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STRESZCZENIE: Celem pracy byáo wykorzystanie wirtualnego modelu powierzchni ciaáa
czáowieka do diagnostyki wad postawy. Model 3D sporządzono wykorzystując do tego celu
metodĊ fotogrametryczną z uĪyciem cyfrowych aparatów fotograficznych i programu PI 3000
Topcon. Do wykonania zdjĊü wykorzystano system PBE, przeznaczony do fotogrametrycznego
badania wad postawy. Analizy topografii powierzchni ciaáa wykonano z uĪyciem programu
GeoMedia i programu MicroStation z pakietem MGE. Wyznaczono przebieg krĊgosáupa w
páaszczyĨnie czoáowej i strzaákowej, asymetriĊ objĊtoĞciową torsu oraz wzajemne uáoĪenie czĊĞci
ciaáa z przekrojów poziomych modelu.

1.

WSTĉP

Fotogrametryczne pomiary ciaáa czáowieka w aplikacjach medycznych sáuĪą
miĊdzy innymi profilaktyce i diagnozowaniu wad postawy. KaĪdy system pomiarowy
skonstruowany w tym celu musi byü dostosowany do pomiaru i oceny badanego
zjawiska, jakim jest wzajemne usytuowanie istotnych z punktu widzenia postawy czĊĞci
ciaáa i odbieganie tego wzajemnego uáoĪenia od pewnej normy statystycznej lub modelu
fizycznego. Ciaáo czáowieka moĪe byü reprezentowane przez trójwymiarowy model
powierzchniowy, przez grupĊ wybranych jego punktów lub teĪ jako poáączenie obu.
Pomiar odpowiednich reprezentacji ma umoĪliwiü lekarzowi prawidáowe wnioskowanie
o zdrowiu czáowieka i ewentualnym postĊpowaniu leczniczym, zatem wybór przedmiotu
pomiaru jest sprawą najwaĪniejszą.
W przewaĪającej wiĊkszoĞci wspóáczesnych systemów pomiarowych
przeznaczonych do oceny postawy mierzone jest poáoĪenie 2D lub 3D punktów
reprezentujących elementy szkieletu kostnego, przeniesione drogą palpacji na powierzchniĊ ciaáa. DokáadnoĞü takiego przeniesienia jest róĪna dla róĪnych elementów
i związana jest takĪe z wiekiem i wskaĨnikiem BMI osoby badanej. Wynikiem pomiaru
nie jest przestrzenne usytuowanie punktów, ale relacje pomiĊdzy nimi: kąty miĊdzy
odcinkami, dáugoĞci (zwykle wzglĊdne) odcinków. Są one wskaĨnikami oceny
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ewentualnej patologii. Szczególnie niekorzystny wpáyw niedokáadnego przeniesienia
punktów kostnych wystĊpuje we wskaĨnikach obliczanych z krótkich odcinków, takich
jak odcinki miĊdzy wyrostkami kolczystymi kolejnych krĊgów krĊgosáupa czy odcinek
miĊdzy tylnymi kolcami biodrowymi górnymi.
DokáadnoĞü pomiaru, oferowana przez systemy pomiarowe przewyĪsza znacznie
dokáadnoĞü usytuowania markera sygnalizującego przeniesioną czĊĞü szkieletu kostnego
i choü czĊsto mierzymy nie cechĊ, a amplitudĊ zmian zachodzących w obrĊbie tej cechy
(Kasperczyk, 1994), to problem wyboru i sygnalizacji punktów pomiarowych jest
kluczowym dla pomiaru przeznaczonego do oceny postawy. Problem ten udaáoby siĊ
rozwiązaü, jeĞli udaáoby siĊ zastąpiü „model szkieletowy” diagnostyki wad postawy
modelem powierzchniowym, na podstawie którego zostaáyby opracowane wskaĨniki
oceny odpowiadające istniejącym, bĊdące z nimi w korelacji lub teĪ caákiem
nowatorskie. Opracowanie takich wskaĨników to zadanie przede wszystkim dla lekarzy,
przy wspóáudziale twórców systemów pomiarowych.

Rys.1 Schemat czĊĞci skáadowych systemu PBE (Photogrammetrical Body Explorer)
Istnieją systemy pomiarowe do badania wad postawy posáugujące siĊ oceną
powierzchni ciaáa, a nie poáoĪeniem koĞci. Są to najczĊĞciej systemy fotometryczne,
analizujące sylwetkĊ czáowieka w gáównych páaszczyznach antropometrycznych
(Kasperczyk, 1994). Fakt ten, jak i próby opracowania wskaĨników oceny postawy
na podstawie trójwymiarowego modelu powierzchni ciaáa (Patias et al., 2006), (Jaremko
et al., 2002), (Theologis et al., 1997) zachĊciáy do badaĔ związanych z analizami
powierzchni takiego modelu. Tym bardziej, Īe istnieje szereg narzĊdzi do takich analiz,
uĪywanych gáównie do zagadnieĔ GIS.
Fotogrametryczny system pomiarowy PBE (rys.1), opracowany w AGH
(Tokarczyk et al., 1999a), (Tokarczyk et al., 2000a), (Tokarczyk et al., 2002),
(Tokarczyk, 2007) sáuĪy do oceny wad postawy przez wyznaczenie poáoĪenia 3D
wybranych czĊĞci kostnych
szkieletu, przeniesionych na powierzchniĊ ciaáa
i sygnalizowanych markerami. System ten postanowiono wykorzystaü do wykonania
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zdjĊü sáuĪących do sporządzenia trójwymiarowego modelu powierzchni ciaáa, co
przedstawiono w rozdziale 2. Model ten poddano analizom (opisanym w rozdziale 3)
dającym w wyniku parametry przydatne w ocenie postawy, przy czym nie opracowano
nowych parametrów, ale udowodniono, Īe moĪna znane parametry wyznaczaü z modelu
powierzchniowego. Ten sposób postĊpowania zmierza do uniezaleĪnienie siĊ od
problemu sygnalizacji czĊĞci wewnĊtrznych ciaáa na jego powierzchni.
2.

UTWORZENIE MODELU 3D CIAàA CZàOWIEKA

Podstawą opracowania, na której oparto analizy byá trójwymiarowy model ciaáa
ludzkiego uzyskany metodą fotogrametryczną. Pomiary wykonano w Centrum
Rehabilitacji „Zdrowie” znajdującym siĊ przy ulicy ĝw. Gertrudy w Krakowie, gdzie
wykorzystywany jest system PBE.
System skáada siĊ z dwu cyfrowych kalibrowanych aparatów fotograficznych,
lustra o sprawdzonej páaskoĞci oraz oprogramowania, które oprócz moduáu
fotogrametrycznego posiada bazĊ danych o pacjentach (Tokarczyk, 2007). Lustro
pozwala na równoczesną rejestracjĊ zarówno przodu, jak i tyáu pacjenta, ale jego uĪycie
wymusza stosowanie zdjĊü zbieĪnych. Jest to korzystne w przypadku pomiaru
sygnalizowanych punktów ciaáa, natomiast mogáo byü utrudnieniem w pomiarach
zmierzających do utworzenia modelu powierzchniowego. ZbieĪna konfiguracja zdjĊü
powoduje bowiem, Īe do pomiaru punktów homologicznych nie moĪna wykorzystaü
efektu stereoskopowego, nie byáo równieĪ pewnoĞci, czy automatyczny matching
systemu PI 3000, który postanowiono uĪyü do wykonania wirtualnego modelu ciaáa
z tym problemem sobie poradzi. PoniewaĪ ciaáo ludzkie ma gáadką powierzchniĊ,
co dodatkowo utrudnia wybór punktów homologicznych, narzucono na nią teksturĊ
za pomocą rzutnika komputerowego, przy czym wykonano zdjĊcia dla dwu róĪnych
rzutowanych obrazów: regularnej siatki kwadratów oraz zdjĊcia lotniczego
o zróĪnicowanych szczegóáach (rys. 2a i 2b). Odbicie w lustrze sprawiáo, Īe do narzucenia tekstury wystarczyá jeden projektor rzutujący ją zarówno na przód jak i tyá fotografowanej osoby. Oprócz narzuconej tekstury osoba fotografowana miaáa zaznaczone
za pomocą markerów standardowe dla PBE punkty pomiarowe.
Do wykonania zdjĊü wykorzystano dwie lustrzanki cyfrowe Konica Minolta Dynax
5D o rozdzielczoĞci 3008 u 2000 pikseli z obiektywami 50 mm. Model ten posiada
parametry techniczne pozwalające na wykonywanie nim zdjĊü fotogrametrycznych. Są
to przede wszystkim rozdzielczoĞü matrycy — 6.1 mpx, moĪliwoĞü zastosowania
staáoogniskowego obiektywu i manualny sposób ogniskowania. Stanowiska wybrano
w odlegáoĞci okoáo 5 m od obiektu, (wielkoĞü piksela na obiekcie: z przodu okoáo 0,5
mm, z tyáu 0,8 mm) w sposób zapewniający odpowiednią widocznoĞü wszystkich
fotopunktów umieszczonych na lustrze jak i maksymalną widocznoĞü istotnych z punktu
widzenia badania postawy czĊĞci ciaáa zarówno z przodu jak i z tyáu.
Aparaty fotograficzne zostaáy uprzednio skalibrowane na polu testowym AGH
(Tokarczyk et al., 1999b), (Tokarczyk et al., 2000b), (Tokarczyk et al., 2004).
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Rys. 2a. Rzutowanie na ciaáo obrazu siatki
kwadratów

Rys. 2b. Rzutowanie na ciaáo zdjĊcia
lotniczego

Do sporządzenia modelu 3D ciaáa wykorzystano system PI 3000 Topcon. Jest to
system fotogrametrii cyfrowej, umoĪliwiający realizacje pomiarów gáównie naziemnych
i w bliskim zasiĊgu. SáuĪy do wykonywania pomiarów 3D z obrazów stereoskopowych,
pochodzących zarówno z niemetrycznych kamer cyfrowych, jak i kamer
fotogrametrycznych. Funkcje pomiarowe realizowane przez system PI-3000 to miĊdzy
innymi funkcje okreĞlające obrysy obiektów oraz automatyczny pomiar powierzchni
obiektu. Rozwiązanie sieci zdjĊü odbywa siĊ metodą wiązki.
Na zdjĊciach pomierzone zostaáo 39 punktów wiąĪących oraz 6 fotopunktów.
Cechy geometryczne pary zdjĊü przedstawiono w tabeli 1, są tam teĪ równieĪ
dokáadnoĞci fotogrametrycznego wciĊcia w przód uzyskane dla zdjĊü, gdzie na ciaáo
rzutowano zdjĊcie lotnicze. Wyrównanie sieci dwóch zdjĊü daáo Ğrednie báĊdy RMS
na zdjĊciach odpowiednio 1,5 i 1,1 piksela, natomiast maksymalna odchyáka
na fotopunktach nie przekroczyáa 2 mm.
Po wyrównaniu wiązki wygenerowano automatycznie model powierzchni ciaáa,
osobno dla przodu i odbicia w lustrze, przy zaáoĪeniu siatki punktów pomiarowych
na obiekcie co 5 mm. Okazaáo siĊ, Īe automatyczny matching PI 3000 znacznie lepiej
sprawdza siĊ na zdjĊciach, gdzie na ciaáo rzutowano zdjĊcie lotnicze niĪ tam, gdzie
teksturĊ tworzy siatka regularnych kwadratów.
Po wygenerowaniu siatki TIN i rozpiĊciu na niej powierzchni, wygáadzono ją
filtrem medianowym i uĞredniającym oraz renderowano teksturą pochodzącą ze zdjĊcia
(rys.3). Uzyskany model ciaáa czáowieka, osobno przedniej i tylnej jego czĊĞci,
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przedstawiony byá w ukáadzie wspóárzĊdnych definiowanym przez fotopunkty, tzw.
ukáadzie lustra.
Tabela 1. Charakterystyka geometrii pary zdjĊü

Stereopara
L_7 - P_7

Baza
DáugoĞü [m]

GáĊbia
[m]

B/H
Stosunek
bazowy

3.3157

5.1735

0.64

DokáadnoĞü
w pá.
pionowej
[m]
0.0008

DokáadnoĞü
w kierunku
gáĊbi modelu
[m]
0.0012

Rys. 3. Model ciaáa pokryty zdjĊciem
W celu przeprowadzania dalszych analiz, punkty modelu musiaáy zostaü
przetransformowany do tzw. ukáadu pacjenta, definiowanego w PBE. Ukáad
ten związany jest z gáównymi osiami antropometrycznymi (rys.4) i pozwala na porównawanie zmian poáoĪenia czĊĞci ciaáa w procesie rehabilitacji.
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Rys. 4. Gáówne osie i páaszczyzny antropometryczne: XY – páaszczyzna czoáowa, YZ –
páaszczyzna strzaákowa, XZ – páaszczyzna pozioma
Wykorzystano tu przestrzenne poáoĪenie dwu punktów kostnych zamarkowanych
uprzednio na powierzchni ciaáa. TransformacjĊ przeprowadzono osobno dla modelu
przedniej i tylnej czĊĞci ciaáa, po czym wyeksportowano je do programu MicroStation,
w którym obie czĊĞci poáączono.
3.

ANALIZA TOPOGRAFII
MODELU 3D

CIAàA

CZàOWIEKA

NA

PODSTAWIE

3.1. Programy wykorzystane do analiz topografii.
Najistotniejszym zagadnieniem byáo wyodrĊbnienie z ogóáu danych dostarczanych
przez model, informacji istotnych z punktu widzenia analiz postawy ciaáa. Istnieje szereg
programów, stanowiących gáównie narzĊdzia GIS, w których moĪna przeprowadzaü
analizy powierzchni modelu obiektu. W pracy tej wykorzystano oprogramowanie
Bentley MicroStation V8 XM z pakietem MGE oraz system GeoMedia Professional.
Model utworzony przez PI 3000 w postaci siatki trójkątów zostaá zamieniony
w MicroStation na postaü mesh (ang. siatka), dziĊki czemu umoĪliwiona byáa edycja
wĊzáów. Potrzebna byáa ona do poprawienia báĊdów wynikających z niedostatecznej
widocznoĞci danego fragmentu ciaáa na obu zdjĊciach.
Wykorzystanie pakietu MGE byáo niezbĊdne z uwagi na integracjĊ danych.
Wszelkie analizy, które przeprowadzane są w caáoĞci lub czĊĞciowo w róĪnych
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programach, wymagają ujednolicenia informacji. Proces przygotowania danych przed
importem do danego programu moĪe byü pracocháonny i wymagaü wielu przeksztaáceĔ,
konwersji, zmiany formatu czy ujednolicenia ukáadu wspóárzĊdnych. W niniejszej pracy
integracja obejmowaáa przejĞcie od formatu początkowego DXF, w jakim zapisany byá
model utworzony w systemie PI-3000, do formatu umoĪliwiającego dalsze prace
w programie GeoMedia - formatu GRD. SpoĞród grupy programów wchodzących
w skáad MGE do integracji danych wykorzystano Terrain Analyst.
3.2. Wyznaczenie przebiegu krĊgosáupa
NajwaĪniejszą rolĊ w ocenie postawy peáni krĊgosáup. Na podstawie jego ksztaátu
w dwóch páaszczyznach - strzaákowej i czoáowej - oceniü moĪna wady związane
z nieprawidáowym przebiegiem jego krzywizn (Kasperczyk, 1994), (Mrozkowiak,
2007). Miarą krzywizn w páaszczyĨnie strzaákowej są zwykle kąty kifozy piersiowej,
lordozy lĊdĨwiowej, gáĊbokoĞci kifozy i lordozy bezwzglĊdne i znormalizowane,
natomiast w páaszczyĨnie czoáowej: liczba áuków krzywej przecinającej liniĊ
zdefiniowaną odpowiednimi wyrostkami kolczystymi, strzaáki i ciĊciwy áuków, szczyt
áuku skrzywienia.
a)

b)

Rys. 5a). Przekrój krĊgosáupa w páaszczyĨnie strzaákowej — wykonany na modelu
b). Przekrój krĊgosáupa w páaszczyĨnie strzaákowej — wykonany na chmurze punktów
Do wyznaczenia przebiegu krĊgosáupa w páaszczyĨnie strzaákowej wykorzystano
przeciĊcie powierzchni tylnej czĊĞci modelu ciaáa - powierzchni pleców - páaszczyzną
strzaákową YZ. ZaáoĪono, Īe powierzchnia ciaáa na plecach w odpowiednim miejscu
odzwierciedla przebieg krĊgosáupa. Specyfika modelu TIN sprawia, Īe w wyniku
przeciĊcia nie otrzymano jednoznacznego przekroju (rys. 5a) lecz dwa rzĊdy siatki
trójkątów. Dlatego powtórzono czynnoĞci na modelu punktowym, otrzymanym przez
eksport wspóárzĊdnych modelu trójkątowego do pliku TXT i ponowny jego import, juĪ
jako chmury punktów (rys.5b).
Przebieg krĊgosáupa w páaszczyĨnie czoáowej wyznaczono w programie
GeoMedia, po zamianie modelu w postaci TIN na postaü rastrową. LiniĊ krĊgosáupa
wyznaczono korzystając z funkcji Surface-Fill Depressions, Downhill Path i Downhill
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Accumulation. W analizach DTM sáuĪą one do detekcji kierunku spáywu wody na
podstawie spadku. Wykorzystano tu zjawisko podobieĔstwa powierzchni pleców
w rejonie krĊgosáupa do doliny rzecznej, z zaáoĪeniem grawitacyjnego spáywu wody.
Ostatecznie otrzymany w zapisie rastrowym obraz krĊgosáupa zostaá wyeksportowany
do postaci wektorowej. Efekt koĔcowy zaprezentowany zostaá na rysunku 6. ZauwaĪyü
moĪna asymetriĊ pleców, która spowodowana jest brakiem widocznoĞci fragmentu ciaáa
odbitego w lustrze na jednym ze zdjĊü. Uniknąü moĪna byáo tego przez zwiĊkszenie kąta
zbieĪnoĞci zdjĊü, co daáoby z kolei pogorszenie modelowania przodu ciaáa lub teĪ
wykonując zdjĊcia osoby odwróconej przodem do lustra.

Rys. 6. Wyznaczony w GeoMediach przebieg linii krĊgosáupa
Z tak pozyskanego przebiegu krĊgosáupa moĪna wyznaczyü wiĊkszoĞü znanych
parametrów oceny jego przebiegu, wymaga to jednak zdefiniowania przynajmniej
dwóch punktów charakterystycznych, najlepiej wyrostków kolczystych C7 i S1.
3.3. Analiza symetrii ciaáa
Analiza symetrii ciaáa jest jednym z podstawowych parametrów oceny postawy.
Symetria jest gáównym wskaĨnikiem metod wzrokowych oceny, jak równieĪ
popularnego systemu ISIS (Kasperczyk, 1994), a na jej podstawie wnioskowaü moĪna
o wielu czynnikach skáadających siĊ na postawĊ ciaáa uwaĪaną za prawidáową. AnalizĊ
tą dokonano na podstawie przedniej czĊĞci ciaáa, jako modelowanej poprawniej (ze
wzglĊdu na widocznoĞü na zdjĊciach) w stosunku do tylnej.
Wykorzystano do tego celu opcjĊ obliczania objĊtoĞci w programie GeoMedia
GRID. Pozwala ona na okreĞlenie dla kaĪdego piksela numerycznego modelu
powierzchni objĊtoĞci począwszy od zdefiniowanej na pewnej wysokoĞci páaszczyzny
Ĩródáowej. Jako rezultat koĔcowy moĪna uzyskaü objĊtoĞü terenu znajdującego siĊ pod
lub nad páaszczyzną. ObjĊtoĞü wówczas podawana jest w pikselach lub w jednostkach
metrycznych, w jakich wyraĪone są analizowane dane. AsymetriĊ objĊtoĞciową moĪna
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otrzymaü przeprowadzając obliczenie objĊtoĞci osobno dla dwu poáówek ciaáa,
otrzymanych po przeciĊciu modelu ciaáa páaszczyzną strzaákową. Wizualizacja asymetrii
objĊtoĞciowej przedniej czĊĞci ciaáa jest przedstawiona na rysunku 7a.

Rys. 7b). Wizualizacja asymetrii torsu w programie MicroStation

Rys. 7a). Graficzna reperze-ntacja modelu objĊtoĞ- ciowego ciaáa uzyskanego
w programie GeoMedia
Celem przedstawienia róĪnic w symetrii fragmentu torsu, w programie
MicroStation wykonane zostaáy przekroje poprzeczne. Początkowo jedna z czĊĞci
modelu zostaáa odbita wzglĊdem osi symetrii i naáoĪona na drugą. Powstaáy wówczas
miejsca asymetrii — róĪnice w naáoĪonych na siebie siatkach trójkątów. NastĊpnie
asymetria zostaáa wizualizowana poprzez wypeánienie powstaáych róĪnic wzorem.
Rezultaty przedstawiono na rysunku 7b.
Analizując model warstwicowy ciaáa, moĪna uzyskaü równieĪ takie wskaĨniki
asymetrii zarówno w páaszczyĨnie czoáowej jak i horyzontalnej jak: róĪnica wysokoĞci
ustawienia barków, róĪnica wysokoĞci ustawienia áopatek, róĪnica wysokoĞci pach,
róĪnice wysokoĞci symetrycznych punktów powierzchni na poziomie kilku ciĊü
poprzecznych.
3.4. Wzajemne uáoĪenie czĊĞci ciaáa
Przekroje poprzeczne w miejscach charakterystycznych — np. obrĊczy barkowej
i miednicowej dają informacjĊ o wzajemnym uáoĪeniu tych czĊĞci ciaáa. Przykáadowo,
analizując najwyĪej poáoĪone punkty torsu (prowadząc przez nie páaszczyznĊ XZ)
moĪna uzyskaü informacjĊ o poáoĪeniu ramion. Jednym z badaĔ prowadzonych w celu
okreĞlenia postawy jest takĪe okreĞlenie poáoĪenia gáowy w stosunku do stóp
(pochylenie ciaáa do przodu lub tyáu).
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Przekroje poprzeczne modelu ciaáa uzyskano w MicroStation. Tworzenie
przekrojów na modelu trójkątowym jest utrudnione z uwagi na koniecznoĞü przecinania
páaszczyzną modelu niestanowiącego caáoĞü, lecz zbudowanego z wielu trójkątów.
Utworzono przekroje na poziomach: nosa, ramion, bioder i stóp, ich wzajemne poáoĪenie
w páaszczyĨnie poziomej jest waĪnym wskaĨnikiem badania postawy. Dodatkowo,
przekrój tylnej czĊĞci torsu pozwala na uzyskanie wskaĨników takich jak lateralna
asymetria i asymetria horyzontalna, mających związek z tzw. kątem Cobba
(uzyskiwanym tylko ze zdjĊü radiologicznych), bĊdącym wskaĨnikiem skoliozy.
4.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

DokáadnoĞü pomiaru fotogrametrycznego w badaniu wad postawy jest obniĪana
przez sygnalizacjĊ wewnĊtrznych elementów szkieletu na powierzchni ciaáa. Problem
ten moĪe byü usuniĊty przez opracowanie metodyki wyznaczania wskaĨników jakoĞci
postawy na podstawie modelu powierzchniowego ciaáa. Jednak koszt utworzenia
i opracowania tego modelu jest znacznie wiĊkszy niĪ dla metody wykorzystującej
punkty anatomiczne. Sporządzenie bowiem peánego modelu ciaáa wymaga wykonania
wiĊkszej liczby zdjĊü i pomiaru na nich bardzo duĪej liczby punktów homologicznych
powierzchni ciaáa, co zapewniü moĪe tylko pomiar automatyczny. W pracy do
sporządzenia modelu caáego ciaáa wykorzystano system PBE, bazujący tylko na dwóch
zdjĊciach zbieĪnych i wykorzystujący odbicie w lustrze. Do opracowania zdjĊü
wykorzystany zostaá system PI 3000 Topcon, który bardzo dobrze poradziá sobie
z automatycznym matchingiem na zdjĊciach zbieĪnych. Mimo niedoskonaáoĞci
otrzymanego modelu, udaáo siĊ na jego podstawie wyznaczyü przebieg krĊgosáupa
w páaszczyĨnie strzaákowej i czoáowej, asymetriĊ ciaáa oraz wzajemne uáoĪenie czĊĞci
ciaáa. Wykorzystanie powierzchniowego modelu ciaáa pozwala na znaczne ograniczenie
(ale nie caákowite) liczby punktów antropometrycznych szkieletu, przez co uniezaleĪnia
pomiar od báĊdów przenoszenia ich na powierzchniĊ ciaáa.

Praca zostaáa wykonana w ramach badaĔ statutowych AGH 11.11.150.659

5.

LITERATURA

Jaremko JL. P., Poncet P., Ronsky J., Harder J., Dansereau J., Labelle H., Zernicke R. F.,
2002. Indices of torso asymmetry related to spinal deformity in scoliosis. Clinical
Biomechanics 17.
Kasperczyk T., 1994. Wady postawy ciaáa. Diagnostyka i leczenie. Wydawnictwo
„Kasper” s.c. Kraków.
Mrozowiak M., 2007. Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciaáa dzieci
i máodzieĪy oraz ich zmiennoĞü w Ğwietle mory projekcyjnej. Sonar Sp z o. o. Gorzów
Wielkopolski.
Patias P., Stylianidis E., Pateraki M., Chrysanthou Y., Contozis C., Zavitsanakis Th.,
2006. 3D Digital photogrammmetric reconstructions for scoliosis screening. Proceedings
610

Regina Tokarczyk, Monika Szczygieá

of the ISPRS Commission V Symposium “Image Engineering and Vision Metrology”
Vol. XXXVI, Part 5, H.-G. Maas, D. Schneider. Dresden, Germany.
Theologis T., Fairbanks JCT., Turner-Smith A., Pantazopoulos Th., 1997. Early
detection of progression in adolescent idiopathic scoliosis by measurement of changes in
back shape with the integrated shape imaging system scanner. SPINE, Vol. 22, No. 11.
Tokarczyk R., Mikrut S., 1999a. Fotogrametryczny system cyfrowy bliskiego zasiĊgu do
pomiarów ciaáa ludzkiego dla potrzeb rehabilitacji leczniczej. Archiwum Fotogrametrii,
Kartografii i Teledetekcji, Vol.9.
Tokarczyk R., Mikrut S., 2000a. Close Range Photogrammetry System for Medicine and
Railways. International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. B-5,
Amsterdam.
Tokarczyk R., Mitka M., 2002. Badanie fotogrametrycznego systemu trójwymiarowego
pozycjonowania ciaáa dla celów rehabilitacji leczniczej. Zeszyty Naukowe AGH,
Geodezja, Zeszyt 1.
Tokarczyk R., BoroĔ A., 1999b. Ocena dokáadnoĞci rekonstrukcji obiektu
z wykorzystaniem aparatu cyfrowego Kodak DC 260. Zeszyty Naukowe AGH,
Póárocznik Geodezja.
Tokarczyk R., BoroĔ A., 2000b. Badanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla
potrzeb fotogrametrii bliskiego zasiĊgu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii
i Teledetekcji, Vol. 10.
Tokarczyk R., Stanios I., 2004. Kalibracja cyfrowego aparatu fotograficznego
z wykorzystaniem darmowej wersji programu Aerosys. Przegląd Geodezyjny Nr 6.
Tokarczyk R., 2007. Automatyzacja pomiaru na obrazach cyfrowych w systemie
fotogrametrycznym do badania wad postawy. Pod redakcją Reginy Tokarczyk.
Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne AGH, Kraków.

611

Analiza topografii ciaáa ludzkiego w zastosowaniu do badania wad postawy

HUMAN BODY TOPOGRAPHY ANALYSIS IN POSTURE INVESTIGATION
KEY WORDS: non-metric digital camera, 3D human body model, posture defect, GIS analysis

Summary
Most of the present body posture measurement systems assess 2D or 3D location of points
representing components of a bone structure, which are transferred onto the body surface by means
of palpation technique. The accuracy of such transfer varies and depends on different body
components; it is also related to the patient's age and BMI. The result of such measurement
produces a relation between the points rather than a 3D location of those points, and serves as an
indication of a possible pathology. The accuracy of transferring skeleton points greatly affects the
indices, particularly those computed by using short segments.
Measurement systems may provide much more accurate data than those obtained by locating
the marker which indicates the transferred skeleton component. Thus, the problem of choosing
correct points and their indication is crucial for evaluating the body posture. The problem could be
solved if it would be possible to replace a point-based model with a surface one.
The paper presents research aimed at solving such problems. A 3D model of the human body
was generated photogrammetrically, using a digital camera and Topcon PI 3000 software. Image
acquisition was effected by means of PBE (Photogrammetrical Body Explorer), a system designed
for examination of posture defects..
By using the Microstation software with the MGE package (body surface analysis) and
GeoMedia software (GIS analysis) we were able to determine the position of the spine in the
coronal and sagittal planes. We also examined a possible asymmetry of the torso and the location
of points most important for posture defects of various parts of the body. Results of the analysis
allowed us to determine many indices which are also present in the point-based model.
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