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INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PRZESTRZENNYCH 
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WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI 

Streszczenie: W ramach pracy opracowano aplikację do wizualizacji danych medycznych na 
goglach wirtualnej rzeczywistości. Program umożliwia interakcję użytkownika  
z trójwymiarowymi obiektami dzięki zastosowaniu systemu śledzenia ruchu. Wizualizacja 
obejmuje przestrzenne modele wygenerowane na podstawie danych z obrazowania 
medycznego. 
 
Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, animacja 3D, wizualizacja danych 3D, systemy 
śledzenia ruchu, silniki gier, obrazowanie medyczne 

INTERACTIVE VISUALIZATION OF MEDICAL DATA USING 

VIRTUAL REALITY GOGGLES 

Summary: The aim of the project was to develop a spatial visualization of medical data using 
virtual reality goggles. The framework of the research covers creating an application for 
visualization of spatial anatomical models using virtual reality goggles and support for basic 
user interaction with a selected motion capture system. The final step is to test the application. 
 
Keywords: virtual reality, 3D animation, 3D data visualization, motion capture systems, game 
engines, medical imaging 

1. Wprowadzenie 

Techniki obrazowania medycznego umożliwiają nieinwazyjne tworzenie wizualnych 
reprezentacji wnętrza ludzkiego ciała. Uzyskiwane obrazy posiadają szereg 
zastosowań klinicznych w zakresie diagnostyki, monitorowania terapii czy 
planowania i wykonywania operacji. Do 2010 roku zarejestrowano na świecie ponad 
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5 miliardów przypadków wykorzystania obrazowania medycznego [1], zaś sama 
technologia znalazła zastosowanie w nauce i przemyśle [2].  

Współczesne techniki obrazowania umożliwiają akwizycję danych dotyczących 
trójwymiarowych struktur w formie cyfrowej. Technologie informacyjne pozwalają 
na przetwarzanie tych danych celem utworzenia wizualizacji 3D, które znajdują wiele 
zastosowań. Trójwymiarowa reprezentacja przestrzennych danych medycznych była 
przełomem w zakresie operacji wspomaganych komputerowo, dostarczając 
chirurgom informacje, których nie byli w stanie uzyskać przy użyciu tradycyjnych 
technik obrazowania [3].   

Pomimo wielu zalet, obrazowanie trójwymiarowe wciąż nie przewyższa 
popularnością technik 2D. Jedną z przyczyn tej tendencji jest złożoność 
oprogramowania służącego do tworzenia wizualizacji. Warto także zauważyć, że  
w zastosowaniach klinicznych używane są zwykle klasyczne monitory 2D, które nie 
pozwalają wykorzystać w pełni potencjału trójwymiarowej reprezentacji danych [4]. 

Celem niniejszej pracy było stworzenie programu do interaktywnej wizualizacji 
danych wykorzystującego technologię wirtualnej rzeczywistości, która zyskuje 
rosnące zainteresowanie wśród specjalistów obrazowania medycznego. Szkolenia  
i interaktywne sale operacyjne oparte na systemach wirtualnej rzeczywistości  
i analizy ruchu są gwałtownie rozwijającą się dziedziną, z powodzeniem stosowane 
są w dydaktyce na najnowocześniejszych uczelniach medycznych [5]. Badania 
wskazują na skuteczność tego rozwiązania, a rynek sprzętu umożliwiającego pracę  
z wirtualną rzeczywistością rozszerza się bardzo dynamicznie [6].  

2. Metoda 

Przygotowanie projektu podzielono na 3 etapy: 
 • stworzenie sceny (interfejsu graficznego) oraz metod poruszania się i interakcji 
z wykorzystaniem środowiska programowania, 
 • przygotowanie modeli anatomicznych w różnych formatach danych, 
 • import modeli do aplikacji. 
 
Do stworzenia aplikacji wykorzystano silnik gier Unity w wersji 2017.2. Jest to (obok 
Unreal Engine 4 i CryENGINE) najpopularniejsze środowisko służące do tworzenia 
gier komputerowych [7]. Ze względu na współpracę z wieloma systemami 
operacyjnymi oraz urządzeniami, a także łatwość implementacji, Unity jest szeroko 
wykorzystane do tworzenia aplikacji opartych na wirtualnej rzeczywistości [8]. 
 
W ramach aplikacji przygotowano wirtualne pomieszczenie szpitalne symulujące 
prosektorium (Rysunek 1). Elementy zostały zamodelowane przy użyciu interfejsu 
graficznego Unity lub pobrane  z tzw. Asset Store, który umożliwia użytkownikom 
Unity publikowanie swoich modeli i korzystanie  z udostępnionych przez innych 
użytkowników materiałów. 
 
 



 Interaktywna wizualizacja przestrzennych danych medycznych na goglach … 67 

 
 

 

Rysunek 1. Widok sceny z punktu widzenia użytkownika dla dwóch różnych 

lokalizacji kamery 

 
Unity posiada gotową bibliotekę SteamVR, która umożliwia prostą implementację 
obsługi urządzenia HTC Vive (wykorzystanego w projekcie zestawu do wirtualnej 
rzeczywistości) wewnątrz tworzonej aplikacji. Gotowe elementy pozwalają na 
nawigowanie pozycji gogli (które odpowiadają kamerze w grze) oraz kontrolerów, 
które są widoczne dla gracza w wirtualnym środowisku. 
 
W celu wprowadzenia możliwości interakcji użytkownika z innymi obiektami 
wewnątrz wirtualnej rzeczywistości, stworzono dodatkową funkcję w formie skryptu 
w języku programowania C#. Funkcja umożliwia podnoszenie obiektów i dowolną 
manipulację ich położeniem w przestrzeni za pomocą kontrolerów. 



68 Grzegorz DĘBOWSKI  

Kolejnym elementem, który zaimplementowano, jest możliwość alternatywnego 
przemieszczania się wewnątrz sceny. Było to konieczne, ponieważ rozmiar sceny 
znacznie przekracza obszar, w którym może poruszać się użytkownik w świecie 
rzeczywistym. Zostało to zrealizowane w formie tzw. teleportacji. Po wciśnięciu 
odpowiedniego przycisku na kontrolerze, przed użytkownikiem pojawia się znacznik, 
którego położeniem sterować można za pomocą ruchów kontrolera. Po zwolnieniu 
przycisku kamera jest przenoszona w miejsce oznaczone uprzednio znacznikiem, co 
odczuwane jest z perspektywy użytkownika jako przemieszczenie się. Na Rysunku 2 
przedstawiono dwa rodzaje znaczników – pomarańczowy, umożliwiający teleportację 
we wskazane miejsce, lub czerwony, który wskazuje na to, że wybrana lokalizacja 
jest nieodpowiednia (np. ściana). Alternatywą dla teleportacji może być 
przemieszczanie się z wykorzystaniem przycisków, które symuluje zwykły chód, 
jednak może to powodować złe samopoczucie u użytkownika [9].  
 

  

Rysunek 2. Znaczniki teleportacji 

Modele anatomiczne tworzono na podstawie obrazów z obrazowania CT oraz MRI.  
W celu wydzielenia z całego zbioru danych konkretnej struktury dokonano 
segmentacji przy użyciu programu Materialise Mimics. Wykorzystane narzędzia  
i algorytmy różniły się  w zależności od rodzaju segmentowanego obiektu. 
Przykładowe widoki okna programu po wykonanej segmentacji widoczne są na 
Rysunku 3 oraz Rysunku 4. 
 
Na podstawie danych uzyskanych w wyniku segmentacji wygenerowano modele 3D, 
które pokryto siatką trójkątów i wyeksportowano do pliku w formacie STL. 
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Rysunek 3. Segmentacja nasady dalszej kości udowej (żółta maska), widok okna 

programu Mimics 

 

 

Rysunek 4. Segmentacja odcinka aorty brzusznej (zielona maska), widok okna 

programu Mimics 

 
Unity pozwala na proste dodawanie obiektów trójwymiarowych do stworzonej sceny. 
Obsługuje import wielu popularnych formatów, m.in.: .FBX, .obj, .dxf. Pozwala także 
na import poprzez konwersję plików z programów służących do modelowania 3D, 
takich jak np. Max, Maya, Blender czy Modo. Środowisko Unity nie obsługuje 
formatu .STL, a w celu umożliwienia importu plików o takim rozszerzeniu aplikację 
wzbogacono o odpowiednią bibliotekę. Plik STL jest reprezentowany w Unity jako 
obiekt typu Mesh, czyli siatka. Rendering modelu możliwy jest po nadaniu 
elementowi właściwości materiałowych, określających m.in. jego kolor. 
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3. Wyniki 

Dla potrzeb aplikacji przygotowano bibliotekę modeli anatomicznych, które mogą 
być wykorzystywane w opracowanej wizualizacji. Stworzone modele wraz z metodą 
wykorzystaną do ich otrzymania przedstawiono w Tabeli 1. 

Tabela 1. Spis przygotowanych modeli anatomicznych 

L.p. 
Modelowana 

struktura 

Format 

pliku 
Metoda uzyskania Źródło 

1. Kość piętowa 

STL 

segmentacja 

obrazu CT 

 

wykonano 

samodzielnie 

 

2. Kość piszczelowa 

3. Kręg L1 

4. Łopatka 

5. Żuchwa 

6. Kość udowa psa 

7. Kość piszczelowa psa 

8. Czaszka [10] 

9. Kości stopy [11] 

10. 
Płuca z oskrzelami  

i tchawicą 
segmentacja 

obrazu MRI 

wykonano 

samodzielnie 

11. 
Układ kostny 

człowieka 
OBJ 

modelowanie CAD [12] 

12. Twarz 
Skaner 

powierzchniowy 

wykonano 

samodzielnie 

 
Na Rysunkach 5 i 6 przedstawiono zrzuty z aplikacji z punktu widzenia użytkownika, 
na których widoczne są niektóre z wymienionych w Tabeli 1 modele. Obiekty na 
ilustracjach są oznaczone numerami odpowiadającymi ich kolejności w tabeli. 
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Rysunek 5. Zrzut ekranu z widocznymi modelami anatomicznymi 

 

Rysunek 6. Zrzut ekranu z widocznymi modelami anatomicznymi 

Stworzona aplikacja to symulacja środowiska laboratorium, które może być 
eksplorowane przy użyciu gogli wirtualnej rzeczywistości. Obiekty znajdujące się  
w pomieszczeniu to zarówno elementy typowe dla projektowanego miejsca (meble, 
narzędzia, artykuły biurowe), jak i wymienione modele anatomiczne. Widok sceny  
z różnych perspektyw przedstawiono na Rysunku 7. 
 
W celu umożliwienia użytkownikowi dotarcia do każdego miejsca w stworzonym 
środowisku wykorzystano dwa sposoby przemieszczania się – pierwszy polega na 
poruszaniu się w świecie rzeczywistym, co jest odzwierciedlane zmianą położenia 
kamery w środowisku wirtualnym. Funkcja ta działa dzięki systemowi śledzenia 
ruchu, który pozwala na określanie lokalizacji gogli w czasie rzeczywistym. Drugą 
metodą przemieszczania się jest funkcja teleportacji, która pozwala na przeniesieniu 
kamery do określonego przez użytkownika punktu. 
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Rysunek 7. Widoki aplikacji z punktu widzenia użytkownika 

Aplikacja pozwala na interakcję z wirtualnym środowiskiem. Jedną z opcji jest 
podnoszenie przedmiotów będących częścią sceny i manipulowanie nimi, co można 
zobaczyć na dolnej ilustracji Rysunku 7. Taka sama interakcja jest możliwa także  
z modelami anatomicznymi, co zaprezentowano na Rysunku 8. Dodatkowo widoczne 
jest, że oba kontrolery działają niezależnie od siebie, co pozwala na wykonywanie 
dwóch akcji jednocześnie, np. trzymanie dwóch obiektów lub teleportacja wraz  
z obiektem. 
 
Scena może być w prosty sposób edytowana z poziomu programisty przy pomocy 
środowiska Unity. Dzięki rozbudowaniu programu o odpowiednią bibliotekę, 
możliwe jest importowanie nie tylko obsługiwanych przez Unity popularnych 
formatów obiektów trójwymiarowych, ale także plików STL, które można uzyskać na 
drodze segmentacji obrazów medycznych. Pozwala to na edycję oraz wzbogacanie 
przygotowanej biblioteki modeli anatomicznych, umożliwia także pozamedyczne 
wykorzystanie aplikacji. 
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Rysunek 8. Manipulowanie modelami kości kończyny psa 

 
Do optymalnego korzystania z aplikacji wymagana jest przestrzeń, która umożliwi 
użytkownikowi przyjęcie pozycji stojącej oraz przemieszczanie się,  
z uwzględnieniem wyciągniętych ramion. Z wyznaczonego obszaru należy usunąć 
wszystkie meble i przedmioty, aby nie stanowiły one niebezpieczeństwa dla 
użytkownika. 

4. Podsumowanie 

Nowoczesne techniki komputerowe – obrazowanie 3D, wirtualna rzeczywistość  
i systemy analizy ruchu – są narzędziami o ogromnym potencjale w zakresie 
zastosowań medycznych. Ich rosnąca popularność sprawia, że stają się coraz łatwiej 
dostępne, w niedalekiej przyszłości mogą stać się standardem. Już pojedyncze 
techniki niosą ze sobą ogromne wsparcie dla procesu leczenia, a ich połączenie 
skutkuje poprawą skuteczności operacji, skróceniem czasu i minimalizacją stresu 
związanego z ryzykiem operacji, zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta [2, 4, 5, 6]. 
Celem pracy było wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości do 
wizualizacji przestrzennych danych medycznych oraz zaimplementowanie metod 
interakcji użytkownika z obiektami. Zastosowane gogle umożliwiające pełną 
immersję w wirtualnej rzeczywistości pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno, 
a praca dotyczy zastosowania najnowszych rozwiązań z zakresu sprzętu oraz 
technologii informacyjnych.  
Stworzona w ramach pracy aplikacja umożliwia wizualizację modeli 
trójwymiarowych w wielu popularnych formatach, pozwala na import obiektów  
z programów służących do modelowania 3D oraz modeli wygenerowanych na 
podstawie danych z obrazowania medycznego. Program wykorzystuje technologię 
wirtualnej rzeczywistości oraz śledzenia ruchu dzięki zastosowaniu zestawu  
HTC Vive.  
W celu wyposażenia programu w zestaw gotowych obiektów, przygotowano 
bibliotekę trójwymiarowych modeli anatomicznych, które mogą być prezentowane  
w środowisku wirtualnym. Możliwa jest także interakcja z wykorzystanymi 
modelami. 
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Przeprowadzone testy aplikacji wykazały, że spełnia ona założoną funkcjonalność 
oraz posiada wysoki stopień immersyjności, na który wpływają m.in. intuicyjna 
obsługa, łatwość przemieszczania się wewnątrz sceny, możliwość interakcji  
z elementami otoczenia i płynność działania programu. Wysoki poziom immersji 
wpływa pozytywnie na umiejętności logicznego myślenia i zapamiętywania 
użytkownika aplikacji [13, 14].  
Realizacja pracy wymagała opanowania narzędzi programistycznych, takich jak 
środowisko Unity czy język programowania C#. W czasie tworzenia aplikacji 
niezbędne było korzystanie z dokumentacji technicznej oraz for specjalistycznych,  
a także dokładne zaznajomienie się z budową i funkcjami urządzenia HTC Vive. 
Implementacja metod poruszania się i interakcji wymagała wykorzystania bibliotek 
pozwalających na komunikację z goglami z poziomu programisty. Zestaw modeli 
trójwymiarowych struktur anatomicznych został przygotowany dzięki zastosowaniu 
specjalistycznego oprogramowania do segmentacji danych medycznych i wymagał 
umiejętności analizowania obrazów uzyskanych dzięki tomografii komputerowej  
i technice rezonansu magnetycznego. Dodatkowo, bibliotekę modeli poszerzono 
o model twarzy, który przygotowano przy użyciu skanera powierzchniowego.  
Analiza rynku wykazała, że wykorzystany zestaw HTC Vive jest jednym  
z najlepszych dostępnych komercyjnie urządzeń do symulacji wirtualnej 
rzeczywistości. Szeroki zakres zastosowań, wysoka jakość wykonania i dokładny 
system śledzenia ruchu to jedne z wielu zalet gogli, które znajdują zastosowanie nie 
tylko w rozrywce, ale także w przemyśle czy medycynie.  
Wykorzystane do segmentacji danych z obrazowania medycznego oprogramowanie 
Materialise Mimics daje użytkownikowi dostęp do szeregu nowoczesnych 
algorytmów do analizy i przetwarzania obrazu, które nie tylko przyspieszają proces 
tworzenia modelu, lecz także wpływają pozytywnie na jego jakość. Dostępny  
w programie moduł CAD umożliwia edycję modelu oraz łączenie go z innymi 
obiektami trójwymiarowymi. 
Przygotowany program może być wykorzystany do działań dydaktycznych, takich jak 
nauka anatomii, lub diagnostycznych, jako alternatywny sposób wizualizacji danych  
z obrazowania medycznego. Dzięki zastosowaniu ogólnodostępnego środowiska 
programowania aplikacja może być dalej rozwijana. Platformy Steam oraz Unity 
umożliwiają dzielenie się stworzonymi w ramach pracy rozwiązaniami, a nawet ich 
komercjalizację, podczas gdy samo środowisko Unity jest darmowe do progu zysków 
100 tysięcy USD [7]. 
Opcje, o które można rozbudować program, to m.in. możliwość oglądania dowolnych 
przekrojów modeli zaznaczonych przez użytkownika, wprowadzanie elementów 
złożonych z opcją oddzielania od siebie poszczególnych części (np. model czaszki,  
z którego można wydzielić poszczególne kości) lub poszerzenie zakresu narzędzi do 
interakcji z obiektami. Oprócz wizualizacji modeli anatomicznych, możliwe jest także 
wprowadzenie efektownych animacji w celi przedstawienia kinematyki narządów 
ruchu lub fizjologicznej pracy organów. 
Dalszym kierunkiem rozwoju opracowanej aplikacji może być wirtualne planowanie 
zabiegu chirurgicznego z możliwością zapisu planu operacji, jak również stworzenie 
symulatora złożonych operacji w celu prezentacji systemów wspomagania zabiegów 
czy przygotowania chirurgów do korzystania z zaawansowanych systemów. 
Niniejsza praca stanowi badania wstępne dotyczące zastosowania gogli wirtualnej 
rzeczywistości w systemie MentorEye, realizowanym w ramach projektu 
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Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji 

chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów, którego jednym z założeń jest 
zastosowanie technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości we wspomaganiu 
zabiegów onkologicznych. Ogólna idea projektu zaprezentowana została  
w pracy [15]. 
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