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1. Uvod

Kao posljedica suvremenog sjedilačkog života, tjelesna neaktivnost je

u porastu te doprinosi:

─ porastu kroničnih nezaraznih bolesti

─ ugrožavanju općeg zdravlja ljudi.

Moguće rješenje:

✓ kontrolirano učinkovito i učestalo vježbanje.

Takva vrsta tjelesne aktivnosti može se ostvariti sa ili bez nadzora

stručne osobe. Zašto preferirati nadzor? Nadziranim vježbanjem

smanjuje se mogućnost ozljede, povećavaju se pozitivni učinci

vježbanja ali je također moguće i sustavno pratiti program vježbanja

te napredak uvježbanosti. Problem nadzirane tjelesne aktivnosti:

─ platežna nemogućnost dijela populacije

─ omjer stručnih osoba i sportaša.

Razvojem tehnologije omogućeno je „jednostavnije” praćenje

ljudskog pokreta.

2. Opis problema

1. Glavne vrste mjernih instrumenata (testovi, upitnici

i skale procjene) koji se koriste u tjelovježbi su

zastarjeli i skloniji pogreškama tijekom prijepisa.

2. Koji su to ključni pokazatelji izvođenja pokreta

tijekom tjelovježbe koji se mogu kvantitativno

pratiti u duljem vremenskom periodu koristeći

senzorske čvorove s inercijskim i magnetskim

senzorima?

3. Kako sustav za kvantitativnu i kvalitativnu procjenu

ljudskom pokreta tijekom tjelovježbe pomoću

inercijskih i magnetskih senzora optimizirati s

obzirom na: jednostavnost, pouzdanost,

pristupačnost i lakoću u korištenju?

4. Rezultati

• U sklopu preliminarnog istraživanja odabrana je vježba za mišićnu

grupaciju ramena: odručenja s obje ruke istovremeno.

Primjer ne-optičkog i optičkog sustava za praćenje ljudskog pokreta (*Xsens, **OptiTrack)

* **

Cilj istraživanja → Razvoj metoda i metrike za kvantitativnu i

kvalitativnu procjenu ljudskog pokreta iz podataka dobivenih

pomoću senzorskih čvorova s inercijskim i magnetskim senzorima

3. Metodologija

• Za praćenje ljudskog pokreta odabran je nosivi ne-optički sustav

koji se bazira na radu inercijskih i magnetskih senzora.

• Uz pokret, kao parametar istraživanja uvest će se i broj otkucaja

srca.

• Evaluacija vježbi snage klasificirat će se u dvije glavne kategorije:
– kvantitativna: broj odrađenih ponavljanja u odnosu na unaprijed

definirana ponavljanja

– kvalitativna: provodi li se ponavljanje ispravno u usporedbi s

unaprijed propisanim mjerama pokreta.
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Dijagram toka razvoja metoda i metrike za mjerenje ljudskog pokreta tijekom tjelovježbe

Slika prikazuje razvijenu aplikaciju i tzv. referenti pokret izražen u Eulerovim 

kutovima

5. Zaključak i budući rad

U sklopu preliminarnog istraživanja odabrano je korištenje samo

jednog senzorskog čvora koji se nalazio na desnom zapešću ispitanika.

Dok je ispitanik izvodio zadanu vježbu, svaki njegov pokret se

evaluirao s ranije pohranjenim referentnim pokretom. Evaluacija je

bila zasnovana bez modela i temeljila se na trajektorijama dobivenih iz

Eulerovih kutova. U budućim istraživanjima:

• ispitat će se preostale postojeće metode bazirane bez modela i na

modelu koje će se zatim evaluirati na većem uzorku vježbi snage i

ispitanika → razvoj nove metode i metrike

• odredit će se minimalni potrebni broj senzorskih čvorova i njihov

položaj na ljudskom tijelu.


