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Abstract
The use and application of virtual reality techniques has become a standard in both everyday life (en-
tertainment and utility), in training and research. Increasing use of virtual reality, on the one hand, 
allows specific skills to be practiced, especially in areas with high risk of health impairment or even 
loss of life (eg vehicle, machine, or surgeon training), in areas with a difficult access (eg. astronautics) 
or very expensive ones. On the other hand, observations and research reports indicate the presence 
of threats in selected spheres of trainees’ life such as interpersonal, cognitive or somatic ones. The aim 
of the article is to: 1) make and synthesize data showing negative consequences of using virtual tech-
niques for the health of trainees based on the literature, and 2) present the research proposals on the 
effects of real and virtual world interaction in the human-human-machine sequences on psychophysi-
cal and psychosocial functioning using three groups of tools (SSQ - Simulator Sickness Questionnaire, 
psychological testing battery and eye-tracking).
Keywords: imulator, virtual reality, psychophysical disorders.

WPROWADZENIE

Rozwój nowoczesnych technologii skutkuje szerokim ich zastosowaniem 
obejmującym coraz rozleglejsze obszary życia. Jednym z  przykładów in-
tensywnie rozwijających się technik oddziaływania na człowieka a poprzez 

niego na środowisko jest domena wirtualnej rzeczywistości. Techniki wirtualnej 
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rzeczywistości znalazły miejsce w rozrywce (filmy i gry komputerowe), w pro-
jektowaniu i  budownictwie (tzw. wizualizacje zagospodarowania przestrzeni), 
w szkoleniach i treningach (kierowców, operatorów wózków widłowych, pilotów, 
astronautów, neurochirurgów i chirurgów), terapii i leczeniu (zaburzeń lękowych 
i  fobii, bólu, wad wzroku) czy w badaniach naukowych. Dzięki ich zastosowa-
niu możliwe jest poszerzanie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie określonych 
umiejętności człowieka przy jednoczesnym kontrolowaniu (rodzaju, siły, kierun-
ku, częstotliwości, zabarwienia, etc.) bodźców skierowanych do podmiotu i jego 
reakcji na te bodźce, (zarówno na poziomie fizjologicznym, psychologicznym, 
jak i społecznym) zapewnieniu bezpieczeństwa, możliwości replikacji złożono-
ści sytuacji, ćwiczeń w przestrzeniach nietypowych, trudno dostępnych czy też 
ograniczaniu kosztów. Korzystanie z trójwymiarowych symulacji, (pomimo licz-
nych zalet), nie jest wolne od obciążeń, stanowiących przysłowiową łyżkę dzie-
gciu w  beczce miodu. Tym słabym punktem jest choroba symulatorowa (ang. 
simulator sickness, induced sickness, motion sickness induced by virtual reality, 
cybersickness)(Biernacki, Dziuda, 2012, Sharples, Cobb, Moody, Wilson, 2008, 
Zużewicz, Saulewicz, Konarska, Kaczorowski, 2011, La Viola, 2000), będąca ro-
dzajem choroby lokomocyjnej (Johnson, 2005).

Choroba symulatorowa jest multidymensjonalnym aglomeratem przykrych 
dolegliwości, wynikających z  pobudzenia narządów czuciowych układu rów-
nowagi, które pojawiają się podczas immersji (zanurzenia się) w świat wirtual-
ny, wykorzystywany w pracy z symulatorami (stąd jej nazwa). Nie stanowi ona 
choroby w sensie medycznym, a raczej odnosi się do złego samopoczucia, dys-
komfortu, niedomagania czy niedyspozycji. Warto podkreślić, że rodzaj i nasile-
nie obserwowanych i odczuwanych dolegliwości zależą zarówno od czynników 
środowiskowych (np. rodzaju symulatora, specyfiki roli - aktywność/bierność, 
doświadczenia w  pracy w  warunkach symulatorowych) (Kolasinski, 1995), jak 
i indywidualnych (np. wieku, płci, (Kolasinski, 1995, Biernacki, Tarnowski, 2011) 
skłonności do choroby lokomocyjnej, lękliwości, (Cobb, Nichols, Ramsey, Wil-
son, 1999) obiektywnego stanu zdrowia, zmęczenia, stresu, (por. Biernacki, Dziu-
da, 2012) Część autorów zwraca uwagę na genetyczne uwarunkowania skłonności 
do choroby lokomocyjnej (kinetozy).Wykazano na przykład, że Azjaci w porów-
naniu z przedstawicielami rasy kaukaskiej są bardziej podatni na kinetozę i mają 
istotnie wyższe poziomy nasilenia nudności i wskaźniki wazopresyny we krwi 
w trakcie testów wzbudzenia objawów (Stern, Hu, Ujtdehaage, Muth, Xu, Koch, 
1996, Koch, 1999). Zatem jej wielowymiarowość odnosi się do różnych wymia-
rów funkcjonowania człowieka (genetycznego, fizjologicznego, psychicznego, 
społecznego) oraz różnorodnych aspektów warunkowanych przez symulatory. 
Jedną z istotnych kwestii korzystania z symulatorów jest aspekt temporalny. Min, 
Chung, Min, Sakamoto (2004) poza kontekstem czasowym uwzględnili także 
w swoich badaniach dwa wymiary: obiektywny, odnoszący się do oceny stanu 
fizjologicznego badanego (EEG i reakcji skórno-galwanicznej) oraz subiektywny 
(wykorzystali kwestionariusz choroby symulatorowej SSQ) Badania ujawniły, że 
dłuższy czas przebywania w środowisku symulatora pozytywnie koreluje z wy-
stępowaniem objawów choroby. Ponadto, zmiany na poziomie psychologicznym 
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są odroczone w czasie w stosunku do zmian na poziomie fizjologicznym, (zatem 
wykorzystanie wskaźników fizjologicznych daje możliwość wcześniejszego roz-
poznania objawów choroby symulatorowej, zanim symptomy te zostaną poddane 
introspekcji). 

Choroba symulatorowa pojawia się wówczas, gdy informacje ze wszystkich 
zmysłów biorących udział w orientacji w przestrzeni i percepcji ruchu pozosta-
ją w sprzeczności z wcześniejszym doświadczeniem człowieka. W trakcie kiedy 
dana osoba wykonuje określone zadanie w symulatorze, wzór informacji o ruchu, 
jaki wykonywała ona do tej pory, jest niezgodny z tym, czego podmiot doświad-
cza tu i teraz w wirtualnej rzeczywistości. Dysonans pomiędzy obecną informa-
cją sensoryczną a ukierunkowaniem systemu percepcyjnego badanego, prowadzi 
do ujawnienia się syndromu choroby symulatorowej (Dziuda, Biernacki, Baran, 
Truszczyński, 2014, Biernacki, Kennedy, Dziuda, 2016).

Choć badacze są zgodni co do faktu występowania choroby symulatorowej i nie-
odzowności jej wyjaśnienia, a w konsekwencji opracowania możliwości sprawo-
wania kontroli nad jej przebiegiem, a nawet znacznego ograniczenia niepożąda-
nych symptomów, to nie są jednomyślni co do częstości pojawiania się tejże oraz 
długości trwania dyskomfortu. Rozpiętość wyników wskazujących na frekwencję 
objawów mieści się w przedziale 10-100% badanych (McCauley, 1984, Kennedy, 
Frank, 1985, Kennedy, Fowlkes, 1992, Malińska, Zużewicz, Bugajska, Grabowski 
2014). Liczba i rodzaj odczuwanych dolegliwości przez osoby korzystające z sy-
mulatorów to jedno, a czas ich występowania – to drugie. Z badań wynika, że 
symptomy choroby symulatorowej nie ograniczają się jedynie do czasu imersji 
w wirtualnej rzeczywistości, ale utrzymują się jeszcze po zakończeniu aktywno-
ści symulatorowej czyli przenoszą się na realną rzeczywistość. W doniesieniach 
Malińskiej i wsp. (2014) oznaki podobne do występujących w chorobie symulato-
rowej pojawiły się u 25% badanych, którzy poddani zostali ekspozycji na film 3D 
(były to przede wszystkim senność, znużenie i apatia, bóle i zawroty głowy, ucisk 
w jamie brzusznej, ból oczu). Wspomniane objawy występowały jeszcze prawie 5 
godzin po zakończeniu oglądania filmu wyświetlanego w technice stereoskopo-
wej. W badaniach tych samych autorów cała grupa osób (100%) biorących udział 
w szkoleniu w obsłudze wirtualnego stanowiska pracy odczuwała różne sympto-
my choroby symulatorowej, (głównie znużenie, apatię, ból oczu, wzmożoną po-
tliwość, zawroty głowy, senność i uczucie gorąca) (Malińska i in., 2014). Na fakt 
utrzymywania się objawów choroby symulatorowej po zakończeniu aktywności 
w  symulatorze wskazują także m.in. Baltzley, Kennedy, Berbaum, Lilienthal, 
Gower, (1989), Sharkey, McCauley (1992), Silverman, Slaughter, (1995), Johnson 
(2005), Bertin, Guillot, Collet, Vienne, Espie, Graf, (2009). Według tych autorów 
czas utrzymywania się symptomów waha się od kilku minut do kilku dni.
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CHOROBA	SYMULATOROWA	–TEORETYCZNE	MODELE	
WYJAŚNIAJĄCE

Dostrzeżenie problemu choroby symulatorowej doprowadziło do podjęcia prób 
jej wyjaśnienia. Badania skierowane są na zrozumienie i modelowanie mechani-
zmów fizjologicznych biorących udział w pojawianiu się symptomów (Benson, 
2006, Bos, Bles, Groen 2008) bądź tworzenie modeli dających podstawy do prze-
widywania wystąpienia objawów choroby (por. Lewkowicz, 2016). Generalnie 
wyróżnia się dwa podejścia: empiryczne, które bazuje na zaobserwowanych ob-
jawach choroby i wykorzystuje je do zamodelowania jej charakterystyk, uznając, 
że główną jej przyczyną jest ruch oraz teoretyczne, mające na celu wyjaśnienie 
przyczyn choroby. 

Na gruncie teoretycznym najbardziej popularne są  trzy modele objaśniające. 
Jednym z  nich jest Teoria Konfliktu Sensorycznego (Sensory Conflict Theory) 
Reasona i Branda (za: Reason, 1978) rozwinięta przez Omana (1990). W mode-
lu tym przyjmuje się założenie, że przyczyną choroby symulatorowej jest tzw. 
sensoryczne przegrupowanie (ang. sensory rearrangement) charakteryzujące się 
konfliktem sensorycznym występującym pomiędzy sygnałami z narządu przed-
sionkowego, receptorów wrażliwych na ruch oraz narządu wzroku a  informa-
cjami oczekiwanymi przez centralny układ nerwowy (OUN) bazujący na wcze-
śniejszych doświadczeniach. Głównym komponentem opisywanego modelu jest 
tzw. komparator, którego zadaniem jest porównywanie odczuwanych ruchów 
z ruchami oczekiwanymi przez OUN danej osoby. W przypadku niezgodności 
komparator wysyła sygnał niedopasowania (ang. mismatch signal), który jest 
wykorzystany przez centralny układ nerwowy do korekty ruchu i  pozycji cia-
ła. W  zależności od wartości sygnału niedopasowania i  czasu jego ekspozycji 
możliwa jest adaptacja do nowej sytuacji (złagodzenie niezgodności) lub choroba 
lokomocyjna (skumulowanie konfliktu sensorycznego)(Benson, 2006). Badania 
przeprowadzone na pilotach o  odmiennym doświadczeniu lotniczym i  różnej 
liczbie godzin nalotów wskazują, że piloci bardziej doświadczeni (z większą licz-
bą nalotów) odczuwają większe nasilenie objawów choroby symulatorowej niż ich 
mniej doświadczeni koledzy. Efekt ów jest tłumaczony tym, że system percepcyj-
ny pilota przyzwyczaja się do lotu rzeczywistego, co powoduje zwiększenie jego 
podatności na odczuwanie różnicy pomiędzy lotem realnym a  symulowanym 
(za: Biernacki, Kennedy, Dziuda, 2016).

Drugim modelem teoretycznym wyjaśniającym występowanie choroby symu-
latorowej jest Teoria Konfliktu Subiektywnego Poczucia Pionu (ang. Subjective 
Vertical Conflict Theory) opisana przez Bosa i Blesa (1998). Stanowi ona zmody-
fikowaną wersję Teorii Konfliktu Sensorycznego. W myśl tego podejścia chorobę 
symulatorową (lokomocyjną) powodują wszystkie sytuacje, w których odczuwa-
nie pionu grawitacyjnego jest niezgodne z  subiektywnym doznawaniem pionu 
(kreowanym przez informacje płynące z  narządu przedsionkowego, narządu 
wzroku i  receptorów czucia głębokiego) oczekiwanym na bazie wcześniejszych 
doświadczeń. 
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Trzecim z modeli teoretycznych, wskazującym podłoże choroby symulatorowej 
jest Teoria Niestabilności Posturalnej (ang. Postural Instability Theory) opisywa-
na przez Stoffregena Hettingera, Haasa, Roe’a i Smarta (2000). Zgodnie z tą teo-
rią choroba symulatorowa wynika z braku lub nieefektywnych działań człowieka 
poddanego warunkom symulatorowym, mających na celu ograniczenie ruchów 
ciała wywołanych przez wirtualną rzeczywistość. W badaniach opisanych w li-
teraturze przedmiotu zwraca się uwagę na aspekt (nie)stabilności posturalnej. 
Okazuje się, że na podstawie stopnia stabilności posturalnej można przewidy-
wać pojawienie się objawów choroby symulatorowej, (im większa niestabilność 
tym dotkliwsze symptomy choroby). Zatem, stabilność/niestabilność postawy 
jest zarówno czynnikiem predyktywnym choroby symulatorowej, jak i zmienną 
objaśnianą przez warunki symulacji (Stoffregen, Smart, 1998, Owen, Leadbetter, 
Yardley, 1998).

DIAGNOZOWANIE	I LECZENIE	CHOROBY	SYMULATOROWEJ

Nie mniej ważnym elementem problematyki choroby symulatorowej jest jej dia-
gnozowanie. Opiera się ona na wskaźnikach mających charakter obserwacyjny, 
przy czym, jak wspomniano wcześniej, mogą one dotyczyć zarówno aspektu 
obiektywnego (zazwyczaj pomiarów fizjologicznych, EEG, reakcji skórno-galwa-
nicznej, pomiaru tętna, oceny bladości twarzy itp.) jak i  subiektywnego wyko-
rzystuje się w tym przypadku (metody kwestionariuszowe, wywiad, obserwację). 

Niektóre objawy choroby symulatorowej można mierzyć obiektywnie wykorzy-
stując techniki tzw. eye-trackingu. Eyetracking jest metodą, która umożliwia 
śledzenie ruchu gałek ocznych oraz wyznaczenie miejsca skupienia wzroku, de-
tekcje ruchów sakadycznych, czyli mikroprzeskoków źrenicy oraz częstotliwości 
i długości mrugania.

Liossi, Schoth, Godwin, Liversedge (2014) badali sposób postrzegania obrazów 
przez osoby z  przewlekłym bólem głowy. Wyniki, które uzyskali wskazują, że 
osoby z bólem głowy zwracają uwagę na inne szczegóły prezentowanego obra-
zu oraz wolą oglądać obrazy, które mniej kojarzą się z bólem. Stanowi to punkt 
wyjścia do przeprowadzenia badań odwrotnych, polegających na tym, że osobie 
badanej prezentuje się zbiór obrazów i sprawdza jej reakcje. Na tej podstawie es-
tymuje się, czy osoba ta posiada skłonności do bólów głowy.

IanaIatsun, ChakerLarabi, Fernandez-Maloigne (2013) badali występowanie za-
burzeń psychofizycznych (głównie zmęczenia) w  trakcie używania sprzętu 3D 
rzeczywistości rozszerzonej. Przedstawione przez nich wyniki testów wskazują, 
że zmęczenie wzroku można wykryć bazując na pomiarze czasu mrugania oraz 
sakad. Warto wspomnieć, że badanie ruchów gałek ocznych jest jednym z pod-
stawowych badań w sytuacji diagnozowania wstrząsu mózgu oraz strukturalne-
go uszkodzenia mózgu. 

Najpowszechniejszym zastosowaniem eye-trackingu jest detekcja zmęczenia, 
zwłaszcza u kierowców. Literatura przedmiotu jest bogata w doniesienia z badań 
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w tym obszarze (Horng, Wen-Bing, et al., 2004, Devi, Mandalapu Sarada, Bajaj, 
2008). Zmiennymi najczęściej mierzonymi są tu czas mrugania lub ogólnie czas 
zamkniętych oczu. Trudno natomiast odnaleźć korelację nadmiernego wydzie-
lania śliny z ruchami gałek ocznych, jednak istnieją przypadki, gdzie nietypowe 
ruchy oczu oraz nadmierne wydzielanie śliny są skutkami jednego zaburzenia. 
Dzieje się tak na przykład przy diagnozowaniu ADHD, FADS i PD (Tseng, Po-
-He, et al., 2013). Podobnie związki obserwuje się w przypadku nadmiernego wy-
dzielania potu (Kang, O-Seok, et al., 2012).

Natomiast w ramach subiektywnego badania dolegliwości związanych z choro-
bą symulatorową jednym z najczęściej stosowanych kwestionariuszy badających 
jej symptomy jest Kwestionariusz Do Badania Choroby Symulatorowej (ang. Si-
mulator Sickness Questionnaire (SSQ)) opracowany przez Kennedy’ego i  wsp. 
(Kennedy, Lane, Berbaum, Lilienthal, 1993) uważany za standardowy przyrząd 
pomiarowy tejże. Prace adaptacyjne do warunków polskich przeprowadzili Bier-
nacki, Kennedy, Dziuda, (2016). Kwestionariusz ten zawiera 26 objawów kwalifi-
kowanych do jednej z trzech klas: symptomów okulomotorycznych, dezorientacji 
i mdłości. Objawami tymi są:

1. ogólny dyskomfort, 
2. zmęczenie, 
3. znużenie
4. senność 
5. ból głowy, 
6. zmęczenie oczu, (trudności z ustawieniem ostrości)
7. trudność ze skupieniem uwagi
8. zwiększone/zmniejszone wydzielanie śliny, 
9. pocenie się, 
10. nudności, 
11. trudności z koncentracją, 
12. pogorszenie stanu psychicznego 
13. ociężałość myślenie uczucie „pełnej głowy” (ang. fullness of head),
14. zamglony wzrok (niewyraźne widzenie), 
15. uczucie falowania /zaburzenia równowagi (oczy otwarte),
16. uczucie falowania /zaburzenia równowagi (zamknięte oczy), 
17. zawroty głowy, 
18. zaburzenia wzrokowe (wrażenie ruchu)
19. omdlenia
20. świadomość oddechu
21. dolegliwości żołądkowe,
22. utrata/nadmierny apetyt
23. potrzeba wypróżnienia jelit (problemy gastryczne) 
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24. dezorientacja
25. odbijanie (bekanie). 
26. wymioty
27. pozostałe (inne)
Badany udziela odpowiedzi na 4-stopniowej skali Likerta, pozwalającej na grada-
cję objawów od braku symptomów, poprzez niewielkie dolegliwości, czy umiar-
kowane objawy, aż do poważnych syndromów choroby symulatorowej. Wynik 
z SSQ obejmuje zarówno ogólny poziom choroby symulatorowej (WO), jak i skła-
dające się na niego wskaźniki dla konkretnych (nieortogonalnych względem sie-
bie) skal:

I mdłości (M) – symptomy to: ślinotok, pocenie się, mdłości, dolegliwości żo-
łądkowe i bekanie;

II zaburzenia okulomotoryczne (O) – symptomy to: zmęczenie, ból głowy, zmę-
czenie oczu oraz trudności z koncentracją;

III dezorientacja (D) – symptomy to: zawroty głowy, uczucie odurzenia (zarów-
no przy otwartych, jak i zamkniętych oczach) i zamazane (nieostre) widzenie 
(Biernacki, Kennedy, Dziuda, 2016).

Dodatkowo, doniesienia o  retrospekcjach wizualnych i  halucynacjach wzro-
kowych zostały udokumentowane w  pracach (McCauley, 1984; Wright, 1995; 
Young, 2003), choć są one zgłaszane niezmiernie rzadko.

Choroba symulatorowa może być traktowana jako reakcja obronna organizmu 
sygnalizująca danej osobie zbliżające się zaburzenie równowagi przy zachowa-
nej prawidłowej czynności układu wzrokowego i przedsionkowego. W związku 
z tym działania podejmowane w celu jej złagodzenia („wyleczenia”) powinny być 
skierowane na poprawę funkcjonalnych i  adaptacyjnych reakcji narządowych 
i układowych „chorego”, nie zaś na ich przytłumianie (Alina Morawiec-Sztan-
dera, 2014).

Hain (2013) wskazuje na trzy strategie leczenia choroby lokomocyjnej:

1. behawioralną (odnoszącą się do działań intencjonalnych takich jak unikanie 
czy przemyślana aktywność)

2. ćwiczeniową, (której celem jest adaptacja/habituacja do nowych warunków 
działania)

3. medyczną (konwencjonalną i niekonwencjonalną).
Najczęściej stosowaną metodą terapeutyczną, pozwalającą przeciwdziałać wystę-
powaniu objawów choroby symulatorowej jest trening (Ronen, Yair, 2013).

AUTORSKA	PROPOZYCJA	BADAŃ

Coraz większa powszechność stosowania wirtualnej rzeczywistości oraz zwią-
zane z tym niedogodności psychofizyczne skłaniają do podejmowania dalszych 
badań nad problemem choroby symulatorowej. 
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Środowisko wirtualne będące przedmiotem autorskiego projektu stanowić bę-
dzie bardzo specyficzną platformę. W odróżnieniu od klasycznych symulatorów, 
w których użytkownikiem (operatorem) jest jedna osoba, szkolącymi się będzie 
grupa użytkowników poddawana nauce/treningowi w  warunkach symulato-
rowych. Zwiększa to zbiór czynników oddziałujących na badane osoby. Każdy 
uczestnik grupy będzie reagował zarówno na dynamiczne zmiany środowiska 
wirtualnego, jak i reakcje pozostałych członków grupy. Analiza tego typu reakcji 
wykracza poza analizy typu interakcja człowiek – maszyna (komputer) i stanowi 
interakcje typu człowiek – człowiek – maszyna. 

Ponadto istotne jest, że konstruowana w ramach projektu platforma łączy w sobie 
cechy platformy statycznej i dynamicznej. Scenariusze w symulatorze będą wy-
świetlane w sposób charakterystyczny dla platformy statycznej, jednakże grupa 
użytkowników symulatora nie będzie posiadać żadnych ograniczeń ruchowych 
i  sama będzie mogła wprowadzać do środowiska wirtualnego elementy dyna-
miczne rzeczywiste (np. samochody). 

W  efekcie powstanie skomplikowana struktura symulatora, łącząca zarówno 
elementy platform symulacyjnych statycznych i dynamicznych, jak i środowiska 
rzeczywistego i wirtualnego, na które oddziałuje grupa użytkowników. 

Złożona konfiguracja docelowego środowiska symulacyjnego powoduje, że jego 
wpływ na stan psychofizyczny użytkownika może wykraczać poza ramy opisane 
w literaturze. Pociąga to za sobą fakt, że oprócz klasycznych badań wpływu śro-
dowiska wirtualnego na stan psychofizyczny (objawy choroby symulatorowej), 
w  badaniach należy uwzględnić również wpływ interakcji człowiek-człowiek-
-maszyna oraz interakcji międzyludzkich. 

Proponuje się przeprowadzenie badań wpływu interakcji środowiska wirtu-
alnego i  rzeczywistego na czynniki psychofizyczne użytkownika, do których 
zaliczono poziom lęku, (badany za pomocą testu STAI Spielbergera, Gorsuch, 
Lushene) radzenie sobie ze stresem, (z  wykorzystaniem testów CISS Endlera, 
Parkera i COPE Carvera, Scheiera, Weintrauba), objawy choroby symulatorowej 
(przy użyciu SSQ Kennedy’ego, technik eye-trackingu i SOPL testu oraz SONL 
testu) czy wybrane procesy poznawcze (np. podzielność uwagi badana testem Po-
ppelreutera i technikami eye-trackingu). Proponowane testy samoopisowe mają 
polskie wersje, które będą wykorzystane w badaniu.

Wyróżniono przy tym dwa typy badanej interakcji. Jako typ A przyjęto klasycz-
ną interakcję człowiek-maszyna, natomiast jako typ B określono interakcję czło-
wiek-człowiek-maszyna. Typ B jest przykładem interakcji złożonej, wynikającej 
z faktu, że na członka grupy znajdującej się w symulatorze oddziałuje zarówno 
środowisko wirtualne, jak i  elementy rzeczywiste, również dynamicznie zmie-
niające się, a wchodzące w skład symulatora, tj. inni członkowie grupy, pojazdy 
itp.

Wszystkie badania należy przeprowadzić przed i po pobycie w symulatorze (ana-
liza pretest – post test dla prób zależnych), za wyjątkiem testu STAI, arkusz X2 
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(badającego lęk jako cecha). Ze względu na istotność uzyskanych wyników zaleca 
się, aby grupa osób badanych wynosiła min. 30 osób. Poszczególne elementy ba-
dań zostały zbiorczo ujęte w tabeli 1.

Tabela 1.	Czynniki	psychofizyczne	i narzędzia	do	ich	badania

Nr Czynnik psychofizyczny Narzędzie do badania Typ 
interakcji

1 mdłości Kwestionariusz Do Badania Choroby 
Symulatorowej (SSQ) A

2 okulomotoryka Kwestionariusz Do Badania Choroby 
Symulatorowej (SSQ) A

3 dezorientacja Kwestionariusz Do Badania Choroby 
Symulatorowej (SSQ) A

4 zaburzenia równowagi (oczy 
zamknięte, oczy otwarte)

Standing on Preferred Leg (SOPL) test 
Standing on Non-Preferred Leg (SONL) 
test 

A

5 podzielność uwagi
Tablice Poppelreutera 
Techniki eye-trackingu

A, B

6 radzenie sobie ze stresem
Test CISS
Test COPE 

A, B

7 Lęk jako stan i jako cecha Test STAI B
8 zmęczenie oczu Techniki eye-trackingu A

9 trudności z ustawieniem 
ostrości Techniki eye-trackingu A

Typ interakcji: A – człowiek-maszyna, B – człowiek-człowiek-maszyna

PODSUMOWANIE

Środowisko wirtualne w  symulatorze powoduje tzw. chorobę symulatorową, 
dobrze znaną i opisaną w literaturze. Analiza wpływu objawów tej choroby na 
użytkowników danego symulatora może pozwolić na zaproponowanie procedu-
ry użycia symulatora w sposób minimalizujący lub kontrolujący objawy choroby 
symulatorowej. Wydaje się, że w  nowym podejściu do zmierzenia się z  choro-
bą symulatorową występuje konieczność uwzględnienia jej wieloaspektowości, 
wzajemnych interakcji pomiędzy czynnikami środowiskowymi i personalnymi, 
co jest możliwe przy interdyscyplinarnym podejściu do wskazanej problematyki 
ujętym w przedstawionej propozycji. 

PODZIĘKOWANIA

Praca finansowana z  funduszu BK Instytutu Psychologii UŚ w  roku 2017 (dla 
pierwszego Autora), z projektu NCBiR nr DOB-BIO6/11/90/2014 (dla drugiego 
i trzeciego Autora), z funduszu BK Instytutu Automatyki Pol. Śl. w roku 2017 dla 
czwartego Autora.



244 245Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji HUMANUM           www.humanum.org.pl

Gałuszka A., Bereska D., Grzejszczak T., Gałuszka A.: Konsekwencje zdrowotne...

LITERATURA
1. Alpers	 G.W.,	 Wilhelm	 F.H.,	 Roth	 W.T.	 (2005).	 Psychophysiological	 assessment	

during	exposure	in	driving	phobic	patients.	J. Abnorm. Psychol.	114(1):126–139.
2. Baltzley	D.R.,	Kennedy	R.S.,	Berbaum	K.S.,	Lilienthal	M.G.,	Gower	D.W.	(1989).	The	

time	 course	 of	 post	 flight	 simulator	 sickness	 symptoms.	Aviat. Space Environ. 
Med.	60(11):1043–1048

3. Benson	AJ.	(2006).	Motion	sickness.	In:	Ernsting’s Aviation Medicine.	459–475.
4. Bertin	 R.J.V.,	 Guillot	 A.,	 Collet	 C.,	 Vienne	 F.,	 Espié	 S.,Graf	W.	 (2004).	 Objective	

measurement	of	 simulator	 sicknessand	 the	 role	of	 visual-vestibular	 conflict	 si-
tuations:	 a  study	with	 vestibular-loss	 (a-reflexive)	 subjects.	 Proceedings	of	 the	
Society	for	Neurosciences	34th	Annual	Meeting.23rd	–27th	October	2004,	San	Die-
go,	USA.	Society	for	Neurosciences,	San	Diego	2009	http://cogprints.org/3928/1/
sfn2004.pdf

5. Biernacki	M.P.,	Dziuda	Ł.(2012).	Choroba	symulatorowa	jako	realny	problem	ba-
dań	na	symulatorach.	Medycyna Pracy	63(3):377–388

6. Biernacki	M.P,	Kennedy,	R.S.,	Dziuda	Ł.	(2016).	Zjawisko	choroby	symulatorowej	
oraz	jej	pomiar	na	przykładzie	kwestionariusza	do	badania	choroby	symulatoro-
wej	–	SSQ	Medycyna Pracy 67(4):545–555

7. Biernacki	M.,	Tarnowski	A.	(2011).	The	effect	of	age	and	personality	on	the	main	
cognitive	processes	in	drivers.	Int. J. Occup. Med. Environ. Health	23(4):367–379.	
DOI:	10.2478/s13382-011-0035-x

8.	 Bos	JE,	Bles	W,	Groen	EL.	(2008).	A theory	on	visually	induced	motion	sickness.	
Displays.29(2):47–57.

9.	 Cobb	S.,	Nichols	S.,	Ramsey	A.,	Wilson	J.(1999).	Virtual	reality-induced	symptoms	
and	effects	(VRISE).	Presence	8(2):169–186

10.	 Devi,	Mandalapu	Sarada,	and	Preeti	R.	Bajaj.(2008).	Driver	fatigue	detection	based	
on	eye	tracking.	First	International	Conference	on	Emerging	Trends	in	Engineering	
and	Technology.	IEEE.

11. Dziuda	 Ł.,	 Biernacki	M.P.,	 Baran	 P.M.,	 Truszczyński	 O.E.	 (2014).	 The	 effects	 of	
simulated	 fog	and	motion	on	simulator	sickness	 in	a driving	simulator	and	 the	
duration	of	after-effects.	Appl. Ergon.45(3):406–412,	http://dx.doi.org/10.1016/j.
apergo.2013.05.003

12. Hain	T.C.	(2013).	Motion	sickness.	www.Dizziness-and	balance.	com/disorders/
motion.htm.	

13. Horng,	Wen-Bing,	et	al.	(2004).	Driver	fatigue	detection	based	on	eye	tracking	and	
dynamic,	template	matching.	Networking,	Sensing	and	Control,	2004	IEEE	Interna-
tional	Conference	on.	Vol.	1.	IEEE..

14. IanaIatsun	Mohamed-ChakerLarabi	 (2013).	 Christine	 Fernandez-Maloigne;	 Inve-
stigation	of	visual	fatigue/discomfort	generated	by	S3D	video	using	eye-tracking	
data.	 Proc.	 SPIE	 8648,	 Stereoscopic	 Displays	 and	 Applications	 XXIV,	 864803	
(March	12,	2013);	doi:10.1117/12.2008206.

15. Johnson.,	 D.M.,	 Introduction	 to	 and	 Review	 of	 Simulator	 Sickness	 Research.	
(2005).	U.S.	Army	Research	Institute	for	the	Behavioral	and	Social	Sciences,	Rese-
arch	Report	1832,Arlington.	

16. Kang,	O-Seok,	et	al.	(2012).	Individual	differences	in	smoking-related	cue	reactivity	
in	smokers:	an	eye-tracking	and	fMRI	study.	Progress in Neuro-Psychopharmacolo-
gy and Biological Psychiatry	38.2,	285-293.

17. Kennedy	R.S.,	Fowlkes	J.E.(1992)	Simulator	sickness	is	polygenic	and	polysymp-
tomatic:	Implications	for	research.	Int. J. Aviat. Psychol.	2(1):23–38

18.	 Kennedy	R.S.,	Frank	L.H.	(1985).	A review	of	motion	sickness	with	special	refe-
rence	to	simulator	sickness	(Tech.	Rep.	NAVTRAEQUIPCEN	81-C-0105-16).	Naval	
Training	Equipment	Center,	Orlando	

19.	 Kennedy	R.S.,	Lane	N.E.,	Berbaum	K.S.,	Lilienthal	M.G.	(1993).	Simulator	Sickness	
Questionnaire:	 An	 enhanced	method	 for	 quantifying	 simulator	 sickness	 Int. J. 
Aviat. Psychol.;3(3):203–220,	http://dx.doi.org/10.1207/s15327108ijap0303_3

20.	 Koch	K.l.	(1999).	Illusory	self-motion	and	motion	sickness:	a model	for	brain-gut	
interactions	and	nausea.	Dig Dis Sci	44(8	Suppl):	53S-57S.



244 245HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431,  26 (3) 2017, s. 235-245

21. Kolasinki	E.M.(1995).	Simulator	sickness	in	Virtual	Environment,	U.S.	Army	Rese-
arch	Institute	for	the	Behavioral	and	Social	Sciences,	Technical	Report	1027,Ale-
xandria.

22. La	Viola	Jr.	J.J.(2000).	A discussion	of	cybersickness	in	virtual	environments.	SI-
GCHI Bulletin 32(1):47–56,	http://dx.doi.org/10.1145/333329.333344

23. Lewkowicz	R.	(2016).	Modelling	Motion	Sickness. Pol J Aviat Med Bioeng Psychol 
22(3):32-42	DOI:	10.13174/pjambp.12.07.2017.04	

24. Liossi,	 Ch.,	 Daniel	 E.	 Schoth,	Hayward	 J.	Godwin,	 Simon	P.	 Liversedge,	 (2014).	
Using	eye	movements	to	investigate	selective	attention	in	chronic	daily	headache,	
PAIN®,	Volume	155,	Issue	3,	March	2014,	Pages	503-510,	ISSN	0304-3959,	

25. http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2013.11.014.	 (http://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0304395913006118)	

26. McCauley	 M.E.	 (1984).	 Research	 issues	 in	 simulator	 sickness:Proceedings	 of	
a workshop.	National	Academy	Press,	Washington	D.C.	

27. Min	B.C.,	Chung	S.C.,	Min	Y.K.,	Sakamoto	K.:(2004).	Psychophysiological	evalu-
ation	of	simulator	sickness	evoked	by	a graphic	simulator.	Appl. Ergon.	35(6):549–
556

28.	 Morawiec-Sztandera,	 A.	 (2014).	 Konflikt	 sensoryczny	 czy	 konflikt	 posturalny	
u podłoża	rozwoju	kinetoz.	Medycyna Bioregulacyjna,	z.1	(5-26),	13-18.

29.	 Nichols	S.,	Patel	H.(2002).	Health	and	safety	implications	of	virtual	reality:	A review	
of	empirical	evidence.	Applied Ergon.	33(3):251–271,	http://dx.doi.org/10.1016/
S0003-6870(02)00020-0

30.	 Oman	CM.	 (1990).	Motion	sickness:	a synthesis	and	evaluation	of	 the	sensory	
conflict	theory.	Can J Physiol Pharmacol.	68(2):294–303

31. Owen	N.,	Leadbetter	A.G.,	Yardley	L.	(1998).	Relationship	between	postural	control	
and	motion	sickness	in	healthy	subjects.	Brain Res. Bull;	47(5):471–474

32. Reason	JT.	 (1978).	Motion	sickness	adaptation:	a neural	mismatch	model.	J R 
Soc Med.	71(11):819–29.

33. Ronen	A.,	Yair	N.(2013).	The	adaptation	period	to	a driving	simulator.	Transporta-
tion Research	Part	F	18,	94–106.

34. Sharkey	T.,	McCauley	M.	(1992).	Does	a motion	base	prevent	simulator	sickness?	
(AIAA	Tech.	Rep.	92-4133-CP).	American	Institute	of	Aeronautics	and	Astronau-
tics,	Reston.

35. Sharples	S.,	Cobb	S.,	Moody	A.,	Wilson	J.R.	(2008).	Virtual	reality	induced	symp-
toms	 and	 effects	 (VRISE):	 Comparison	 of	 head	 mounted	 display	 (HMD),	 de-
sktop	 and	 display	 systems.	 Displays	 29(2):58–69,	 http://dx.doi.org/10.1016/j.
displa.2007.09.005

36. Silverman	D.R.,	Slaughter	R.A.	(1995).	An	exploration	of	simulator	sickness	in	the	
MH-60G	operation	at	flight	 trainer	 (Rep.	No.AL/HR-TR-1994-0173).	Aircrew	Tra-
ining	Research	Division,	Human	Resources	Directorate,	Mesa.

37. Stern	R.M.,	Hu	S.,	Ujtdehaage	S.H.,	Muth	E.R.,	Xu	L.H.,	Koch	K.L	(1996).	Asian	hy-
persusceptibility	to	motion	sickness.	Hum Hered	46(1):	7-14.

38.	 Stoffregen	T.A.,	 Hettinger	 L.J.,	 Haas	M.W.,	 Roe	M.M.,	 Smart	 L.J.(2000).	 Postu-
ral	instability	and	motion	sickness	in	a fixed-base	flight	simulator.	Hum. Factors 
42(3):458–469.

39.	 Stoffregen	T.A.,	Smart	L.J.	Jr:	(1998).	Postural	 instability	precedes	motion	sick-
ness.	Brain Res. Bull.47(5):437–448

40.	 Tseng,	Po-He,	et	al.	(2013).	High-throughput	classification	of	clinical	populations	
from	natural	viewing	eye	movements. Journal of Neurology	260.1,	275-284.

41. Zużewicz	K.,	Saulewicz	A.,	Konarska	M.,	Kaczorowski	Z.:	 (2011).	Heart	 rate	va-
riability	and	motion	sickness	during	forklift	simulator	driving.	 Int. J. Occup. Saf. 
Ergon. (JOSE)	17(4):403–410.


