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Streszczenie
Powszechność urazów i chorób prowadzących do upośledzenia zdolności ruchowych 
kończyn skłania do poszukiwań alternatywnych wobec tradycyjnej fizjoterapii spo-
sobów rehabilitowania osób dotkniętych tymi przypadłościami. Zagadnienie to jest 
szczególnie istotne w przypadku niedowładów i porażeń dłoni, ze względu na to, że 
ruchomość i precyzja tej części ciała są niezbędne do wykonywania wielu czynności 
życia codziennego (ADL). Jednym z rozwiązań może być stosowanie w fizjoterapii urzą-
dzeń rehabilitacyjnych takich jak ortezy i egzoszkielety. W artykule opisano prace nad 
projektem i wykonaniem prototypowego urządzenia rehabilitacyjnego stworzonego na 
potrzeby rehabilitacji dłoni.
Przed przystąpieniem do konstruowania prototypu wykonano analizę istniejących roz-
wiązań i określono na jej podstawie wymagania, jakie powinno spełnić projektowane 
urządzenie rehabilitacyjne. Dalsze działania objęły konstrukcję i budowę układu napę-
dowego zdolnego do poruszania egzoszkieletem dłoni z wykorzystaniem cięgien i linki 
Bowdena. Stworzono także system sterowania oparty na danych z czujnika tensome-
trycznego i enkodera. Ponadto przygotowano zintegrowany z urządzeniem, prosty sys-
tem oceny postępów rehabilitacji. W jego skład wchodzą dwie aplikacje okienkowe 
służące do przechwytywania danych z czujników układu napędowego i ich dalszej ob-
róbki oraz wizualizacji dla potrzeb diagnostycznych. W ramach prac wykonano badania 

1 Autorka, absolwentka Politechniki Gdańskiej, obecnie pracownik działu badawczo-rozwojowego 
w Intel Technology Poland, jest Laureatką XVII Edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte drzwi” na najlepsze prace 
magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze 
zdrowotnym, zawodowym lub społecznym – 2020 r. Jej praca magisterska zatytułowana „System stero-
wania i interpretacja ruchów egzoszkieletu dłoni” napisana pod kierunkiem dr. inż. Wiktora Sieklickiego, 
Politechnika Gdańska, zajęła I miejsce w Kategorii: prace magisterskie – Kategoria A – rehabilitacja me-
dyczna. Aktualnie autorka pracuje jako inżynier ds. rozwoju oprogramowania i związana jest z branżą IT 
[przyp. red.].

2 Oryginalny artykuł naukowy napisany na podstawie pracy magisterskiej nagrodzonej w 2020 roku 
w XVII Edycji organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ogólno-
polskiego Konkursu „Otwarte drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problema-
tyce niepełnosprawności. Praca magisterska, I miejsce w kategorii: prace magisterskie – Kategoria A – re-
habilitacja medyczna; tytuł pracy: „System sterowania i interpretacja ruchów egzoszkieletu dłoni”; autor 
pracy: Małgorzata Mielnik, Politechnika Gdańska; promotor pracy: dr inż. Wiktor Sieklicki, Politechnika 
Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa [przyp. red.].
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pozwalające na weryfikację założeń analitycznych oraz umożliwiające sformułowanie 
modeli matematycznych oddziaływań poszczególnych podukładów urządzenia na siłę 
w cięgnie układu napędowego. Potwierdzono, że istnieje możliwość wyodrębnienia 
składowej siły pochodzącej od dłoni pacjenta, co było kluczowym założeniem systemu 
oceny postępów rehabilitacji.
W ramach prac powstało prototypowe urządzenie rehabilitacyjne, które mogłoby być 
wykorzystywane dla celów diagnostycznych i rehabilitacyjnych u pacjentów cierpiących 
na niedowłady i porażenia.

Słowa kluczowe:
egzoszkielet, ADL, rehabilitacja, dłoń, diagnoza, Bowden, cięgna

Design and Construction of a Prototype Device Serving for 
Hand Rehabilitation with the Use of an Exoskeleton
Summary
The commonness of injuries and diseases leading to impaired limb mobility prompts 
the search for alternative methods of rehabilitating people affected by these ailments, 
alternative to traditional physiotherapy. This issue is particularly important in the case 
of hand paresis and paralysis, due to the fact that the mobility and precision of this part 
of the body are necessary for performing many activities of daily living (ADL). One of 
the solutions to this problem could be the use of rehabilitation devices such as orthoses 
and exoskeletons in physiotherapy. This article describes the work on the design and 
implementation of a prototype rehabilitation device serving for the hand rehabilitation 
purposes.
Before proceeding with the construction of the prototype, an analysis of the existing 
solutions was performed and the requirements to be met by the designed rehabilita-
tion device were determined on its basis. Further actions included the design and con-
struction of a power transmission system capable of moving a hand exoskeleton using 
Bowden cables andtendons. A control system based on the data from a strain gauge and 
an encoder was also developed. In addition, a simple system for assessing the progress 
of rehabilitation, integrated with the device, was prepared. It consists of two window 
applications that capture the data from sensors of the power transmission system, fur-
ther process it and visualize itfor diagnostic purposes. As part of the work, tests were 
carried out to verify the analytical assumptions and to formulate mathematical models 
of the impact of the device's subsystems on the force in the tendon of the power trans-
mission system. It was confirmed that it is possible to isolate the component of force 
originating from the patient’s hand, which was the key assumption of the rehabilitation 
progress evaluation system.
As part of the work, a prototype rehabilitation device was developed that could be used 
for diagnosis and rehabilitation of patients suffering from paresis and paralysis.
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exoskeleton, ADL, rehabilitation, hand, diagnosis, Bowden, tendons
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Wprowadzenie
Powszechnie wiadomo, że rehabilitacja pacjentów cierpiących na rozmaite 

schorzenia obniżające ich sprawność ruchową, niedowłady czy porażenia, często 
jest jedynym sposobem na utrzymanie lub poprawę ich sprawności. Tymczasem 
warto pamiętać o tym, że w Polsce rocznie występuje 90 tysięcy przypadków uda-
ru niedokrwiennego3 i 200 tysięcy osób ulega urazom czaszkowo-mózgowym4. 
Zjawiska te stanowią najczęstsze przyczyny niedowładów i porażeń kończyn5. 
Przytoczone liczby mogą dawać pewne wyobrażenie o tym, ilu potencjalnie pa-
cjentów potrzebujących pomocy fizjoterapeuty przybywa każdego roku. Niestety, 
dostępność rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeutę jest ograniczona6. Dla 
wielu pacjentów chęć czy może raczej potrzeba skorzystania z rehabilitacji wiąże 
się z koniecznością podróży do innej miejscowości, w której dostępny jest odpo-
wiedni specjalista. W wielu przypadkach rehabilitacja oznacza także koszty, które 
nie każdy pacjent jest w stanie ponosić.

Na problem dostępności usług rehabilitacyjnych mogłyby odpowiedzieć urządze-
nia rehabilitacyjne. Ich wykorzystanie zamiast ćwiczeń z fizjoterapeutami mogłoby 
odciążyć tych ostatnich. Trudno wyobrazić sobie na ten moment korzystanie wy-
łącznie z urządzeń rehabilitacyjnych bez nadzoru rehabilitanta, niemniej zastąpienie 
nawet części tradycyjnych wizyt pracą właśnie z takim urządzeniem mogłoby popra-
wić „przepustowość” gabinetów rehabilitacyjnych. Już teraz niekiedy wykorzystuje 
się urządzenia rehabilitacyjne do pracy z pacjentami – pojawiają się np. możliwości 
rehabilitacji kończyn dolnych z wykorzystaniem egzoszkieletów. Niestety, w zakresie 
rehabilitacji kończyn górnych, a dokładniej – dłoni – takich rozwiązań brakuje. Duże 
zainteresowanie ze strony naukowców oraz obiecujące wyniki badań wskazujące na 
korzyści ze stosowania zrobotyzowanych urządzeń w rehabilitacji świadczą jednakże 
o tym, że w przyszłości staną się one najprawdopodobniej standardowym narzę-
dziem fizjoterapii.

Wykorzystanie urządzeń rehabilitacyjnych do pracy z pacjentami mogłoby mieć 
dodatkowy pozytywny aspekt, poza zwiększaniem dostępności rehabilitacji. Urzą-
dzenia takie wyposażone są z reguły w liczne czujniki. Zbierane przez nie dane mo-
głyby służyć do zobiektywizowanej oceny zmian stanu pacjenta. Obecnie oceny tego 
stanu fizjoterapeuci dokonują na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, czasem 

3 Zob. W Polsce odnotowuje się 90 tys. udarów niedokrwiennych rocznie, „Puls Medycyny”, https://
pulsmedycyny.pl/w-polsce-odnotowuje-sie-90-tys-udarow-niedokrwiennych-rocznie-971045, [dostęp: 
02.06.2020]

4 Zob. R. Kaczmarczyk, R. Kaczmarczyk, Urazy czaszkowo-mózgowe. Część I, „Czytelnia Medyczna”, 
http://www.czytelniamedyczna.pl/687,urazy-czaszkowomozgowe-czesc-i.html, [dostęp: 02.06.2020]

5 P. Kopiński, Porażenie i niedowład, „Medycyna Praktyczna”, https://www.mp.pl/pacjent/obja-
wy/135797,porazenie-i-niedowlad, [dostęp: 02.06.2020]

6 Zob. H. Fischer, K. Stubblefield, T. Kline i in., Hand Rehabilitation Following Stroke: A Pilot Study 
of Assisted Finger Extension Training in a Virtual Environment, „Topics in Stroke Rehabilitation” 2007, 
Volume 14, Issue 1, s. 1–12
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poprzez wykonywanie testów służących do określania stopnia niepełnosprawności. 
Nie ma jednak innych ustandaryzowanych sposobów oceny zmian stanu pacjenta7,8.

Przegląd rozwiązań wykorzystujących egzoszkielety 
w celach rehabilitacyjnych

Dłoń ludzka jest strukturą skomplikowaną, wykonującą często bardzo precyzyjne, 
złożone ruchy. Skutkiem tego, z jednej strony, obniżenie czy utrata sprawności dłoni 
silnie wpływa na jakość życia pacjentów i ich zdolności wykonywania czynności życia 
codziennego, a z drugiej strony – generuje to trudności w projektowaniu urządzeń, 
które mogłyby wspomagać rehabilitację dłoni. Takie urządzenia powstają w ośrod-
kach akademickich i najczęściej przyjmują formę ortez i egzoszkieletów, nakłada-
nych na dłoń i nadgarstek pacjenta. Niestety, ze względu na stopień skomplikowania 
i niedoskonałość najczęściej pozostają prototypami, które nie trafiają do szerokiego 
obiegu. Wyjątkiem są nieliczne rozwiązania komercyjne, takie jak system AMADEO, 
InMotionHand czy GLOREHA Sinfonia9.

Wśród rozwiązań prototypowych wyróżnia się najczęściej dwa rodzaje robotów 
służących do rehabilitacji dłoni: efektory końcowe i egzoszkielety10. Efektory końcowe 
są skonstruowane w sposób umożliwiający im wywieranie siły na paliczki środkowe 
lub dystalne, bez oddziaływania na inne części dłoni. Wspomagają one ruch zginania 
i prostowania palców, ale jedynie w bardzo zgrubnej formie. Praca poszczególnych 
stawów nie jest przez nie regulowana. Wystarcza to do wykonania prostych ćwiczeń 
rehabilitacyjnych, ale w mało precyzyjny sposób. Przykładem efektora końcowego 
może być rozwiązanie zaproponowane przez Iqbala i Khana11 (rys. 1.a) – układ nakła-
dany na przedramię pacjenta, zdolny do poruszania palcem wskazującym i kciukiem 
za pomocą układu prętów. Konstrukcją tego typu jest także Hand Exoskeleton12 (rys. 
1.b), również umieszczany na kończynie górnej pacjenta i również zdolny do poru-
szania palcem wskazującym i kciukiem. Drugie z tych rozwiązań charakteryzuje się 
wykorzystywaniem prostego interfejsu komputerowego, który zapewnia wizualny 
i słuchowy feedback dla pacjenta podczas ćwiczeń.

7 Zob. Y. Levanon, The advantages and disadvantages of using high technology in hand rehabilitation, 
„Journal of Hand Therapy” 2013, Volume 26, Issue 2, s. 179–183

8 Zob. P. Bonato, Advances in wearable technology and applications in physical medicine and rehabi-
litation, „Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation” 2005

9 Zob. M. Haghshenas-Jaryani, R. Patterson, N. Bugnariu i in., A pilot study on the design and vali-
dation of a hybrid exoskeleton robotic device for hand rehabilitation, „Journal of Hand Therapy” 2020, 
Volume 33, Issue 2, s. 198–208

10 Tamże
11 Zob. J. Iqbal, H. Khan, N. Tsagarakis i in., A novel exoskeleton robotic system for hand rehabilita-

tion – Conceptualization to prototyping, „Biocybernetics and biomedical engineering” 2014, Volume 34, 
Issue 2, s. 79–89

12 Zob. N. Garcia-Hernandez, I. Sarakoglou, N. Tsagarakis i in., Under-actuated Hand Exoskeleton with 
Novel Kinematics for Potential Use in Rehabilitation,„Advanced Robotics” 2014

Małgorzata Mielnik



© Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr III-IV/2021(40-41) 261

Rys. 1. Efektory końcowe: a) Egzoszkielet Iqbala i Khana (Źródło: J. Iqbal, H. Khan, N. Tsaga-
rakis i in., A novel exoskeleton..., dz. cyt.), b) HandExoskeleton (Źródło: N. Garcia-Hernandez, 
I. Sarakoglou, N. Tsagarakis i in., Under-actuated Hand Exoskeleton..., dz. cyt.)

Częściej urządzenia rehabilitacyjne przyjmują formę egzoszkieletu. Według bada-
czy egzoszkielety dużo lepiej od efektorów końcowych sprawdzają się w rehabilita-
cji wykorzystującej aktywny ruch wspomagany, który jest kluczowy dla powrotu do 
ADL13. Przykładem może być egzoszkielet zaproponowany przez Zhanga i Hua14 (rys. 
2.a), zdolny do poruszania jednym palcem i umieszczany na przedramieniu pacjenta. 
Twórcy tego egzoszkieletu stworzyli na potrzeby testów interfejs pozwalający na zob-
razowanie danych z czujników siły, nie wykorzystali go jednak do interakcji z pacjen-
tem ani fizjoterapeutą. Prototypowy egzoszkielet CAFE Jonesa i Wanga15 (rys. 2.b) 
również służy do poruszania jednym palcem i również jest zakładany na przedramię 
pacjenta. W tym przypadku zadbano o zewnętrzne oparcie, aby odciążyć użytkow-
nika. Urządzenia nie wyposażono w interfejs dla pacjenta. Kolejnym podobnym roz-
wiązaniem jest egzoszkielet zaproponowany przez Guo i Wei16 (rys. 2.c), obejmujący 
jeden palec. Do poruszania jednym palcem przeznaczony jest także egzoszkielet TU 
Berlin Exoskeleton17 (rys. 2.d), który różni się od poprzednio opisanych rozwiązań 
tym, że części jego elementów nie umieszcza się na ramieniu pacjenta, lecz spoczy-
wają na zewnętrznej podporze w pobliżu – dzięki czemu nie obciążają dodatkowo 
kończyny górnej. To, co dodatkowo wyróżnia to rozwiązanie, to fakt, że jest to je-
den z nielicznych przykładów urządzenia rehabilitacyjnego, którego twórcy poświęcili 

13 Zob. M. Haghshenas-Jaryani, R. Patterson, N. Bugnariu i in., A pilot study..., dz. cyt.
14 Zob. F. Zhang, L. Hua, Y. Fu i in., Design and development of hand exoskeleton for rehabilitation of 

hand injuries, „Mechanism and Machine Theory” 2013, Volume 73, s. 103–116
15 Zob. C. Jones, F. Wang, R. Morrison, Design and Development of the Cable Actuated Finger Exos-

keleton for Hand Rehabilitation Following Stroke, „IEEE/ASME Transactions on Mechatronics” 2014, Vo-
lume 19, No. 1, s. 131–140

16 Zob. S. Guo, F. Zhang, W. Wei i in., Kinematic Analysis of a Novel Exoskeleton Finger Rehabilitation 
Robot for Stroke Patients, „IEEE International Conference on Mechatronics and Automation” 2014, s. 
924–929

17 Zob. A. Wege, K. Kondak, G. Hommel, Mechanical Design and Motion Control of a Hand Exoskele-
ton for Rehabilitation, „IEEE International Conference on Mechatronics and Automation” 2005, Volume 
1, s. 155–159
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szczególną uwagę stworzeniu interfejsu dla fizjoterapeuty oraz dla pacjenta. Pacjent 
może korzystać z aplikacji zapewniającej wizualny feedback wspomagający ćwiczenia, 
zaś rehabilitant otrzymuje oddzielny interfejs, z którego może odczytać informacje 
o trajektorii ruchu pacjenta oraz dane z czujników siły. Warto tutaj też podkreślić, że 
twórcy wskazują siłę rozumianą jako opór pacjenta względem urządzenia jako kluczo-
wą zmienną, która może być wykorzystywana do tworzenia elastycznych programów 
treningowych. Postulują także wykorzystanie tej informacji do sterowania prędkością 
ruchu rehabilitacyjnego, w celu poprawy jakości rehabilitacji przez lepsze zsynchro-
nizowanie działania egzoszkieletu i ruchu pacjenta oraz wynikający z niego wzrost 
komfortu pracy. Porównanie wybranych urządzeń rehabilitacyjnych pod kątem umiej-
scowienia napędu, rodzaju zastosowanych czujników oraz obecności interfejsu dla 
pacjenta i/lub rehabilitanta przedstawiono w tabeli.

Rys. 2. Egzoszkielety dłoni: a) Egzoszkielet Zhanga i Hua (Źródło: F. Zhang, L. Hua, Y. Fu i in., 
Design and development of a hand..., dz. cyt.), b) CAFE (Źródło: C. Jones, F. Wang, R. Morri-
son, Design and Development of the Cable..., dz. cyt.), c) Egzoszkielet Guo i Wei (Źródło: S. 
Guo, F. Zhang, W. Wei i in., Kinematic Analysis of a Novel..., dz. cyt.), d) TU Berlin Exoskeleton 
(Źródło: A. Wege, K. Kondak, G. Hommel, Mechanical Design..., dz. cyt.)
Tłumaczenia zwrotów na rysunkach 2a) i 2c) [tłum. Autora]:
2a) winding drum – bęben nawojowy, adjustable screw – śruba regulowana, pulley – krążek 
linowy, sheath – osłona, cable – linka, motor – silnik, 2c) motor – silnik, synchronous tooth 
belt – pas zębaty synchroniczny, MCP joint – połączenie śródręczno-paliczkowe, PIP joint – 
połączenie międzypaliczkowe bliższe, DIP Joint – połączenie międzypaliczkowe dalsze, Micro 
Gear – mikroprzekładnia
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Tabela 1. Porównanie wybranych urządzeń rehabilitacyjnych

 

 

 

 

 

Urządzenie Typ 
urządzenia

Umiejscowienie 
i budowa napędu

System 
sterowania Czy jest interfejs?

Egzoszkielet 
Iqbala 
i Khana

Efektor 
końcowy

Silnik DC, przeniesienie
napędu przez układ 
prętowy, napęd 
umiejscowiony na 
kończynie

Enkoder
Czujnik siły
Sterowanie 
PID

Brak systemu 
oceny 
rehabilitacji

Hand 
Exoskeleton

Efektor 
końcowy

Silnik DC, przeniesienie
napędu przez układ 
prętowy, napęd 
umiejscowiony na 
kończynie

Enkoder
Czujnik siły

Interfejs dla 
pacjenta 
zapewniający 
feedback 
audiowizualny
Brak systemu 
oceny 
rehabilitacji

Egzoszkielet 
Zhanga i Hua

Egzoszkielet Silnik DC, przeniesienie
napędu przez linki 
Bowdena Napęd 
umiejscowiony na 
kończynie

Enkoder
Potencjometr
Czujnik siły
Sterowanie 
PID

Interfejs do 
obrazowana 
danych 
z czujników 
siły, brak 
systemu oceny 
rehabilitacji

CAFE Egzoszkielet Silnik DC, przeniesienie
napędu przez cięgna
Napęd umiejscowiony 
na kończynie górnej 
z zewnętrznym 
podparciem

Autorski 
czujnik siły
Enkoder
Sterowanie PI

Brak systemu 
oceny 
rehabilitacji

Egzoszkielet 
Guo i Wei

Egzoszkielet Silnik bezszczotkowy 
DC, przeniesienie 
napędu przez pasy 
napędowe
Napęd umiejscowiony 
na kończynie górnej

Czujniki siły
Czujnik 
ugięcia
Czujnik MTX
EEG

Interfejs dla 
pacjenta 
pobudzający korę 
wzrokową
Brak systemu 
oceny 
rehabilitacji

TU Berlin 
Exoskeleton

Egzoszkielet Silnik DC, przeniesienie
napędu przez linki 
Bowdena
Napęd oddalony od 
kończyny

Enkoder
Czujnik siły
Sterowanie 
wykorzystują-
ce Slide Mode 
Control

Osobny interfejs 
dla pacjenta 
i rehabilitanta, 
zmienną wyko-
rzystywaną do 
oceny postępów 
rehabilitacji jest 
siła (opór pa-
cjenta względem 
urządzenia)

Źródło: opracowanie własne
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Na podstawie wymienionych urządzeń można wyróżnić pewne ogólne cechy pro-
totypowych egzoszkieletów rehabilitacyjnych i efektorów końcowych. Ich układy 
napędowe można podzielić na dwie grupy: układy umieszczone bezpośrednio przy 
dłoni/nadgarstku i układy umiejscowione w pewnej odległości od samego egzoszkie-
letu/efektora z zapewnieniem transmisji mocy. Sam napęd to najczęściej jeden lub 
kilka silników prądu stałego. Zwykle jeden silnik odpowiada za ruch jednego palca18. 
Moc silnika najczęściej jest transmitowana na egzoszkielet lub efektor poprzez ukła-
dy cięgien, linki Bowdena, układy prętowe lub pasy napędowe. W przypadku napę-
dów umiejscowionych w oddaleniu od samego egzoszkieletu najczęściej stosuje się 
dwa pierwsze z wymienionych rozwiązań lub ich kombinację. Systemy sterowania 
wykorzystują najczęściej dane z enkoderów optycznych i tensometrów, często stoso-
wane są także akcelerometry lub żyroskopy. Urządzenia bywają wyposażone w jakąś 
formę interfejsu graficznego, najczęściej jednak jest to interfejs przeznaczony do 
pracy z pacjentem, np. gra komputerowa, a nie system pozwalający rehabilitantowi 
na ocenę postępów pacjenta.

Na podstawie analizy dostępnych rozwiązań można wskazać obszary, w których moż-
liwe byłoby wprowadzenie ulepszeń. Przede wszystkim wiadomo, że nie wszystkie roz-
wiązania mogą się przysłużyć ćwiczeniu ruchów precyzyjnych – efektory końcowe nie są 
zoptymalizowane pod kątem takich ćwiczeń. Do tego celu lepiej jest wykorzystywać eg-
zoszkielety rehabilitacyjne. Ponadto wydaje się, że umieszczanie całej konstrukcji urzą-
dzenia rehabilitacyjnego wraz z silnikami na przedramieniu pacjenta jest rozwiązaniem 
dyskusyjnym. Oczywiście takie podejście umożliwia pacjentowi swobodne przemiesz-
czanie, ale jednocześnie powoduje, że ramię pacjenta jest dodatkowo obarczone cięża-
rem całego układu napędowego i innych elementów urządzenia. Co więcej, ewentualna 
niewygoda – jeśli urządzenie nie jest dobrze dostosowane do indywidualnej budowy 
pacjenta – rozszerza się z samej dłoni na inne „punkty styku” urządzenia z pacjentem. 
Rozsądne wydaje się raczej umieszczanie napędu na podporze zewnętrznej. Część urzą-
dzeń rehabilitacyjnych jest wyposażona w interfejsy angażujące pacjenta w wykony-
wane ćwiczenia, ale tylko w pojedynczych przypadkach pojawiają się systemy służące 
zbieraniu danych na potrzeby długotrwałej obserwacji stanu pacjenta. Oznacza to, że 
wiele danych, które mogłyby się przysłużyć do obiektywizacji oceny postępów rehabi-
litacji, po prostu przepada, ponieważ nie są w żaden sposób gromadzone. Rozsądne 
wydaje się przygotowanie interfejsu służącego zbieraniu i wykorzystaniu tych danych.

Mając na uwadze wskazane obszary możliwych ulepszeń, autorka zaprojektowa-
ła i wykonała prototyp urządzenia rehabilitacyjnego służącego rehabilitacji dłoni. 
W zaproponowanym rozwiązaniu wykorzystano prototyp egzoszkieletu dłoni obej-
mującego palec wskazujący. Działania autorki nie skupiały się na budowie egzosz-
kieletu, lecz na konstrukcji układu napędowego, systemu sterowania oraz systemu 
agregacji i wizualizacji danych na potrzeby oceny postępów rehabilitacji, które miały 
stworzyć spójne urządzenie współpracujące z istniejącym egzoszkieletem.

18 Zob. J. Iqbal, H. Khan, N. Tsagarakis i in., A novel exoskeleton..., dz. cyt.
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Wymagania projektowe dla prototypu urządzenia 
rehabilitacyjnego

Na etapie projektowania określono podstawowe wymagania, jakie powinno speł-
niać budowane urządzenie. Przede wszystkim zdecydowano, że musi ono zapewniać 
możliwość poruszania istniejącym egzoszkieletem dłoni w sposób umożliwiający 
wspomaganie ćwiczeń rehabilitacyjnych. Konstrukcja egzoszkieletu umożliwia ruch 
zginania i prostowania palca, a więc możliwość ćwiczenia jest ograniczona do tych 
czynności.

W literaturze można znaleźć informację, że najczęstszą formą rehabilitacji dłoni 
jest cykliczne zginanie i prostowanie palców19. Także najpopularniejsze testy oceny 
stopnia niepełnosprawności, takie jak 9 Hole Peg Test20, z założenia sprawdzający 
koordynację, zręczność i zdolności percepcyjne pacjenta, de facto wymaga od ba-
danego właśnie umiejętności zginania i prostowania palców, ponieważ polega na 
jak najszybszym przekładaniu klocków z i do pudełka. Wiadomo z kolei, że spastycz-
ność, czyli nienaturalne zaciśnięcie dłoni, zgięcie łokcia lub nadgarstka uniemożli-
wiające wykonywanie codziennych czynności dotyka 20–40 % pacjentów w okresie 
pierwszych 3 miesięcy od udaru21, a w jego efekcie bardzo często upośledzona zo-
staje zdolność prostowania palców. Z tego względu zdecydowano, że ćwiczenia będą 
się skupiały na ruchu prostowania palców. Rehabilitacja w przypadku upośledzenia 
umiejętności wykonania tego ruchu powinna obejmować powtarzalne ruchy dłonią, 
z dostosowaniem do możliwości konkretnego pacjenta. Jak dowodzą badania MRI, 
taka praktyka pobudza synaptogenezę i neuroplastyczność22. W związku z tym zde-
cydowano, że projektowane urządzenie w ramach ćwiczeń rehabilitacyjnych będzie 
wspomagało cykliczny ruch prostowania palca, naprzemienny ze swobodnym zgina-
niem.

Ruch rehabilitacyjny przyjmuje trzy formy23: ciągłego ruchu biernego (CPM), 
czynnego ruchu wspomaganego (AAM) i czynnego ruchu rezystancyjnego (ARM). 
Ciągły ruch bierny, który polega na powtarzalnym prostowaniu i zginaniu palców 
pacjenta bez jego czynnego udziału, wspomaga leczenie, szczególnie zaraz po wystą-
pieniu niedowładu, ale nie jest w stanie przywrócić sprawności pacjenta na tyle, aby 
umożliwić mu wykonywanie ADL. W czynnym ruchu wspomaganym pacjent próbuje 
intencjonalnie wykonać ruch prostowania i zginania, korzystając z pomocy rehabi-
litanta lub przeznaczonego do tego urządzenia. Taka forma rehabilitacji uaktywnia 

19 Zob. J. Iqbal, H. Khan, N. Tsagarakis i in., A novel exoskeleton..., dz. cyt.
20 Zob. R. Calabro, M. Accorinti, B. Porcari i in., Does hand robotic rehabilitation improve motor func-

tion by rebalancing interhemispheric connectivity after chronic stroke? Encouraging data from a rando-
mised-clinical-trial, „Clinical Neuropsychology” 2019, Volume 130, Issue 5, s. 767–780

21 Zob. J. Tutak, S. Gurak, Properties of Mechatronic System for Hand Rehabilitation, „Advances in 
Science and Technology Research Journal” 2018, Volume 12, Issue 4, s. 103–114

22 Zob. H. Fischer, K. Stubblefield, T. Kline i in., Hand Rehabilitation..., dz. cyt.
23 Zob. M. Haghshenas-Jaryani, R. Patterson, N. Bugnariu i in., A pilot study..., dz. cyt.
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nie tylko mięśnie, lecz także pobudza do pracy mózg i stymuluje zjawisko neuro-
plastyczności, dlatego też jest kluczowa w neurorehabilitacji. Jednocześnie jest to 
rodzaj ćwiczeń możliwy do wykonania dla większości pacjentów, w przeciwieństwie 
do czynnego ruchu rezystancyjnego (ARM), w którym pacjent musi pokonywać opór 
podczas prostowania i zginania palców. Ten ostatni rodzaj ruchu wymaga już od pa-
cjenta pewnych zdolności poruszania dłonią i choć niewątpliwie wspiera zjawisko 
neuroplastyczności oraz korzystnie wpływa na rozwój masy mięśniowej i kostnej – 
nie u wszystkich pacjentów może być stosowany. Z tego względu zdecydowano się 
pozostać przy aktywnym ruchu wspomaganym. Określono, że silnik musi mieć moc 
i moment trzymający wystarczające do pokonania biernego oporu, jaki może stawiać 
dłoń pacjenta.

Na podstawie analizy istniejących rozwiązań wskazano, że bardzo istotną kwestią 
jest umiejscowienie układu napędowego. Egzoszkielet sam w sobie stanowi pewne 
ograniczenie swobody ruchu pacjenta. Dodatkowe obciążenie kończyny górnej po-
przez umieszczenie na niej napędu z pewnością nie miałoby pozytywnego wpływu na 
proces rehabilitacyjny. Dlatego też napęd musi być umiejscowiony na zewnętrznej 
podporze. W takim przypadku konieczne jest przeniesienie mocy na egzoszkielet. Do 
przeniesienia napędu w podobnych zastosowaniach dobrze sprawdzają się cięgna, 
jako że pozwalają na przenoszenie stosunkowo dużych sił24. Dlatego też kolejnym 
założeniem projektowym jest przenoszenie mocy napędu na egzoszkielet właśnie 
z wykorzystaniem cięgien.

Podczas rehabilitacji z fizjoterapeutą intensywność ćwiczeń jest dostosowywa-
na do możliwości konkretnego pacjenta. Fizjoterapeuta, czując opór, jaki stawia 
dłoń pacjenta podczas ćwiczeń w aktywnym ruchu wspomaganym, może zdecy-
dować o zmniejszeniu zakresu ruchu, może też zmniejszyć szybkość wykonywania 
ćwiczenia. Na etapie projektowania zdecydowano, że zaproponowane urządzenie 
rehabilitacyjne powinno zapewniać podobne możliwości, a więc musi uwzględniać 
możliwość zmiany zakresu ruchu rehabilitacyjnego, a szybkość ruchu powinna być 
zależna od tego, jak duży opór stawia dłoń pacjenta, aby egzoszkielet nie prostował 
palców „na siłę”.

Wiadomo, że dane zbierane podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych mogłyby stano-
wić ważne narzędzie diagnostyczne25,26. Odpowiednio przygotowane mogą umożli-
wić ocenę deficytów ruchowych, znacznie dokładniejszą i bardziej obiektywną niż 
ocena dokonywana przez rehabilitanta27. Projektując urządzenie, zdecydowano się 

24 Zob. L. Blumenschen, C. McDonald, M. O’Malley, A Cable based Series Elastic Actuator with Con-
duit Sensor for Wearable Exoskeletons, „IEEE International Conference on Robotics and Automaton 
ICRA” 2017, s. 6687–6693

25 Zob. Y. Levanon, The advantages and disadvantages..., dz. cyt.
26 Zob. P. Bonato, Advances in wearable..., dz. cyt.
27 Zob. S. Lessard, P. Pansodtee, A. Robbins i in., A Soft Exosuit for Flexible Upper-Extremity Rehabi-

litation, „IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering” 2018, Volume 26, No. 8, 
s. 1604–1617
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na podjęcie próby stworzenia prostego systemu oceny postępów rehabilitacji, wyko-
rzystującego dane z czujników systemu sterowania. Wiadomo, że jednym z istotnych 
parametrów rehabilitacyjnych jest siła chwytu, zmieniająca się wraz z postępami re-
habilitacji28, a także siła nacisku palców29. Zdecydowano więc, że podstawą funkcjo-
nowania systemu powinien być taki parametr mierzony podczas ćwiczeń, który jest 
powiązany z siłą wywieraną przez pacjenta na urządzenie. Takim parametrem jest 
siła działająca w cięgnie, a zatem to ją zdecydowano się mierzyć przede wszystkim. 
Jako że rehabilitacja nakierowana jest głównie na czynność prostowania palców, sy-
stem powinien dawać możliwość oceny, czy nastąpiła poprawa właśnie w zakresie 
tej aktywności. Dodatkową zmienną niosącą informację o zmianach stanu pacjenta 
może być też zakres ruchu, dlatego także i wartości tego parametru zdecydowano 
się gromadzić w ramach systemu. Wydaje się, że w miarę poprawy stanu, pacjent 
powinien z coraz większą łatwością współpracować z egzoszkieletem, co oznacza, 
że jego opór względem urządzenia, a co za tym idzie – jego składowa siły w cięgnie, 
powinny maleć.

Konstrukcja prototypu
Egzoszkielet wykorzystany do budowy prototypu został skonstruowany jako ciąg 

połączonych ze sobą bloczków wykonanych z tworzywa, umieszczonych na materia-
łowej podkładce. Materiał jest nasuwany na palec wskazujący i nadgarstek. Blocz-
ki zaprojektowano w taki sposób, aby łączyły się ze sobą, jednocześnie pozwalając 
na ruch względny. W każdym bloczku znajduje się otwór, przez który przeciągnięte 
powinno być cięgno służące do prostowania bloczkowej konstrukcji i jednocześnie – 
palca pacjenta. Wygląd egzoszkieletu uwidoczniono na rysunku 3.

28 Zob. H. Fischer, K. Stubblefield, T. Kline i in., Hand Rehabilitation..., dz. cyt.
29 Zob. M. Solís-Peñaa, A. Villa-Parra, Device to Guide Hand Rehabilitation Routines Based on Pressu-

re Signals, „Procedia Computer Science” 2019, Volume 160, s. 659–664
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Rys. 3. Wykorzystany w projekcie egzoszkielet dłoni
Źródło: opracowanie własne

Część mechaniczna układu napędowego egzoszkieletu została zaprojektowa-
na z wykorzystaniem programu Autodesk Fusion 360. Na rysunku 4 przedstawiono 
schematyczny rzut konstrukcji (jest to rysunek poglądowy, nieobejmujący wszyst-
kich szczegółów).

Rys. 4. Model urządzenia – silnik (1), podpory skrajne (2), podpora środkowa (3), belka ten-
sometryczna (4), podkładka belki tensometrycznej (5), wieża sprężyny (6), podpora silnika 
(7)
Źródło: opracowanie własne
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Najważniejszym elementem urządzenia jest silnik krokowy zapewniający mo-
ment trzymający rzędu 0.48 Nm. Stanowi to ponad dwukrotność momentu, jaki 
pacjent po udarze może wygenerować podczas intencjonalnego prostowania stawu 
(0,21Nm)30. Przy intencjonalnym zginaniu maksymalny moment w stawie śródręcz-
no-paliczkowym, jaki może wygenerować pacjent, to 0.75 Nm. Jest to wartość, która 
przekracza możliwości silnika i nie może on służyć do siłowego prostowania palców 
pacjenta, gdy ten intencjonalnie je zgina. Jednak, jak już wspomniano, zadaniem 
projektowanego urządzenia jest wspomaganie aktywnego ruchu prostowania palca, 
nie zaś prostowanie siłowe i „walka” z pacjentem. Wydaje się, że możliwości silnika 
są wystarczające do pełnienia tej funkcji.

Na wale silnika umieszczony jest bęben, na który w trakcie pracy nawijane jest 
cięgno. Po stronie wału przykręcono elementy standardowego ekstrudera – ele-
mentu wykorzystywanego w druku 3D – wykorzystując gotową, przykładową kon-
strukcję. Element ten służy jako oparcie dla enkodera nasuniętego na wał silnika, 
a także umożliwia dokładniejsze prowadzenie cięgna po jego rozwinięciu z bębna. 
Za silnikiem cięgno trafia na układ łożysk umieszczonych na podporach 2 i 3. Dzięki 
różnicy wysokości pomiędzy podporami skrajnymi a środkową, składowa pionowa 
siły działającej w cięgnie jest przenoszona na belkę tensometryczną (4). Dzięki temu 
można dokonywać jej pomiarów na potrzeby systemu sterowania oraz dalszej ob-
róbki. Czujnik tensometryczny umieszczono na podkładce (5), aby sztywność pod-
parcia nie wpływała na czułość pomiarów. Aby układ przeniesienia siły z cięgna na 
tensometr mógł funkcjonować poprawnie, cięgno nigdy nie może być luźne podczas 
pracy urządzenia. Dlatego do konstrukcji dodano kolejny element mechaniczny – 
wieżę sprężyny (6). Składa się ona z głównej podpory przymocowanej do podłoża 
oraz z dwóch obejm, pomiędzy którymi umieszczono sprężynę. Do końca sprężyny 
przytwierdzono cięgno. Podczas pracy urządzenia sprężyna zawsze jest wstępnie na-
pinana, dzięki czemu także cięgno pozostaje przez cały czas napięte. Dość skompliko-
wana konstrukcja wieży, umożliwiająca przesuwanie obejm i wymianę sprężyn, była 
podyktowana koniecznością testowania różnych rozwiązań na etapie projektowania 
urządzenia. Obecność wieży narzuciła pewne wymagania co do wysokości, na jakiej 
powinien znajdować się silnik, dlatego konieczne okazało się umieszczenie go na 
podporze (7).

Po przejściu przez cały układ napędowy cięgno przechodzi w linkę Bowdena i w tej 
formie łączy się z egzoszkieletem. Zastosowanie linki Bowdena, czyli układu, w któ-
rym cięgno znajduje się w elastycznej osłonce, pozwala na odsunięcie napędu od 
efektora nawet na znaczne odległości. Jednocześnie nie wprowadza dodatkowych 
reakcji poza tarciem pomiędzy cięgnem a osłonką, które jednak nie wpływa znacząco 
na działanie całego układu31. Dzięki zastosowaniu linki Bowdena napęd mógł zostać 

30 Zob. M. Haghshenas-Jaryani, R. Patterson, N. Bugnariu i in., A pilot study..., dz. cyt.
31 Zob. D. Cheng, Y. Yun, A. Deshpande, Experimental Characterization of Bowden Cable Friction, 

„IEEE International Conference on Robotics and Automation ICRA” 2014, s. 5927–5933
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umieszczony na zewnętrznej podporze, a jedynym elementem całego urządzenia 
stykającym się z kończyną górną pacjenta pozostaje sam egzoszkielet. Na rysunku 5 
przedstawiono wygląd gotowego układu napędowego.

Rys. 5. Układ napędowy urządzenia
Źródło: opracowanie własne

System sterowania

System sterowania oparto na mikrokontrolerze STM32. Do monitorowania ru-
chu silnika zastosowano enkoder inkrementalny. Odczyty z enkodera służą zbieraniu 
na bieżąco danych dotyczących położenia wału silnika, ale też umożliwiają dostoso-
wywanie zakresu ruchu do indywidualnych potrzeb pacjenta. W ramach przygoto-
wania do ćwiczeń pacjent każdorazowo może ustawić odpowiedni dla siebie zakres 
ćwiczenia. Drugim zastosowanym czujnikiem jest wspominany już tensometr. War-
tości odczytywane z tensometru niosą informacje o sile działającej w cięgnie. Na 
podstawie tych informacji można ustawiać wstępne napięcie cięgna podczas przy-
gotowywania urządzenia do pracy. Oprócz tego są one także wykorzystywane do 
regulowania prędkości ruchu silnika podczas pracy z pacjentem. Kiedy pacjent nie 
jest w stanie wykonywać ćwiczenia rehabilitacyjnego z prędkością narzuconą przez 
ruch egzoszkieletu, wzrasta jego opór względem urządzenia. W takiej sytuacji rośnie 
siła w cięgnie i co za tym idzie – odczyty tensometru. W odpowiedzi na to zjawisko 
system sterowania spowalnia ruch egzoszkieletu tak, by nie zmuszać pacjenta do 
pracy ponad jego możliwości. Jeśli natomiast pacjent wyprzedza ruch egzoszkieletu, 
gdyż prędkość wykonywania ćwiczeń jest dla niego zbyt niska, wówczas siła w cięg-
nie i odczyty tensometru spadają. System sterowania reaguje zwiększeniem pręd-
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kości ruchu egzoszkieletu. Tensometr umożliwia więc reagowanie przez urządzenie 
w sposób dynamiczny na sygnały pochodzące od pacjenta.

Oprócz wymienionych elementów w skład systemu sterowania wchodzą także 
cztery przyciski monostabilne umieszczone w panelu sterowania. Umożliwiają one 
pacjentowi bezpośrednie sterowanie działaniem urządzenia. Wciśnięcie przycisku 
START powoduje rozpoczęcie kalibracji urządzenia, przede wszystkim ustawienie na-
pięcia wstępnego cięgna. Przycisk TEST odpowiada za przejście do trybu testowego, 
w którym pacjent ustala odpowiedni dla siebie zakres ruchu. Wciśnięcie przycisku 
PRACA powoduje przejście do właściwego ćwiczenia rehabilitacyjnego, w ramach 
którego egzoszkielet jest naprzemiennie prostowany i luzowany z dostosowaniem 
prędkości do możliwości pacjenta. W tym trybie pobierane są też dane z tensome-
tru, wykorzystywane później do wizualizacji postępów rehabilitacji pacjenta. Przy-
cisk STOP odpowiada za przerwanie pracy urządzenia i poluzowanie egzoszkieletu. 
Odpowiedź na wciśnięcie tego przycisku została tak zaprogramowana, że wykonuje 
się bezzwłocznie, aby umożliwiać natychmiastowe przerwanie pracy, gdy stanie się 
cokolwiek nieprzewidzianego. Przycisk ten jest także używany do standardowego 
kończenia pracy z urządzeniem. Rysunek 6 przedstawia wygląd panelu sterowania.

Rys. 6. Elementy systemu sterowania urządzenia – belka tensometryczna (1), enkoder inkre-
mentalny (2), przyciski sterujące (3), panel sterowania (4)
Źródło: opracowanie własne

Model analityczny układu podpór – przebieg badań
Jak już wspomniano, system sterowania urządzenia wykorzystuje odczyty z czuj-

nika tensometrycznego do regulacji prędkości oraz napięcia wstępnego cięgna. 
Tensometr nie styka się jednak z cięgnem bezpośrednio – aby przenieść na niego 
siłę działającą w cięgnie zastosowano układ podpór, pomiędzy którymi to cięgno 
przebiega. Zaproponowany model przeniesienia siły na tensometr wymagał jednak 
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weryfikacji – sprawdzenia, czy siła rzeczywiście jest przenoszona na czujnik tenso-
metryczny oraz czy następuje to zgodnie z modelem matematycznym, który przyję-
to. Jest to tym istotniejsze, że ten właśnie model matematyczny wykorzystywano też 
podczas obróbki zbieranych danych w ramach systemu oceny postępów rehabilitacji, 
który opisany zostanie w dalszej części tekstu.

Badania układu podpór przeprowadzono z wykorzystaniem zestawu ciężarków 
o znanych masach, dobranych tak, aby wpisywały się w zakres obciążeń, jakie mogą 
pojawić się przy pracy urządzenia z pacjentem. Do określenia orientacyjnych ram 
możliwych obciążeń wykorzystano dane dotyczące maksymalnych i średnich war-
tości sił, z jakimi dłoń pacjenta może oddziaływać na urządzenie rehabilitacyjne32. 
Ostatecznie wybrano odważniki o ciężarze 5, 10 i 20 N. Procedura pomiarów obej-
mowała montaż badanego podukładu, badania obciążania – serie pomiarów pod 
rosnącym obciążeniem, wykonywanych w stałych odstępach czasu, a następnie ba-
dania odciążania – również wykonywane jako serie pomiarów w stałych odstępach 
czasu, ale pod malejącym obciążeniem.

Jako że w zaproponowanym urządzeniu tensometr pracuje w typowym dla ukła-
dów z belkami tensometrycznymi układzie ze wzmacniaczem operacyjnym33, ko-
nieczna była kalibracja tego układu. Po ustawieniu czułości odczytów umożliwiającej 
zauważenie różnic pomiędzy odczytami dla różnych obciążeń, należało wykonać 
krzywą kalibracji, czyli krzywą pokazującą zależność pomiędzy ciężarem oddziałują-
cym na czujnik a napięciem wyjściowym odczytywanym z czujnika.

Wyznaczenie krzywej kalibracji przeprowadzono zgodnie ze wskazówkami zna-
lezionymi w literaturze34,35: belkę tensometryczną przytwierdzono do nieruchomej 
podpory i poddano procedurze obciążania, przykładając obciążenie w punkcie, 
w którym jest ono przykładane do belki w urządzeniu rehabilitacyjnym. Tensometr 
był ułożony w taki sposób, aby przyłożona siła miała taki sam zwrot, jak składowa 
pionowa siły działająca na czujnik w urządzeniu. W punkcie, na który oddziałuje ta 
siła, przymocowano linkę, na której zawieszane były kolejne odważniki. Wygląd sta-
nowiska badawczego przedstawiono na rysunku 7. Zgodnie z opisanym wcześniej 
schematem badań układ najpierw poddano obciążaniu, a następnie odciążaniu zna-
nymi masami.

32 Zob. J. Iqbal, H. Khan, N. Tsagarakis i in., A novel exoskeleton..., dz. cyt.
33 Zob. A. Tavakolpur-Saleh, A. Setoodeh, M. Gholamzadech, A novel multicomponent strain-gauge 

external balance for wind tunel tests: Simulation and experiment, „Sensors and Actuators A: Physical” 
2016, s. 172–186

34 Tamże
35 Zob. Y. Xia, J. Zhu, K. Wang i in., Design and verification of a strain gauge based load sensor for 

medium-speed dynamic tests with a hydraulic test machine, „International Journal of Impact Enginee-
ring” 2016, Volume 88, s. 139–152
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Rys. 7. Schemat stanowiska badawczego belki tensometrycznej
Źródło: opracowanie własne

Na podstawie wykonanych pomiarów możliwe było wyznaczenie krzywej kalibra-
cji czujnika oraz współczynnika jej nachylenia. Te same dane stanowią też repre-
zentację tego, jak znane ciężary wpływają na odczyty tensometru, gdy siła działa 
bezpośrednio na belkę tensometryczną.

Aby przygotować drugi układ pomiarowy, poprzednie stanowisko badawcze 
poszerzono o zestaw podpór z łożyskami. Można się spodziewać, że siła w cięgnie 
przeprowadzonym pomiędzy łożyskami będzie poprzez układ podpór rozkładana na 
składową pionową i poziomą. Rozkład sił pokazano na rysunku 8.

Rys. 8. Rozkład sił w układzie podpór
Źródło: opracowanie własne

W sytuacji, kiedy cięgno w układzie jest napięte, w bloczku środkowym przyłożo-
ne są symetrycznie dwie siły działające w cięgnie i skierowane do skrajnych podpór. 
Ich składowe poziome równoważą się, zaś działająca na podporę środkową składowa 
pionowa siły jest sumą składowych pionowych obu symetrycznych sił działających 
w cięgnie. Ostatecznie więc na belkę tensometryczną przenoszona jest tylko suma 
składowych pionowych. Obliczenia analityczne wykazały, że ta pionowa siła działają-
ca na belkę powinna stanowić 56% całkowitej siły działającej na podporę środkową. 
Aby to zweryfikować, przez układ bloczków przeprowadzono cięgno z jednej strony 
przymocowane do utwierdzenia. Z drugiej strony cięgno obciążano kolejnymi ciężar-
kami. Układ ten jest pokazany na rysunku 9.

Projekt i konstrukcja prototypowego urządzenia służącego do rehabilitacji dłoni 
z wykorzystaniem egzoszkieletu



© Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr III-IV/2021(40-41)274

Rys. 9. Schemat stanowiska badawczego układu podpór
Źródło: opracowanie własne

Po zebraniu danych dla wszystkich przewidzianych obciążeń porównano wcześ-
niej zebrane odczyty dla układu samej belki obciążanej w sposób bezpośredni oraz 
odczyty dla układu z podporami. Porównanie zebranych danych wymagało ich ob-
róbki, ze względu na zjawisko dryfu zera układu tensometru i wzmacniacza. Oprócz 
tego zauważalna była także histereza czujnika. Z tych powodów wartość początkowa 
bez obciążenia dla dwóch porównywanych układów nie była taka sama. W związku 
z tym dane przekształcono tak, aby porównywać średnie spadki napięć pod danym 
obciążeniem względem wartości początkowej. Oprócz tego dokonano normalizacji 
liniowej typu min-max36, aby sprowadzić dane do przedziału <0,1>, co dodatkowo 
ułatwiło ich porównanie. Po przeliczeniu odczytów w ten sposób zestawiono je na 
wspólnym wykresie widocznym na rysunku 10.
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Rys. 10. Znormalizowane wyniki pomiarów obciążania belki tensometrycznej i układu pod-
pór (bloczków)
Źródło: opracowanie własne

36 Normalizacja/standaryzacja, „PQStat. Statystyczne Oprogramowanie Obliczeniowe”, https://pq-
stat.pl/?mod_f=funkcje, [dostęp: 29.06.2020]
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Na wykresie można zauważyć, że krzywa wykonana dla układu z podporami jest 
nachylona pod mniejszym kątem (względem osi poziomej) w stosunku do krzywej 
wykreślonej dla samej belki tensometrycznej, co wskazuje na to, że rzeczywiście 
zastosowanie bloczków powoduje przeniesienie części siły działającej w cięgnie 
na tensometr. Zgodnie z założonym modelem matematycznym wartości dla ukła-
du z bloczkami (podporami) powinny stanowić 56% odpowiadających wartości dla 
belki tensometrycznej poddawanej analogicznemu obciążeniu. W przypadku obcią-
żenia ciężarem 20N rzeczywiście zależność w przybliżeniu pokrywa się z modelem – 
spadek napięcia w układzie z bloczkami stanowi około 60% spadku obserwowanego 
dla samego tensometru. Jednakże w przypadku mniejszych obciążeń spadki napięć 
obserwowane w obu układach pomiarowych są zbliżone, dla najmniejszego obcią-
żenia 5N różnica wynosi 20%. Im mniejsze obciążenie, tym mniejsze różnice między 
obserwowanymi spadkami napięć.

Przyczyny opisanego zjawiska można upatrywać w tym, że w przypadku niewiel-
kich obciążeń zmierzone wartości są w większym stopniu podatne na zakłócenia czy 
dryf offsetu. Jest to kwestia stosunku sygnału do szumu – SNR (Signal to Noise Ra-
tio). W przypadku znaczących obciążeń, gdzie różnica względem wartości początko-
wej jest duża – wpływ zakłóceń staje się w stosunku do niej niewielki. W przypadku 
niewielkich obciążeń, gdy sygnał użyteczny ma podobny poziom do zakłóceń – nie-
idealność układu sprawia, że oczekiwane zależności nie są spełnione. Jeśli weźmiemy 
pod uwagę to zjawisko, to ostateczny wniosek, że bloczki spełniają założoną funkcję 
i umożliwiają przeniesienie składowej pionowej siły na tensometr, w przybliżeniu 
zgodnie z modelem matematycznym, wydaje się uzasadniony.

System agregacji i wizualizacji danych
Zgodnie z założeniami projektu powstałe urządzenie wyposażono w prosty sy-

stem mający służyć zbieraniu i wizualizacji danych dotyczących zakresu ruchu i siły 
działającej w cięgnie podczas ćwiczeń. Odczyt oraz interpretacja zakresu ruchu nie 
przedstawiały szczególnej trudności. Dane z enkodera dotyczące ilości obrotów wału 
silnika podczas jednego cyklu ćwiczeń w bardzo bezpośredni sposób przekładają się 
na wartość zakresu ruchu. Każdorazowo podczas ćwiczeń zakres ten jest ustalany 
i może być zapisywany w pamięci komputera oraz przedstawiany jako wartość licz-
bowa, a na przestrzeni czasu także wykres. Zagadnienie odczytu siły jest problemem 
o wiele bardziej złożonym.

Odczyt z tensometru, który bez większej trudności można zbierać za pomocą 
mikrokontrolera, to pewna wielkość liczbowa zależna od składowej pionowej siły 
w cięgnie. Na siłę w cięgnie składa się jednak nie tylko siła, jaką pacjent jest w stanie 
wygenerować podczas poruszania dłonią. Cięgno poddane jest także działaniu siły 
napięcia wstępnego. Zależnie od tego, czy ruch pacjenta i egzoszkieletu jest zsyn-
chronizowany oraz od kierunku ruchu – czy egzoszkielet jest prostowany, czy luzo-
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wany, siła pochodząca od pacjenta i siła napięcia wstępnego mogą się sumować albo 
odejmować. Podczas trwania ruchu mogą występować szarpnięcia, pacjent może 
poruszyć całą ręką, cięgno może chwilowo zostać poluzowane. Dlatego też inter-
pretacja wartości odczytanej z tensometru nie jest banalna, a pomiar siły podczas 
trwania ruchu, jakkolwiek pozwala na dość szybkie reakcje egzoszkieletu i jest do-
brym sygnałem sterującym – nie niesie spójnej informacji o stanie pacjenta. Z tego 
względu zdecydowano się na nieco inny sposób zbierania pomiarów siły dla celów 
diagnostycznych.

Po wejściu w tryb pracy zadaniem pacjenta jest cykliczne prostowanie i rozluźnia-
nie palców w ramach wcześniej ustalonego zakresu. Aby umożliwić pomiar siły mięś-
ni obarczony jak najmniejszym ryzykiem zakłóceń, w przebieg ćwiczenia wpleciono 
jeszcze jedno zadanie. Po maksymalnym rozprostowaniu palców pacjent przez około 
5 sekund powinien utrzymać dłoń w rozprostowanej pozycji, możliwie nieruchomo. 
W tym czasie pobierane są dane z czujnika tensometrycznego. Odczyt tensometru 
nadal zmienia się w pewnym zakresie – ze względu na mimowolne ruchy pacjenta, 
a także ze względu na rosnące zmęczenie mięśni pacjenta, którego palce będą mia-
ły tendencję do powracania do pozycji zgiętej. Niemniej jednak odczyty stają się 
znacznie bardziej spójne. Rozwiązanie to ma dodatkową zaletę – jest nią zbieranie 
danych podczas tej części ćwiczenia, która stanowi istotę ćwiczeń, gdyż to właśnie 
prostowanie palców określono jako najważniejszy element rehabilitacji z użyciem 
omawianego urządzenia.

Aby ułatwić pacjentowi realizację zadania, a także umożliwić łatwą agregację 
i zapis pomiarów w celu ich późniejszej obróbki, przygotowano specjalną aplikację 
okienkową „Pacjent”. Wykorzystano w tym celu środowisko MATLAB AppDesigner. 
Aplikacja to proste okno z polem wykresu, polem pozwalającym na wpisanie numeru 
ćwiczenia z danego dnia oraz przyciskiem „Zakończ”. Podczas trwania ćwiczenia re-
habilitacyjnego, na wykresie wyświetlana jest informacja o aktualnym położeniu eg-
zoszkieletu. Dzięki obrazowemu przedstawieniu aktualnego położenia pacjent wie, 
kiedy rozpocznie się pomiar siły, a więc kiedy powinien przestać poruszać palcami. 
Jednocześnie, jako że pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi często cierpią na za-
burzenia poznawcze, interfejs aplikacji jest maksymalnie uproszczony, aby nadmiar 
bodźców nie przeszkadzał w skupieniu uwagi na zadaniu. Podczas prostowania i zgi-
nania palców aplikacja zbiera jedynie informacje o aktualnym położeniu i zakresie 
ruchu, natomiast podczas 5 sekund przeznaczonych na utrzymanie palców w pozycji 
wyprostowanej – pobiera także odczyty z tensometru wraz z chwilami czasu, w któ-
rych zostały zmierzone. Praca aplikacji kończy się w momencie wciśnięcia przycisku 
„Zakończ”.

Pobrane z wykorzystaniem aplikacji „Pacjent” dane wymagają obróbki i przedsta-
wienia w formie przyjaznej dla odbiorcy. Aby to umożliwić, stworzono drugą aplikację 
okienkową – „Rehabilitant”. Aplikacja „Rehabilitant” to okno, w którym umieszczone 
są dwa wykresy. Pierwszy z nich przedstawia dane zebrane podczas jednego, wybra-
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nego przez użytkownika ćwiczenia rehabilitacyjnego. Drugi wykres umożliwia rów-
noczesne przedstawienie danych z wielu ćwiczeń w celu ich porównania. W oknie 
aplikacji widoczne jest także pole, w którym wyświetlany jest zakres ruchu z wy-
branego ćwiczenia. Aby wyświetlić dane, aplikacja pobiera je z pliku stworzonego 
przez aplikację „Pacjent”. Następnie jej zadaniem jest poddanie zebranych odczytów 
z tensometru obróbce matematycznej zgodnie z modelami matematycznymi opraco-
wanymi w ramach testów urządzenia. Dane należy między innymi oczyścić z wpływu 
siły napięcia wstępnego, przeliczyć na wartości wyrażone w niutonach, odjąć skła-
dowe siły pochodzące od podukładów urządzenia i ostatecznie wyłuskać informację 
o składowej siły pochodzącej od samego pacjenta. Wyniki należy także przeskalo-
wać – zbierane z tensometru odczyty odpowiadają tylko składowej pionowej siły 
działającej w cięgnie, należy więc dokonać przeskalowania uzyskanej wartości, aby 
uzyskać całkowitą siłę. Wygląd aplikacji „Pacjent” i „Rehabilitant”przedstawiono na 
rysunku 11.

Rys. 11. Wygląd aplikacji: a)„Pacjent”, b)„Rehabilitant”
Źródło: opracowanie własne

Porównanie wartości sił zebranych na różnych etapach rehabilitacji powinno 
umożliwić ocenę zmian w zdolności pacjenta do prostowania palców. Wydaje się, że 
w miarę poprawy stanu, pacjent powinien z coraz większą łatwością współpracować 
z egzoszkieletem, a więc powinna maleć siła, z jaką oddziałuje na urządzenie. Ten-
dencja ta powinna być widoczna na zbiorczym wykresie siły – wykresy z kolejnych 
ćwiczeń powinny stopniowo przesuwać się coraz niżej, w kierunku niższych wartości 
odczytanych sił. Jest to jednak tylko założenie, którego nie sposób zweryfikować bez 
długotrwałych badań z udziałem pacjentów.

Weryfikacja założeń analitycznych – przebieg badań
Działanie aplikacji „Rehabilitant” opiera się na założeniu, że istnieje możliwość 

wyodrębnienia tej składowej siły działającej w cięgnie, która pochodzi od samego 
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pacjenta. Opór, jaki pacjent stawia względem urządzenia, niewątpliwie wpływa na 
odczyty tensometru, jednak odczyty te zależą także od wielu innych czynników. Na 
ostateczne wartości wpływa kalibracja samego czujnika, układ bloczków rozkłada-
jących siłę działającą w cięgnie na składową pionową i poziomą i oddziaływanie 
poszczególnych elementów przeniesienia napędu – przede wszystkim sprężyny za-
pewniającej napięcie wstępne. Aby zweryfikować, czy jest możliwe wyznaczenie tej 
części siły, która faktycznie wynika z działania pacjenta, podjęto próbę stworzenia 
opisów matematycznych określających wpływ pozostałych czynników na wartości 
odczytywane z tensometru. W tym celu, podobnie jak w badaniach nad modelem 
przeniesienia siły na belkę tensometryczną, wykonano serię testów z wykorzysta-
niem ciężarków o znanych masach. Badaniom poddano poszczególne podukłady 
urządzenia, cały układ oraz ostatecznie – układ, na który oddziaływała także dłoń 
ochotnika. Schematyczne przedstawienie układów badawczych widoczne jest na ry-
sunku 12. Cięgno z jednej strony mocowane było do podukładu, którego wpływ na 
odczyty tensometru badano, następnie przechodziło przez układ bloczków i po dru-
giej jego stronie było obciążane ciężarkami o znanej masie.

Rys. 12. Ogólny schemat układów pomiarowych – silnik wraz z ekstruderem (1), przez który 
przechodzi cięgno z obciążeniem na końcu, podpory skrajne (2), podpora środkowa (3), bel-
ka tensometryczna (4), podkładka belki tensometrycznej (5), wieża sprężyny (6), podpora 
silnika (7)
Źródło: opracowanie własne

W pierwszym kroku cięgno przytwierdzono do sprężyny (rys. 13.a), której zada-
niem w urządzeniu jest zapewnienie napięcia wstępnego oraz połączenie układu na-
pędowego z linką Bowdena. Następnie do sprężyny przymocowano linkę Bowdena 
napędzającą egzoszkielet (rys. 13.b) i sprawdzano, jak zmienią się odczyty tensome-
tru po dodaniu tego elementu. W ostatnim kroku egzoszkielet został nałożony na 
dłoń ochotnika (rys. 13.c) mającego za zadanie stawiać opór względem urządzenia.

Małgorzata Mielnik
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Rys. 13. Schematy układów pomiarowych: a) sprężyny, b) egzoszkieletu z linką Bowdena, c) 
egzoszkieletu nałożonego na dłoń ochotnika
Źródło: opracowanie własne

Podobnie jak w badaniach nad modelem układu podpór, ze względu na różnicę 
mierzonych wartości początkowych przy kolejnych testach, konieczne było wyzna-
czenie uśrednionych spadków napięć dla każdego z badanych układów pomiarowych. 
Dzięki temu możliwe było porównywanie uzyskanych danych i wyciąganie wniosków 
z różnic pomiędzy nimi.

Wyniki uzyskane dla badania podukładu sprężyny porównano z wynikami uzyska-
nymi wcześniej dla układu podpór. Maksymalny spadek napięcia przy wprowadzeniu 
sprężyny do układu okazał się być niższy niż dla układu bloczków, co oznacza, że 
sprężyna poprzez swoje ugięcie znosi część siły działającej w cięgnie. Na podstawie 
uzyskanych wartości dla obu podukładów wyznaczono funkcję liniową w przybliże-
niu obrazującą zależność spadku napięcia pochodzącego od sprężyny od wzrastają-
cego obciążenia. Znajomość tej funkcji umożliwia wyznaczenie wpływu sprężyny na 
odczyt tensometru.

Po wyznaczeniu modelu matematycznego oddziaływania sprężyny podjęto próbę 
opisania zależności, z jaką na odczyty wpływa linka Bowdena wraz z egzoszkieletem. 
W tym celu porównano wyniki uzyskane dla podukładu sprężyny oraz dla urządze-
nia z linką Bowdena i egzoszkieletem. W układzie z linką maksymalny obserwowany 
spadek napięcia okazał się większy niż dla układu z samą sprężyną. Za przyczynę 
tego zjawiska można przyjąć występowanie oporów pomiędzy cięgnem a otuliną 
w lince Bowdena oraz wpływ ciężaru egzoszkieletu. Na podstawie porównania wy-
ników dla obu układów badawczych stwierdzono, że wpływ ciężaru podukładu linki 
i egzoszkieletu stanowi wielkość stałą, którą wyznaczono. Tarcie pomiędzy cięgnem 
a otuliną określono jako pomijalnie małe.

Projekt i konstrukcja prototypowego urządzenia służącego do rehabilitacji dłoni 
z wykorzystaniem egzoszkieletu
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Ostatecznie wyniki zebrane dla układu badawczego z linką Bowdena i egzoszkiele-
tem porównano z wynikami uzyskanymi po ubraniu egzoszkieletu na dłoń ochotnika. 
Zadaniem ochotnika było stawianie możliwie stałego oporu względem urządzenia 
podczas wykonywania pomiarów. W przypadku niskich obciążeń, spadki napięć oka-
zały się zbliżone do tych obserwowanych w układzie badawczym z egzoszkieletem 
bez ochotnika, natomiast w przypadku najwyższych obciążeń – były nieco wyższe 
od pomiarów uzyskanych w poprzednim kroku. Brak zauważalnych różnic pomiędzy 
oboma układami dla niskich obciążeń był najprawdopodobniej spowodowany tym, 
iż przyłożone obciążenia nie wystarczyły do pełnego wyprostowania egzoszkieletu, 
a więc nie było też możliwości stawiania oporu przez ochotnika. Dopiero przy cięża-
rze o wartości 20N egzoszkielet wyprostował się na tyle, aby ochotnik rzeczywiście 
mógł na niego oddziaływać. W tym przypadku różnica odczytów dla rozpatrywa-
nych układów była już obserwowalna, choć nadal niewielka, co może wynikać z fak-
tu, że ugięcie sprężyny nie było jeszcze wystarczające, aby egzoszkielet usztywnić. 
W związku z tym ochotnik mógł zadziałać stosunkowo niewielką siłą, aby zgiąć palce. 
Można się spodziewać, że w przypadku nieco ciaśniejszego połączenia linki Bowdena 
i sprężyny lub większych obciążeń, a co za tym idzie – ugięć sprężyny, różnice spad-
ków napięć nie tylko pojawiłyby się już przy niższych obciążeniach, ale też byłyby 
większe.

Zestawienie wszystkich omówionych przypadków przedstawiono na wykresie 
widocznym na rysunku 14. Podobnie jak w przypadku badań przenoszenia siły na 
belkę przez układ podpór, także i tutaj różnice pomiędzy seriami danych okazały się 
największe dla wysokich obciążeń. Ponownie – wynika to z niekorzystnego stosunku 
sygnału do szumu dla niewielkich wartości mierzonych oraz ze względu na omó-
wiony problem usztywnienia egzoszkieletu w pozycji wyprostowanej podczas badań 
z udziałem ochotnika. Odnosząc jednak pozostałe krzywe do krzywej dla bloczków, 
która stanowiła punkt wyjścia dla dalszych rozważań, z całą pewnością można za-
uważyć różnice dla układu ze sprężyną, której obecność powoduje wypłaszczenie 
krzywej spadków napięć. Wyraźnie widać też, że w stosunku do układu ze sprężyną, 
spadki napięć, a więc i siły działające w cięgnie są wyższe po dołączeniu do układu 
linki Bowdena i egzoszkieletu. Wywarcie oporu na układ za pomocą ludzkiej dłoni 
powoduje niewielki, ale możliwy do zaobserwowania wzrost spadku napięcia pod 
maksymalnym obciążeniem.

Małgorzata Mielnik
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Rys. 14. Znormalizowane wyniki pomiarów obciążania poszczególnych podukładów urzą-
dzenia – układu podpór (bloczków), sprężyny, egzoszkieletu z linką Bowdena i egzoszkieletu 
nałożonego na dłoń ochotnika
Źródło: opracowanie własne

Na podstawie zebranych danych możliwe było wyznaczenie modeli matema-
tycznych opisujących wpływ poszczególnych podukładów na wartości mierzone na 
tensometrze. Uzasadniony wydaje się wniosek, że po oczyszczeniu odczytów ten-
sometru z wpływu innych podukładów z wykorzystaniem tych modeli, możliwe jest 
wyodrębnienie wpływu siły wywieranej przez pacjenta na te wartości. Wniosek ten 
jest kluczowy dla całego projektu – oznacza, że zaproponowany sposób mierzenia 
siły w cięgnie oraz przygotowany prosty interfejs użytkownika w formie aplikacji „Re-
habilitant” mogą służyć do zbierania danych o sile pacjenta. Siła ta jest parametrem 
niosącym informacje o stanie pacjenta i na przestrzeni czasu – może umożliwiać bar-
dziej obiektywną ocenę zmian tego stanu.

Wyniki prac
W ramach działań, które stały się przedmiotem niniejszego artykułu, powstało 

prototypowe urządzenie rehabilitacyjne. Wyposażono je w układ napędowy zdolny 
do współpracy z egzoszkieletem ręki. Układ napędowy opiera swoje działanie na cię-
gnie napędzanym za pomocą silnika. Został wyposażony w układ podpór pozwalają-
cych na przeniesienie składowej siły działającej w cięgnie na czujnik tensometryczny. 
Zastosowano również sprężynę pozwalającą na utrzymywanie napięcia wstępnego 
cięgna, a do połączenia napędu z egzoszkieletem wykorzystano linkę Bowdena.

Urządzenie wyposażono także w system sterowania wykorzystujący sygnały z bel-
ki tensometrycznej oraz enkodera. Reaguje on również na sygnały z przycisków pa-
nelu sterowania, co umożliwia wybór trybu pracy.

Projekt i konstrukcja prototypowego urządzenia służącego do rehabilitacji dłoni 
z wykorzystaniem egzoszkieletu
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Małgorzata Mielnik

Ponadto urządzenie skomunikowano z dwiema aplikacjami okienkowymi sta-
nowiącymi podstawowy system oceny postępów rehabilitacji. Aplikacja „Pacjent” 
ułatwia proces zbierania danych z czujników umieszczonych w urządzeniu dla ich 
późniejszego wykorzystania do celów diagnostycznych. Aplikacja „Rehabilitant” 
umożliwia ich przetworzenie w taki sposób, aby wyodrębnić składową siły w cięgnie 
pochodzącą od samego pacjenta. Pozwala także na wizualizację danych w formie 
wykresów.

Badanie różnic odczytów czujnika siły dla różnych podukładów urządzenia po-
zwoliło na weryfikację poprawności założonego modelu analitycznego rozkładu siły 
w układzie podpór, a także umożliwiło stworzenie matematycznych opisów oddzia-
ływań tych podukładów na siłę działającą w cięgnie.

Wnioski
Wytworzone urządzenie działa poprawnie w zakresie umożliwienia wykonania ru-

chu rehabilitacyjnego i wykorzystuje przygotowaną wcześniej konstrukcję egzoszkiele-
tu dłoni. Napęd jest umiejscowiony w pewnej odległości od kończyny górnej pacjenta, 
aby dodatkowo jej nie obciążać, a cięgna pozwalają na przenoszenie stosunkowo du-
żych sił bez znaczących strat37. Zastosowany silnik generuje moment, który na podsta-
wie dostępnej literatury może być uznany za wystarczający do wspomagania ćwiczeń 
wykonywanych przez pacjenta38. Konstrukcja układu napędowego jest przystosowana 
do takiego poruszania cięgnem, aby egzoszkielet umożliwiał czynny ruch wspomagany 
prostowania palców, który jest wskazywany jako jeden z najważniejszych elementów 
rehabilitacji dłoni po udarach i urazach39,40.

System sterowania wykorzystuje dane pobierane z enkodera inkrementalnego 
i tensometru. W efekcie zakres ruchu staje się zmienną, którą można definiować in-
dywidualnie dla każdego pacjenta. Prędkość ruchu rehabilitacyjnego jest natomiast 
uzależniona od odczytów tensometru niosących informacje o sile działającej na cięg-
no, dzięki czemu nie dochodzi do sytuacji, w której dłoń pacjenta jest prostowana 
z nadmierną w stosunku do jego możliwości szybkością.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie sygnalizowane przez wielu naukowców41,42 
urządzenie zostało wyposażone w prosty system oceny postępów rehabilitacji, umoż-
liwiający dokonywanie bardziej obiektywnej obserwacji postępów pacjenta, niż ma 
to miejsce w przypadku oceny dokonywanej tylko na podstawie wiedzy rehabilitanta 
czy fizjoterapeuty. Dane zbierane z czujników urządzenia w ramach systemu stero-
wania są przekazywane do aplikacji okienkowych zdolnych do zapisania i obróbki 

37 Zob. L. Blumenschen, C. McDonald, M. O’Malley, A Cable based..., dz. cyt.
38 Zob. M. Haghshenas-Jaryani, R. Patterson, N. Bugnariu i in., A pilot study..., dz. cyt.
39 Tamże
40 Zob. J. Iqbal, H. Khan, N. Tsagarakis i in., A novel exoskeleton..., dz. cyt.
41 Zob. Y. Levanon, The advantages and disadvantages..., dz. cyt.
42 Zob. P. Bonato, Advances in wearable..., dz. cyt.
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tych danych, dzięki czemu, zgodnie z sugestiami dostępnymi w literaturze43, zyskują 
one dodatkowe zastosowanie. Zbierane dane to zakres ruchu ustalany indywidual-
nie dla każdego pacjenta przed przystąpieniem do ćwiczeń oraz informacja o sile, 
z jaką pacjent oddziałuje na cięgno podczas próby utrzymania dłoni w pozycji wypro-
stowanej. Położenie nacisku na takie parametry jak zakres ruchu i siła generowana 
przez pacjenta, jest zgodne z podejściem innych badaczy44,45. Za najważniejszą część 
ćwiczenia uznano prostowanie palca i utrzymywanie go w pozycji wyprostowanej, 
dlatego też system oceny jest nakierowany przede wszystkim na zbieranie danych 
dotyczących tych właśnie czynności. Zgodnie z założeniami, siła, z jaką pacjent działa 
na urządzenie podczas zbierania danych diagnostycznych powinna maleć w miarę 
postępów rehabilitacji. Weryfikacja tego założenia wymaga jednak dalszych, długo-
trwałych badań z udziałem osób rehabilitowanych.

Wyniki badań przeprowadzonych na poszczególnych podzespołach pokazują, że 
elementy urządzenia spełniają swoje funkcje. Tensometr jest czuły na zmiany obcią-
żenia w takim zakresie, jakiego można się spodziewać podczas pracy z pacjentem, 
dzięki czemu system sterowania może funkcjonować poprawnie. Układ bloczków 
istotnie przenosi na belkę tensometryczną składową pionową siły oddziałującej na 
cięgno i wartość tej składowej odpowiada około 60% całkowitej siły w cięgnie, co jest 
zgodne z modelem matematycznym. Oddziaływania poszczególnych podzespołów 
na mierzone wartości są możliwe do odróżnienia i opisania za pomocą modeli mate-
matycznych. Możliwe jest także zauważenie różnicy odczytów tensometru, kiedy na 
egzoszkielet oddziałuje ludzka dłoń, choć w przeprowadzonych badaniach różnice 
te były stosunkowo niewielkie. Z pewnością dokonanie korekty montażu układu ba-
dawczego uczyniłoby je wyraźniejszymi. Także zmniejszenie dryfu zera i podniesienie 
stosunku sygnału do szumu mogłoby uwypuklić zaobserwowane różnice. Niemniej 
jednak uzasadnionym wydaje się wniosek, że możliwe jest wyznaczanie składowej 
siły działającej w cięgnie pochodzącej od pacjenta, a to oznacza, że urządzenie może 
poprawnie pełnić nie tylko funkcję rehabilitacyjną, ale także diagnostyczną, choć 
wymaga to dokładnej kalibracji i precyzyjnego montażu.

Dyskusja
Powstałe urządzenie stanowi rozwiązanie prototypowe, w dodatku wykonane 

technikami umożliwiającymi maksymalne ograniczanie kosztów wytworzenia. Nie-
wątpliwie można je udoskonalać i modyfikować. Jednym z dalszych etapów pracy 
mogłaby być optymalizacja sposobu sterowania prędkością ruchu na podstawie od-
czytów tensometru. Urządzenie mogłoby też zostać wyposażone w inne czujniki, ta-
kie jak np. wyłączniki krańcowe, dla ułatwienia sterowania układem napędowym 

43 Zob. S. Lessard, P. Pansodtee, A. Robbins i in., A Soft Exosuit..., dz. cyt.
44 Zob. H. Fischer, K. Stubblefield, T. Kline i in., Hand Rehabilitation..., dz. cyt.
45 Zob. M. Solís-Peñaa, A. Villa-Parra, Device to Guide..., dz. cyt.
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i zbierania informacji diagnostycznych. Liczne badania dowodzą, że bardzo istotnym 
czynnikiem wspomagającym rehabilitację, jest stymulacja wzrokowa pacjenta, reali-
zowana poprzez tworzenie wirtualnej rzeczywistości – np. gier sprzężonych z samym 
urządzeniem46,47. Stworzenie interfejsu tego typu, którego zadaniem miałoby być 
zwiększanie zaangażowania pacjenta w wykonywane ćwiczenia, także mogłoby stać 
się kolejnym celem w rozwoju projektu.

Niewątpliwie natomiast zaproponowane rozwiązanie odróżnia się od innych 
obecnością systemu oceny postępów rehabilitacji. Jak już wspomniano, potrzeba 
takich interfejsów jest sygnalizowana przez wielu badaczy48,49, a jednak niewiele po-
wstałych do tej pory urządzeń zostało w nie wyposażonych. Ponadto wydaje się, że 
skupienie na próbie wyodrębnienia siły generowanej przez pacjenta dla celów diag-
nostycznych jest słusznym kierunkiem, w którym w najbliższych latach rozwijać się 
będą prace naukowców.

Prototyp może spełniać funkcję rehabilitacyjną dla pacjentów cierpiących na 
niedowłady powstałe w wyniku udarów i urazów czaszkowo-mózgowych. Mogłyby 
z niego korzystać osoby cierpiące na spastyczność mięśni dłoni, potrzebujące rehabi-
litacji nakierowanej na rozluźnianie mięśni i prostowanie palców. Ćwiczenia mogłyby 
też pomagać osobom, u których spastyczność nie występuje, ale siła mięśni dłoni jest 
obniżona ze względu na niedowład. Być może także osoby, u których mięśnie osła-
bły w wyniku braku ruchu po operacjach dłoni, mogłyby poprawić swoją sprawność 
dzięki pracy z zaprojektowanym urządzeniem. W świetle szeroko omawianych w li-
teraturze fachowej korzyści płynących z wykorzystania urządzeń zrobotyzowanych 
w rehabilitacji, stworzenie tej konstrukcji wydaje się być uzasadnione i przydatne, 
być może też wyniki i wnioski z tej pracy mogą okazać się interesujące dla osób zaj-
mujących się zagadnieniem wykorzystania robotyki w działaniach rehabilitacyjnych, 
zastosowań techniki do celów diagnostycznych i rozwojem samych egzoszkieletów.

Podziękowania
Szczególne podziękowania należą się firmie Trinamic, która zdecydowała się udo-

stępnić nieodpłatnie swój produkt – sterownik TMC2130, na potrzeby projektu.
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