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CÉLKITŰZÉSEK 1. 
1. Kültéri viszonyok között is alkalmazható kinematikai tárgyú mozgáselemzés 

módszerének kidolgozása lovakra 

 

1.1. Mintavételezési eljárás technikai feltételeinek kidolgozása 

  - megfelelő markerezési módszer 

- megfelelő kalibrálási módszer 

  - optimális kamera beállítás és pozícionálás kidolgozása 

  - egyéb körülmények meghatározása 

1.2. Felvételek APAS szoftverrel történő elemzésének kidolgozása 

  - lépés jármód vizsgálatához szükséges ló-modell kialakítása 

  - hippoterápiára használt lovak méreteinek, időbeli és lineáris paramétereinek 
meghatározása 

1.3. A mintavételezési eljárás ismételhetőségének vizsgálata 

  - a ló-vezetés és a kalibrálásból eredő hibák becslése  

1.4. Hippoterápiás szempontból végzett speciális kinematikai vizsgálatok 
technikai feltételeinek kidolgozása 

  - medence-modell 

  - hippoterápiás ló-modell kialakítása az APAS-ban 

  - HT  mozgásparaméterek definiálása 

 

 

 



2. Ülőpontok mozgáselemzése 
  

2.1. A hippoterápiás szempontból fontos mozgásparaméterek 
nyomon követése a vizsgálatba bevont, különböző testalakulású 
lovaknál, 

 
2.2. Az ülőpontok és egyéb markerpontok, illetve a testalakulás 

kinematikai összefüggéseinek feltárása, 
  
2.3. A lovak mozgásminőség szempontjából történő hippoterápiás 

jellemzése, 
 
2.4. A lovak egyes mozgáskaraktereinek ajánlása különböző 

érintettségű pácienseknek, illetve meghatározott terápiás 
helyzetekre. 

CÉLKITŰZÉSEK 2. 



ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

Lovak: 14 hippoterápiás ló, átlag 12 
évesek (9-19 év), átlag 145 cm 
ülőpont magasságúak (122-158 
cm) 

 
Markerek: 8 db passzív, 2 cm 

átmérőjű hungarocell golyó 

Markerpontok és felvett testméretek a lovon: 1. bal oldali ülőpont (8.-12. hátcsigolya közötti 

legalacsonyabb pont a középvonaltól balra 60 mm) kinagyított pontjai (bal ülőpont); 2. jobb oldali 

ülőpont (8.-10. hátcsigolya közötti legalacsonyabb pont a középvonaltól jobbra 60 mm) kinagyított 

pontja (jobb ülőpont); 3. a karcsont lateralis epicondylusa (könyök); 4. tuber coxae disztális része (külső 

csípőszöglet); 5.-8. a négy pata szegélyének felezőpontja oldalnézetben (pata).  

 

Ülőpont magasság (A), könyök magasság (B), külső csípőszöglet magasság (C), könyök-külső 

csípőszöglet távolsága (D), könyök-ülőpont távolsága (E), ülőpont-külső csípőszöglet távolsága (F). 

 



ANYAG ÉS MÓDSZER 

A vizsgálatban használt „medence modell” 
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 Kalibráció, kamerák 

pozícionálása, beállítása, 
mintavételezés 

 12 kontrol ponttal ellátott kalibrációs ketrec 
(160 cm x 200 cm x 400 cm),  

két digitális videókamera (Sony, DCR TRV 
30E, 25 frames/s, 1/250s) 

10 felvezetés/ló 

 



ANYAG ÉS MÓDSZER 
 Videófelvételek elemzése 

 APAS (Ariel Performance Analysis System) SOTE, Testnevelési és 

Sporttudományi Kar, Biomechanika Tanszék).  

 

 Statisztikai értékelés 

SAS 9.1 (KE, ÁTK) 
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Lineáris 

változók  

Meghatározásuk Mértékegység 

Lépéshossz  Az egymást követő két elülső, vagy 

hátulsó lábak patanyomai közötti távolság. 

cm 

Mozgásciklus 

hossz  

Ugyanazon láb egymás után következő 

patanyomai közötti távolság. 

cm 

Pataemelés 

magassága  

Adott pata pályagörbéjének legmagasabb 

pontja és alátámasztási fázisa között mért 

vertikális távolság.  

cm 

Túllépés 

mértéke  

Az elülső patanyom és az azt követő 

azonos oldali hátulsó láb patanyomai 

közötti távolság.  

cm 

A vizsgált lineáris változók 
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Időbeli változók  Meghatározásuk  Mértékegység 

Alátámasztási 

időtartam 

Az, az időtartam, amíg a pata a 

talajjal érintkezik.  

Db képkocka, 

vagy ms. 

Lendítési 

időtartam  

Az, az időtartam, amíg a pata a 

talajjal nem érintkezik.  

db képkocka, vagy 

ms. 

Mozgásciklus 

időtartam  

Alátámasztási időtartam + lendítési 

időtartam.  

db képkocka, vagy 

ms.  

Lépés 

frekvencia 

Adott időegység alatti (percenkénti) 

mozgásciklusok száma. 

mozgásciklus/perc 

A vizsgált időbeli változók 
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Hippoterépiás 

változók 

Ló mozgásai Páciensre áttevődő 

mozgások 

HT1, adott ülőpont 
anterior irányú 
sebességkülönbsége 
(cm/s) 

a ló lábainak lendítési és 
alátámasztási fázisainak 
váltakozására bekövetkező, az 
ülőpontokat előre irányba 
gyorsító-lassító mozgása 

a csípőízületben 
flexiót-extenziót hoz 
létre, a felegyenesedést 
serkenti, törzstréning 

HT2, az ülőpontok 
közötti anterior irányú 
sebességkülönbség 
(cm/s) 

a ló gerincoszlopának 
laterálflexiója okozta mozgás 

a páciens 
gerincoszlopának 
rotációja 

HT3, adott ülőpont 
függőleges irányú 
maximális elmozdulása 
(cm) 

az ülőpontok függőleges y 
irányú elmozdulásai okozta 
mozgás 

a páciens fel-le mozog, 
a felegyenesedést 
serkenti 

HT4, ülőpontok 
függőleges irányú 
kilengése közötti 
különbség (cm) 

az ülőpontok egymáshoz 
képesti vertikális eltávolodása 
okozta mozgás 

a páciens 
gerincoszlopának 
laterálflexiója 

A vizsgált hippoterápiás változók 
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Hippoterápiás változók 

Hippoterépiás 

változó 

Ló mozgásai Páciensre áttevődő 

mozgások 

HT1, adott ülőpont 
anterior irányú 
sebességkülönbsége 
(cm/s) 

a ló lábainak lendítési és 
alátámasztási fázisainak 
váltakozására bekövetkező, az 
ülőpontokat előre irányba gyorsító-
lassító mozgása 

a csípőízületben flexiót-
extenziót hoz létre, a 
felegyenesedést serkenti, 
törzstréning 

Bal ülőpont anterior irányú sebesség kilengései (HT1) (1.), az idő függvényében, 

lépés jármódban 



ANYAG ÉS MÓDSZER 
Hippoterápiás változók 

Hippoterépiás változó Ló mozgásai Páciensre áttevődő mozgások 

HT2, az ülőpontok közötti 
anterior irányú 
sebességkülönbség (cm/s) 

a ló gerincoszlopának 
laterálflexiója okozta 
mozgás 

a páciens gerincoszlopának 
rotációja 

bal és a jobb ülőpontok anterior irányú sebességgörbéinek maximum pontnál mért 

különbsége (HT2) (1.), az idő függvényében, lépés jármódban 



Hippoterépiás változó Ló mozgásai Páciensre áttevődő mozgások 

HT3, adott ülőpont 
dorsoventrális irányú 
maximális elmozdulása (cm) 

az ülőpontok függőleges 
dorsoventrális irányú 
elmozdulásai okozta 
mozgás 

a páciens fel-le mozog, a 
felegyenesedést serkenti 

ANYAG ÉS MÓDSZER 
Hippoterápiás változók 

Bal ülőpont dorsoventrális kilengései az idő függvényében, lépés jármódban 

(1.) 



ANYAG ÉS MÓDSZER 
Hippoterápiás változók 

Hippoterépiás változó Ló mozgásai Páciensre áttevődő mozgások 

HT4, ülőpontok dorsoventrális 
kilengése közötti különbség 
(cm) 

az ülőpontok egymáshoz 
képesti vertikális 
eltávolodása okozta 
mozgás 

a páciens gerincoszlopának 
laterálflexiója 

Bal és jobb oldali ülőpontok dorsoventralis kilengése közötti legnagyobb különbség 

(1.), az idő függvényében, lépés jármódban 



Eredmények 
 Lineáris változók 

Változó 

Ló 

sorszáma 

Átlag lépéshossz 

(cm) ± szórás 

Átlag 

mozgásciklus 

hossz (cm) ± 

szórás 

Átlag túllépés 

mértéke (cm) ± 

szórás 

Átlag 

pataemelés (cm) 

± szórás 

1. 85,9± 3 169,2 ± 7,0 8,5 ± 2,6 9,3 ± 0,9 
2. 84,7± 2,1 166,2 ± 10,3 7,7 ± 3,7 8 ± 0,6 
3. 83 ± 2 161 ± 2,2 9 ± 3,1 7,9 ± 0,8 
4. 95,5 ± 2,4 187 ± 7,3 19,9 ± 4,2 9,7 ± 1 
5. 98,1 ± 2,8 196,4 ± 4,3 27,2 ± 2,7 9,6 ± 0,8 
6. 65,3 ± 1,3 128,9 ± 2 3,8 ± 1,8 4,9 ± 0,7 
7. 91,9 ± 1,7 184,3 ± 4 26,8 ± 3 6,5 ± 0,3 
8. 84,8 ± 1,6 172,2 ± 3 10,8 ± 1 9 ± 0,7 
9. 89,8 ± 1,7 177,7 ± 3,4 18,4 ± 2,5 6,7 ± 1,4 
10. 74,5 ± 1 148,8 ± 2 3,6 ± 0,5 5,5 ± 0,6 
11. 91,1 ± 1,1 181,6 ± 1,8 17,8 ± 3,1 5,7 ± 2 
12. 89,5 ± 1,8 179,7 ± 2,7 11,1 ± 3,6 6,7 ± 1,5 
13. 84,6 ± 1,6 168,7 ± 3,5 25,8 ± 3,4 7,3 ± 1 
14. 70 ± 2,5 139,1 ± 3,2 13,7 ± 2,9 5,3 ± 1,1 
Átlag ± 

szórás 

84,9 ± 9,4 168,6 ± 18,9 14,6 ± 8,2 7,3 ± 1,7 



14 ló szabad lépésének vizsgálata során mért átlag 
mozgásciklus hosszok, lovak közti különbségei 



Időbeli változók 

Változó 

Ló 

sorszáma 

Alátámasztás 

időtartama átlag 

(ms) ± szórás 

Lendítés 

időtartam átlag 

(ms) ± szórás 

Mozgásciklus 

időtartam átlag 

(ms) ± szórás 

Lépés 

frekvencia (db 

mozgásciklus 

/perc) ± szórás 

1. 781 ±  67 512 ± 21 1239 ± 88 46,5 ± 1,5 
2. 603 ±  14 409 ± 10 1013 ± 19 59,3± 1,2 
3. 814 ± 12 487 ± 10 1301 ± 21 46,1 ± 0,7 
4. 633 ±  26 435 ± 10 1069 ± 36 56,2± 2 
5. 655 ±  16 439 ± 10 1094 ± 24 54,8 ± 1,1 
6. 808 ±  27 416 ± 7 1223 ± 31 49,6 ± 1,6 
7. 773 ±  17 471 ± 9 1244 ± 19 47,9 ± 0,9 
8. 726 ±  13 418 ± 7 1144 ± 13 51,9 ± 1,3 
9. 858 ±  14 459 ± 8 1318 ± 17 46  ± 1,2 
10. 804 ±  13 431 ± 10 1236 ± 18 48,9 ± 1 
11. 794 ±  20 434 ± 7 1230 ± 23 48,7 ± 1,4 
12. 775 ±  14 437 ± 11 1212 ± 23 49,7 ± 0,9 
13. 694 ±  26 426 ± 10 1120 ± 34 54  ± 2 
14. 687 ±  36 392 ± 11 1079 ± 45 56  ± 2,2 
Átlag ± 
Szórás 

743 ± 77 440 ± 32 1180 ± 93 51 ± 4 



Terápiás lovak szabad lépésének vizsgálata során mért átlag 
mozgásciklus időtartamok, lovak közti különbségei. 



Hippoterápiás változók 

Változó 

Ló sorszáma 

Átlag HT1 

(cm/s) ± szórás 

Átlag HT2 

(cm/s) ± szórás 

Átlag HT3 

(cm) ± szórás 

Átlag HT4 

(cm) ± szórás 

1.  25,3± 7,3   6,4± 1,0   4,6± 1,2   1,6± 0,7  
2.  43,3± 7,4   7,1± 0,8   1,6± 0,3   1,5± 0,6  
3.  8,6± 6,1   4,3± 1,6   3,5± 0,7   2,2± 0,4  
4.  34,3± 11,9   10,9± 1,5   3,8± 0,7   1,4± 0,8  
5.  67,7± 15,0   11± 1,2   3,2± 0,4   2,3± 0,4  
6.  6,8± 2,1   2,8± 1,4   2,9± 0,3   2,3± 0,6  
7.  38,2± 2,9   2,7± 1,1   3,3± 0,4   1,3± 0,4  
8.  28,3± 5,1   6± 1,2   3,4± 0,6   2,9± 0,7  
9.  41,9± 5,0   3,2± 1,8   3,9± 0,6   2,2± 0,5  
10.  25,2± 5,6   3,6± 0,8   2,3± 0,5   2± 0,5  
11.  32,3± 4,1   3± 1,0   4,6± 0,4   4± 0,4  
12.  36,9± 8,4   8,3± 2,1   3,8± 0,6   2,2± 0,7  
13.  57,2± 11,1   7,7± 1,7   2,7± 0,5   3,4± 1,0  
14.  35,8± 8,4   10± 2,2   4,1± 0,4   2,1± 0,7  
Átlag ± 

szórás 

34±16 6±3 3±1 2±1 



14 ló szabad lépésének vizsgálata során mért átlag 
HT1, lovak közti különbségei  

 



Testméretek és különböző mozgás paraméterek összefüggései 
 

Testméretek 

 

Mozgás 

paraméterek 

ülőpont 

magasság 

könyök 

magasság 

külső 

csípőszöglet 

magasság 

ülőpont-külső 

csípőszöglet 

távolsága 

lépéshossz r=0,77 r=0,59 r=0,77 r=0,81 

mozgásciklus hossz r=0,75 r=0,54 r=0,77 r=0,81 

túllépés mértéke r=0,15  r=-0,04 r=0,23 r=0,54 

HT1 r=0,05 r=0,02 r=0,1 r=0,4 

HT2 r=0,09 r=0,22 r=0,03 r=0,15 

HT3 r=0,17 r=0,01 r=0,21 r=0,19 

HT4 r=-0,17 r=-0,35 r=-0,14 r=0,03 

ülőpont maximális 

sebessége 

r=0,71 r=0,75 r=0,68 r=0,32 

külső csípőszöglet 

vertikális kilengése 

r=0,72 r=0,76 r=0,68 r=0,58 



Különböző mozgás paraméterek 
összefüggései 

Mozgás 
paraméter 
 
 
Mozgás 
paraméter 

lépéshossz mozgásciklus 
hossz 

túllépés 
mértéke 

HT1 HT2 HT3 HT4 

lépéshossz r=1,00 r=0,98 r=0,66 r=0,50 r=0,24 r=0,20 r=0,01 

mozgásciklus 
hossz 

r=0,98 r=1,00 r=0,67 r=0,53 r=0,23 r=0,22 r=0,04 

túllépés 
mértéke 

r=0,66 r=0,67 r=1,00 r=0,65 r=0,25 r=0,17 r=0,12 

HT1 r=0,50 r=0,53 r=0,65 r=-1,00 r=0,47 r=-0,10 r=0,13 

HT2 r=0,24 r=0,23 r=0,25 r=0,47 r=1,00 r=0,05 r=-0,06 

HT3 r=0,20 r=0,22 r=0,17 r=-0,10 r=0,05 r=1,00 r=0,18 

HT4 r=0,01 r=0,04 r=0,12 r=0,13 r=-0,06 r=0,18 r=1,00 



Különböző hippoterápiás változók 
és általuk kifejtett terápiás hatások 

 Hippoterápiás 
változók 

Terápiás 
hatásuk  

Terápiás hatás mértéke 

lágy 
 

közepes 
 

erős 

HT1 
 

törzstréning 
 

HT1 < 10 cm/s 10-40 cm/s HT2 >40 

cm/s 

HT2 
 

rotációs hatás HT2 < 5 cm/s 5-10 cm/s HT2 >10 

cm/s 

HT3 
 

felegyenesedést 

serkentő hatás 
HT3 < 2 cm 2-4 cm HT3 >4 cm 

HT4 
 

lateral flexiós 

hatás 
HT4 < 2 cm 2-3 cm HT3 >3 cm 



Lépés hossz(cm ± szórás) 98,1 ± 2,8  

Mozgásciklus hossz (cm ± szórás) 196,4 ± 4,3 

Túllépés mértéke (cm± szórás) 27,2 ± 2,7  

Mozgásciklus időtartam (ms ± szórás) 1094 ± 24  

HT1 (cm/s ± szórás) 67.7± 15.0  

HT2 (cm/s ± szórás) 11± 1.2 

HT3 (cm ± szórás) 3.2± 0.4 

HT4 (cm ± szórás) 2.3± 0.4 

Erős törzstréning, extra erős 
rotációs hatás, 

felegyenesedést közepesen 
serkenti, erős lateral flexiós 
hatás. Gyakorlott páciensek 

számára ajánlott, amikor 
erős törzstréning és rotációs 

hatás szükséges! 
 

5. ló hippoterápiás jellemzői 



6. ló hippoterápiás jellemzői 

Lágy törzstréning, extra lágy 
rotációs hatás, felegyenesedést 
közepesen serkenti, erős lateral 

flexiós hatás. Spasztikus (fokozott 
izomtónusú) páciensek számára 

ajánlott! 

Lépés hossz(cm ± szórás) 65,3 ± 1,3  

Mozgásciklus hossz (cm ± szórás) 128,9 ± 2 

Túllépés mértéke (cm± szórás) 3.8 ± 1.8 

Mozgásciklus időtartam (ms ± szórás) 1223 ± 31 

HT1 (cm/s ± szórás) 6.8± 2.1  

HT2 (cm/s ± szórás) 2.8± 1.4  

HT3 (cm ± szórás) 2.9± 0.3  

HT4 (cm ± szórás) 2.3± 0.6  



Következtetések, javaslatok 
 A ló szabad lépésének kinematikai 

szempontból történő mintavételezése, 

laboratóriumi körülmények nélkül, terep 

viszonyok között is kivitelezhető. 

 

 Lovak hippoterápiás célú kiválasztásánál a 

küllem, vérmérséklet és az idomíthatóság 

mellett az állatok videófelvételeken alapuló 

mozgáskarakterisztikáit célszerű figyelembe 

venni.  



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

 


