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Streszczenie

Wiele jednostek chorobowych, np. złamanie, skręcenie 
czy zwichnięcie w obrębie kończyn dolnych wymaga od-
powiednich ćwiczeń i rehabilitacji.

W pracy przedstawiono system do interaktywnej reha-
bilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych 
w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym, opisano 
zasadę działania, a także korzyści wynikające z jego 
stosowania. System przeznaczony jest do rehabilitacji 
narządu ruchu w schorzeniach ortopedycznych, reuma-
tologicznych, neurologicznych, kardiologicznych oraz 
w zastosowaniach do odnowy biologicznej i w sporcie.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, diagnostyka, kończyna 
dolna, biofeedback

Abstract

Many diseases such as fracture, sprain, or dislocation within 
the lower limbs require suitable training and rehabilitation.

The paper presents system for interactive rehabilita-
tion and diagnostics of dysfunction of lower limbs in 
the biokinematic closed chain, introduces the principle 
of operation and the advantages of its application. The 
system was designed for the rehabilitation of the motor 
organ in orthopedic, rheumatologic, neurologic and car-
diac diseases. It is also applied in wellness and sport.
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Wprowadzenie

Czynności życia codziennego, takie jak chodzenie, wstawa-
nie, siadanie czy dźwiganie są oparte na złożonych ruchach. 

Prawidłowe wykonanie ruchu zależy od właściwego funkcjo-
nowania ośrodkowego układu nerwowego (OUN), rdzenia 
kręgowego, nerwów obwodowych i mięśni szkieletowych. 
Uszkodzenie przynajmniej jednego z nich może spowodo-
wać utratę zdolności ruchu. Powrót do zdrowia wymaga 
nierzadko przejścia przez skomplikowaną rehabilitację [1-3].

Rehabilitacja narządu ruchu oferuje pacjentom różne 
metody kinezyterapeutyczne przeznaczone dla poszcze-
gólnych rodzajów schorzeń. Obecnie coraz częściej rehabi-
litacja wspomagana jest przez artromoty i roboty rehabili-
tacyjne, które wykonują ruchy w jednej płaszczyźnie [4-6].

Celem pracy jest przybliżenie systemu do interaktywnej 
rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych 
w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym.

Koncepcja urządzenia rehabilitacyjnego

Przed przystąpieniem do prac zespół interdyscyplinarny, 
złożony z lekarzy, rehabilitantów, specjalistów z różnych 
dziedzin wiedzy, takich jak inżynieria materiałowa, bio-
mechanika, a także z konstruktorów urządzeń mechanicz-
nych i elektronicznych, opracował założenia, które powi-
nien spełniać system do interaktywnej rehabilitacji, tj. [1, 6]:

• wykonywanie ćwiczeń w warunkach odciążenia stawów,
• precyzyjne dawkowanie oporu,
• praca kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycz-

nym zamkniętym,
• programowanie zakresu ruchu w stawach,
• analiza symetrii ćwiczeń i obciążeń w obrębie koń-

czyn dolnych,
• przeprowadzenie diagnostyki i monitorowanie postępów,
• prowadzenie treningu wytrzymałościowego i popra-

wy kondycji ogólnej,
• prowadzenie biernej pionizacji wspomaganej ćwicze-

niami biernymi lub czynnymi,
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• wykorzystywanie techniki sprzężenia zwrotnego 
(biofeedback), w którym pacjent otrzymuje informację 
o skutkach swoich działań.

W ramach pracy przeprowadzono badania kinematyki ru-
chów w poszczególnych stawach kończyny dolnej w trakcie 
ćwiczeń wykonywanych na urządzeniu rehabilitacyjnym. 
Badania doświadczalne prowadzono w Górnośląskim Cen-
trum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. Ruchy 
wykonywane przez specjalistę rehabilitanta zarejestrowa-

no za pomocą systemu 
Apas, składającego się 
m.in. z czterech kamer cy-
frowych firmy Basler (czę-
stotliwość próbkowania 
100 Hz). Wzorując się na 
metodyce opisanej przez 
Davisa, umieszczono mar-
kery w charakterystycz-
nych punktach antropome-
trycznych kończyny dolnej 
i miednicy badanej osoby 
[7]. W trakcie badań reje-
strowano sekwencje nastę-
pujących ruchów:

• wykonywanie przysiadów (rys. 1),
• wykonywanie przysiadów na urządzeniu (rys. 2),
• ćwiczenia z rotorem wykonywane na urządzeniu (rys. 3).

 Bazując na badaniach kinematyki ruchu, wyznaczono 
przemieszczenia poszczególnych stawów oraz przebieg 
zmian kątów w stawach kończyny dolnej.

Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano 
wytyczne niezbędne do zaprojektowania konstrukcji sys-
temu rehabilitacyjnego, a następnie zbudowano model 
i prototyp urządzenia do rehabilitacji kończyn dolnych.

Urządzenie umożliwia zmianę kąta nachylenia ramy gór-
nej względem dolnej w zakresie 0÷72 stopni (rys. 5). Funkcja 
ta umożliwia pionizowanie pacjentów oraz zadawanie do-
datkowego obciążenia w przypadku pozostałych ćwiczeń. 
Leżysko przemieszczające się wzdłuż ramy górnej jest wy-
posażone w czujnik przemieszczenia, co pozwala wyzna-
czyć zakres ruchu do wykonania przez pacjenta. Przewi-
dziano również korzystanie z urządzenia przez pacjentów 
wymagających specjalnego ustawienia stopy (pacjenci ze 
stopą końsko-szpotawą) poprzez regulowane podstopnice.

Jako opcję przewidziano również zastosowanie dodat-
kowych uchwytów dla rąk, umożliwiających ćwiczenia 
rehabilitacyjne kończyn górnych.

Interaktywne urządzenie rehabilitacyjne

System do interaktywnej rehabilitacji wyposażono w pulpit 
sterujący, umożliwiający ciągłą obserwację wielkości i symetrii 
obciążenia kończyn dolnych, liczby wykonanych powtórzeń 
pracy wykonanej przez chorego, liczby spalonych kalorii (kJ), 
a także mocy mięśni kończyn dolnych. Urządzenie umożliwia 
również wprowadzenie danych pacjenta, zadawanie parame-
trów ćwiczeń i archiwizację przebiegu sesji rehabilitacyjnej.

Podczas ćwiczenia pacjent stojący na podstopnicach wy-
wiera nacisk, który jest mierzony za pomocą czujników siły. 
W każdej podstopnicy znajdują się dwa czujniki określające siłę 
sumaryczną albo różnicową (podczas ćwiczenia palce-pięty).

Rys. 1 Sekwencja ruchów podczas wykonywania przysiadów

Rys. 4 Przebiegi kątowe w stawie 
biodrowym, kolanowym i skokowym

Rys. 2 Sekwencja ruchów podczas wykonywania przysiadów na urządzeniu

Rys. 3 Sekwencja ruchów podczas ćwiczeń z rotorem wykonywanych na urządzeniu

Rys. 5 Urządzenie do rehabilitacji 
kończyn dolnych
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Do pomiaru częstości akcji serca (HR – Heart Rate) pa-
cjenta wykorzystano bezprzewodowy system firmy PO-
LAR. Pasek pomiarowy umieszcza się na klatce piersio-
wej ćwiczącego, nadajnik wysyła impulsy do odbiornika 
umieszczonego w pulpicie sterującym.

Wbudowana aplikacja umożliwia przeprowadzenie 
czterech różnych ćwiczeń:

• symetryzacja – ćwiczenie (przysiady), podczas którego 
siła rozkłada się równomiernie na obydwie nogi (rys. 6),

• palce-pięty – ćwiczenie (przysiady), podczas którego siła 
rozkłada się na palce lub pięty oraz umożliwiające ba-
danie  balansu pomiędzy naciskiem palce-pięty (rys. 7),

• trening – ćwiczenie umożliwiające obliczenie spala-
nych kalorii (rys. 8),

• pionizacja – ćwiczenie umożliwiające pionowanie pacjenta 
w określonym czasie oraz obciążenie ćwiczącego (rys. 9).

System diagnostyczno-rehabilitacyjny

Rozbudowana wersja systemu do interaktywnej rehabilitacji oraz 
diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokine-
matycznym zamkniętym składa się z kilku stanowisk oraz kom-
putera centralnego klasy PC (Personal Computer). Komputer cen-
tralny komunikuje się z urządzeniami poprzez bezprzewodową 
transmisję opartą na modułach bluetooth stosowanych w systemie 
PELETON PLUS, umożliwia archiwizację i odtwarzanie danych 
dotyczących postępów rehabilitacji pacjenta (Rys. 10).

Interfejs pacjenta składa się z 7-calowego ekranu dotykowe-
go wraz z modułem automatycznej identyfikacji ćwiczącego 
(Rys. 11). Podczas pierwszego wprowadzenia informacji o pa-
cjencie do bazy danych, zostaje mu nadana karta RFID (Radio-
Frequency Identification) z indywidualnym kodem. Wbudowa-
ny w pulpit odbiornik, po przyłożeniu karty, automatycznie 
odczytuje numer i wyszukuje ćwiczącego w bazie danych. 
Na komputerze centralnym zostaną wyświetlone dane do-
tyczące osoby ćwiczącej oraz archiwum sesji treningowych.

Podsumowanie

Obecnie na rynku medycznym nie istnieje urządzenie, które 
umożliwiałoby wykonanie ćwiczeń kończyn dolnych w łań-

cuchu biokinematycznym zamkniętym i posiadało parame-
try, takie jak urządzenie realizowane w ramach projektu. 

Zbudowane prototypy urządzenia spełniają założenia 
projektu – umożliwiają ruch ciała ułożonego na ruchomym 
wózku poruszającym się po równi pochyłej, której kąt na-
chylenia względem podstawy jest regulowany. Zastosowane 
sensory pozwalają mierzyć siły nacisku stóp pacjenta (cztery 
pola pomiarowe: palce, pięta, lewa i prawa kończyna), a sys-
tem komputerowy zbiera dane i stanowi interfejs biofeedback. 
Ponadto dzięki możliwości wprowadzenia informacji o pa-
cjencie i wykowywanych przez niego ćwiczeniach, system 
stanowi podstawową bazę danych dla dalszej rehabilitacji 
motorycznej. System do rehabilitacji kończyn dolnych w łań-
cuchu biokinematycznym zamkniętym, zgodny z założenia-
mi projektu, jest innowacyjnym stanowiskiem terapeutycz-
nym z możliwością rozwoju jako systemu diagnostycznego.

W ramach pracy zgłoszono wniosek patentowy nr 388544 – 
14.07.2009: „Stanowisko do diagnostyki i ćwiczeń zwłaszcza koń-
czyn oraz sposób sterowania stanowiskiem”. Zgłoszono również 
wnioski patentowe nr 394916 – 18.05.2011: „Hamulec bezpieczeń-
stwa” oraz nr 394917 – 18.05.2011: „Urządzenie rehabilitacyjne”.

Podziękowanie

Pracę wykonano w ramach projektu „System do interaktywnej reha-

bilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończy dolnych w łańcuchu bio-

kinematycznym zamkniętym” finansowanego przez Narodowe Cen-

trum Badań i Rozwoju na podstawie umowy Nr ZPB/54/64727/IT2/10 

w ramach przedsięwzięcia „INITECH”. 
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