sji [38-40]. Jest po temu kilka powodów. Po pierwsze, czas 
badania podczas takiej próby powinien być wystarczająco 
długi, aby wychwycić możliwie dużo oscylacji i trendów 
w COP, które odpowiadają warunkom rzeczywistym. Po 
drugie, czas badania nie powinien odbiegać znacznie od sy-
tuacji rzeczywistych, ale jest to niezwykle trudne do osza-
cowania. Po trzecie, nie powinien być zbyt długi, aby nie 
powodować negatywnego nastawienia uczestników do ba-
dania (np. wskutek zmęczenia lub zniecierpliwienia). Odno-
si się to zarówno do pojedynczej próby, jak i do całkowitego 
czasu trwania eksperymentu. Po czwarte, niektóre trudniej-
sze próby są na tyle wymagające, że ich prawidłowe wyko-
nanie jest krótkie. Wówczas czas trwania pozostałych prób 
powinien być dostosowany do przewidywanego, na pod-
stawie badań pilotażowych, czasu trwania prób trudnych. 
Po piąte, dobór czasu trwania próby, a dokładniej wydłu-
żenie, próbowano usprawiedliwiać lepszą powtarzalnością 
wyników. Jeżeli jednak lepsza powtarzalność towarzyszy 
nierealistycznym długościom prób, to zysk jest tutaj wąt-
pliwy. Po szóste wreszcie, co jest szczególnie ważne, należy 
uwzględnić cel badania. Badanie równowagi robotników 
wykonujących pracę na dachu, która zależy od wysokości 
i kąta pochylenia dachu, powinno trwać stosunkowo dłu-
go lub zawierać wiele powtórzeń, bo taki jest charakter tej 
pracy. Natomiast gdy chcemy poznać skutki pierwszego 
kontaktu z niestabilnym podłożem, 20-sekundowy ekspe-
ryment może okazać się zdecydowanie za długi. 

Te bardzo rozbieżne ogólne rekomendacje plus zdrowy 
rozsądek badaczy spowodowały, że chyba najczęściej sto-
sowanym czasem trwania pojedynczej próby jest 20 do 30 
sekund. Wybór ten został uzasadniony w pracy [38], ale 
później zakwestionowano w publikacji [39], gdzie pokaza-
no również, że wydłużanie pomiaru prowadzi do silnego 
wzrostu miar amplitudowych COP oraz spadku miar czę-
stotliwości tego sygnału w przedziale od 15 do 60 sekund. 
Ponieważ dalsze wydłużanie czasu pomiaru przestało 
znacząco oddziaływać na wyniki, zaproponowano próby 
60-sekundowe jako najbardziej rzetelne w badaniach rów-
nowagi. Natomiast w nowszej pracy [40], w której przeana-
lizowano wpływ czasu pomiaru na 22 różne miary COP, 
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te ostatnie wytyczne zostały potwierdzone, ale jedynie dla 
prób z oczami otwartymi. Przy oczach zamkniętych zaob-
serwowano wolnozmienne trendy, których wykrycie w sy-
gnałach wymagałoby trzy razy dłuższego czasu badania. 
Wyniki tych dość nielicznych, ale ważnych prac dotyczą-
cych metodologii i ewentualnej standaryzacji badań stabi-
lograficznych powinny być pewnym drogowskazem w in-
dywidualnych decyzjach badaczy związanych z wyborem 
czasu pomiaru. Jednak za najważniejszą wskazówkę nale-
ży uznać cel badań, odniesienie do sytuacji rzeczywistych 
oraz możliwości weryfikacji hipotez badawczych. n
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