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Streszczenie 
 

Mechatronika, jako koncepcja budowy urządzeń jest obecna niemal we 
wszystkich działach techniki. Rozwój mikroprocesorowych układów 
przetwarzania danych, a także postęp w dziedzinie budowy układów 
wykonawczych i pomiarowych stwarzają możliwości realizowania przez 
urządzenia funkcji, które jeszcze do niedawna pozostawały jedynie  
w sferze marzeń. Postęp nie ominął również medycyny, a ściślej wyposa-
żenia technicznego pracującego na rzecz osób chorych. Roboty ortotyczne, 
których szybki rozwój następuje w wielu ośrodkach naukowych na całym 
świecie, zastępują u ludzi utracone funkcje ruchowe. Autorzy pracują nad 
urządzeniem do pionizacji i wymuszania chodu osób z bezwładem nóg.  
W artykule przedstawiono koncepcję systemu sterowania opracowywane-
go urządzenia.  
 
Słowa kluczowe: urządzenia mechatroniczne, systemy samo optymalizu-
jące, urządzenia do wspomagania chodu, systemy komunikacyjne. 
 

Concept of the control system of an  
orthotic robot 

 
Abstract 

 
Mechatronics seems to be nowadays the leading idea of design of  
machines and devices. Integration of mechanic devices with the powerful 
microelectronic technology forced synergy effects resulting in new  
applications also in medical domain. Here, wearable robots are most 
spectacular examples. They are person-oriented robots that may be defined 
as those worn by human operators, whether to support the function of  
a limb or to replace it completely. The authors focussed their attention on 
the development of an orthotic robot suited for people with paresis of 
lower limbs (Fig. 1). The role of the robot is to improve standard of life of 
handicapped people. However, for safety reasons, its usage needs  
additional assistance of third party persons. It leads to a conclusion, that 
control system of the device should be designed in such a way that  
movements of limbs are allowed only and only in cases when all safety 
conditions are fulfilled. Upon this statement, the device under design can 
be classified as a self optimising system. The general structure of such  
a system is shown in Fig. 2. This system consists of: knowledge base, 
multi- control subsystem, communication ports and inference machines. 
The block diagram of automatic control system is depicted in Fig. 3. The 
main purpose of knowledge base is to store and update reference data for 
decisions upon the device performance. This data contains records of 
 

Dr inż. Ksawery SZYKIEDANS 
 
Adiunkt w Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Precyzyj-
nych Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się proble-
matyką projektowania mechatronicznego urządzeń 
precyzyjnych oraz badania i wykorzystania miniatu-
rowych napędów elektrycznych. Jest autorem  
i współautorem ponad 30. artykułów konferencyjnych 
krajowych i zagranicznych. 
 
 
 
 
e-mail: k.szykiedans@mchtr.pw.edu.pl 

 
 
Dr inż. Michal BARTYŚ 
 
Ukończył w 1973 r. Wydział Mechaniki Precyzyjnej 
Politechniki Warszawskiej. Od 1973 roku pracuje  
w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechatroniki 
(wcześniej Mechaniki Precyzyjnej). Jego zainteresowa-
nia naukowe koncentrują się głównie w obszarze 
automatyki przemysłowej, diagnostyki procesów, 
układów tolerujących uszkodzenia, przemysłowych 
systemów sieciowych, zastosowaniach przemysłowych 
logiki rozmytej oraz inteligentnych urządzeń pomiaro-
wych i wykonawczych automatyki.  
 
e-mail: m.bartys@mchtr.pw.edu.pl 

 
 
values of selected signals, collecting information about the state of the 
device and a robot user, in order to detect non-safety behaviour. Tilt of the 
user’s body and acceleration of its certain parts, as well as reaction forces 
between feet and crushes against ground can be considered as signals 
useful for decision making. A structure of the control system meeting the 
above considerations is presented in Fig. 4. A brief survey of data  
transmission protocols was carried out. A survey was focused on systems 
used for industrial applications taking into considerations its approved 
high immune against electromagnetic field transients and easiness of 
building redundant structures of communication networks and controllers. 
Finally, CAN standard was proposed as a communication protocol for the 
device broadly used in automotive industry (Fig. 5). In the conclusions 
future works are presented together with the risk analysis.  
 
Keywords: mechatronic devices, wearable robots, self optimizing systems, 
fieldbus systems. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Mechatronika to współcześnie dominująca koncepcja budowy 
różnego rodzaju systemów technicznych. Dostępne obecnie duże 
szybkości przetwarzania danych w jednostkach sterujących urzą-
dzeń mechatronicznych i wysoka dynamika stosowanych układów 
wykonawczych umożliwiają poszerzanie obszarów ich zastoso-
wań [1, 4, 6]. Tak dzieje się także w medycynie, w szczególności 
przy próbach zastępowania utraconych funkcji ruchowych czło-
wieka przez roboty wspomagające (ang. wearable robots) [7]. 
Autorzy pracują nad urządzeniem do pionizacji i wymuszania 
chodu osób z bezwładem nóg. W celu realizacji funkcji głównej 
urządzenie jest wyposażone w układy wykonawcze służące do 
realizacji ruchu bezwładnych nóg oraz układy pomiarowe po-
trzebne do prawidłowego sterowania. Na rys. 1 przedstawiono 
schematycznie użytkową strukturę systemu obejmującą m.in. 
zespoły mechaniczne współdziałające z częściami ciała użytkow-
nika, plecak zawierający źródło energii elektrycznej i kontroler 
systemu oraz urządzenie do wprowadzania danych i informowania 
użytkownika w postaci panelu zamocowanego na jego przedra-
mieniu. Artykuł poświęcony jest przedstawieniu koncepcji syste-
mu sterowania opracowywanego robota.  
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Rys. 1.  Użytkowa struktura robota  
Fig. 1.  Outer structure of the robot  

 
 

2. Założenia do systemu sterowania 
 

Urządzenie do wspomagania chodu jest zaawansowanym sys-
temem mechatronicznym, którego użycie wiąże się z wieloma 
zagrożeniami dla użytkownika, a w pewnym stopniu także jego 
otoczenia. Oprócz realizacji głównych funkcji motorycznych 
system ten musi podejmować działania mające na celu eliminację 
zagrożeń lub minimalizację skutków ich wystąpienia. Przyjęto 
następujące założenia prowadzące do określenia struktury systemu 
sterowania urządzenia:  
1. Urządzenie do wspomagania chodu ma służyć do poprawienia 

jakości życia osób niepełnosprawnych. Wykorzystanie tego 
urządzenia będzie ograniczone do miejsc i sytuacji, w których 
niewykonanie wybranych ruchów nie spowoduje konsekwencji 
groźnych dla zdrowia lub życia pacjenta, a jedynie może pogor-
szyć jego komfort psychiczny, czy też fizyczny. Nie dopuszcza 
się więc np. samodzielnego przechodzenia pacjenta przez jezd-
nię, korzystania z ruchomych schodów, czy też prowadzenia 
pojazdów po drogach publicznych.  

2. Nadrzędną w stosunku do realizacji ruchów kończyn funkcją 
urządzenia powinno być zagwarantowanie bezpieczeństwa 
użytkownika zarówno w trakcie jego poruszania się, jak i pod-
czas spoczynku. W tym przypadku pod pojęciem stanu bez-
piecznego rozumie się taki stan urządzenia, który daje użyt-
kownikowi poczucie pewności, że prawdopodobieństwo po-
ważnego urazu fizycznego jest znikome.  

 
3. Koncepcja systemu 
 

Sformułowane powyżej założenia prowadzą do wniosku,  
że system sterowania projektowanego urządzenia powinien  
być zbudowany w taki sposób, aby w zależności od sytuacji,  
w jakiej znajduje się użytkownik, przyjmował odpowiedni cel 
działania:  
 uruchamianie, realizację i nadzór nad funkcjami ruchowymi, 

gdy spełnione są warunki bezpiecznego poruszania się pacjenta,  
 ratowanie zdrowia i życia użytkownika w przypadku wystąpie-

nia zagrożenia.  
Systemy mechatroniczne, które samodzielnie zmieniają cel 

działania na skutek zmieniających się warunków otoczenia noszą 
nazwę systemów samo optymalizujących [4] (ang. self-optimizing 
systems). Budowa takich systemów jest jedną z wiodących linii 
rozwojowych współczesnej mechatroniki [3]. Przyjęcie dla budo-
wanego urządzenia koncepcji systemu samo optymalizującego 
prowadzi do rozbudowanego funkcjonalnego schematu systemu 
sterowania zawierającego m.in. bazę wiedzy, która pozwala mu na 
podejmowanie decyzji o celu działania w zdefiniowanych sytu-
acjach. Elementy składowe takiego systemu przedstawiono sche-
matycznie na rys. 2. Poniżej opisano podstawowe funkcje przewi-
dziane do realizacji przez poszczególne elementy systemu stero-
wania projektowanego urządzenia.  

 

 
 
Rys. 2.  Inteligentny system mechatroniczny wg [1, 5]  
Fig. 2. Intelligent mechatronic system  

 
 
3.1. Płaszczyzny automatyzacji 
 

Fragment systemu związany bezpośrednio ze sterowaniem ma 
zazwyczaj strukturę płaszczyznową wynikającą z konieczności 
przetwarzania sygnałów na potrzeby różnych algorytmów. Są to 
(rys. 3) [5]:  
 płaszczyzna 1: sterowanie, regulacja, sprzężenie zwrotne w celu 

stabilizacji lub tłumienia,  
 płaszczyzna 2: nadzór z systemem alarmów (kontrola wartości 

granicznych), z diagnostyką uszkodzeń i z systemem tolerowa-
nia uszkodzeń,  

 płaszczyzna 3: optymalizacja (sprawność, zużycie, hałas, emi-
sje), koordynacja podsystemów, ogólne dopasowanie do oto-
czenia, planowanie, zlecenia).  

 
 

 
 
Rys. 3.  Płaszczyzny przetwarzania informacji w systemach mechanicznych  

wg [5]: u – wielkości zadane, y – wielkości mierzone, v – wielkości  
wejściowe, w – wielkości prowadzące  

Fig. 3.  Layer model of the information technology in mechanical systems  
u – set-point values, y – process (output) values, v – input values,  
w – state values  

 
Schemat z rys. 3 ma zastosowanie w odniesieniu do procesu pro-

gramowego wymuszania ruchów bezwładnych kończyn użytkowni-
ka. Wejściowymi wielkościami układów sterowania elementów 
wykonawczych są trajektorie czasowe kątów w stawach osób zdro-
wych podczas realizacji poszczególnych czynności ruchowych, 
dodatkowo dostosowane do indywidualnych cech danej osoby. 
Rzeczywiste położenia kątowe elementów kończyn są wielkościami 
regulowanymi w układach zamkniętych automatyki.  

W płaszczyźnie 2 znajdą się elementy diagnostyki mechanicz-
nych zespołów układu. Pomocnicza rola urządzenia w życiu osoby 
niepełnosprawnej oraz założenie, że w każdej sytuacji będzie 
mógł on liczyć na pomoc innej osoby eliminują konieczność 
stosowania redundancji (rezerwowania) wybranych podzespołów, 
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w tym zwłaszcza elementów wykonawczych. Z tego poziomu 
będą generowane do wyższych warstw systemu sygnały diagno-
styczne niosące informację o stanie technicznym poszczególnych 
elementów wykonawczych.  

Płaszczyzna 3 służy do koordynacji wszystkich układów wyko-
nawczych w celu realizacji wybranego przez użytkownika pro-
gramu: chodu, wstawania, siadania, chodzenia po schodach. Po-
szczególne układy muszą być zsynchronizowane i skoordynowane 
zgodnie z przyjętymi algorytmami, opartymi na analizie rucho-
wych czynności osób zdrowych.  
 
3.2. Baza wiedzy 
 

Podstawowym celem bazy wiedzy w projektowanym urządze-
niu jest przechowywanie danych historycznych, bieżących i refe-
rencyjnych umożliwiających podejmowanie przez system sterują-
cy decyzji kluczowych dla bezpieczeństwa użytkownika. Zbudo-
wanie bazy wiedzy wymaga przeprowadzenia analizy zagrożeń, 
które mogą wystąpić podczas eksploatacji urządzenia. Szczególnie 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego są 
informacje pochodzące z:  
 układu pomiaru odchylenia tułowia użytkownika od pionu, ze 

względu na powiązanie tej wielkości z zagrożeniem przewróce-
nia się,  

 układów pomiaru nacisku stóp i elementów podpierających 
(kul) na podłoże, ważne przy ocenie prawidłowości wykonywa-
nia ruchów,  

 układów pomiaru przyspieszenia tułowia, wskazujące na ewen-
tualną utratę równowagi przez użytkownika.  

 
3.3. Mechanizm wnioskowania 
 

Algorytmy oceny bieżącej sytuacji i podejmowania przez sys-
tem odpowiednich decyzji są realizowane na drodze programowej. 
W stanie uznanym za bezpieczny system generuje sygnał zezwo-
lenia na wykonywanie przez urządzenie funkcji głównej lub jedy-
nie niektórych czynności objętych tą funkcją. Dla przykładu, 
obecność sygnału kontaktu pośladków z siedziskiem wyklucza 
realizowanie funkcji chodu, która mogłaby w tej sytuacji spowo-
dować mechaniczny uraz użytkownika.  

Wykrycie sytuacji niebezpiecznej dla użytkownika prowadzi do 
decyzji o zmianie celu działania systemu, którym staje się elimi-
nacja zagrożenia lub zminimalizowanie skutków jego wystąpienia. 
Uruchomione zostaną wówczas nadrzędne algorytmy sterowania 
w stanie nadzwyczajnym zapewniające realizację zadań ratowania 
użytkownika.  
 
4. Struktura systemu sterowania 
 

Z informacji przedstawionych powyżej wynika struktura hierar-
chiczna układu sterowania, w której na najwyższym poziomie są 
podejmowane decyzje dotyczące wyboru celu działania urządze-
nia. Układ realizujący tę funkcję jest wyposażony w odpowiednią 
bazę wiedzy służącą podejmowaniu decyzji uwarunkowanych 
stanem urządzenia. W zależności od wyniku oceny stanu urządze-
nia, jego użytkownika i otoczenia, układ ten wysyła odpowiednie 
polecenia do kontrolerów poszczególnych układów wykonaw-
czych. Jednym z tych kontrolerów jest jednostka koordynująca 
pracę układów realizujących funkcje ruchowe robota. W sytuacji, 
gdy kryteria oceny bieżącego stanu użytkownika i urządzenia 
pozwolą na bezpieczne wykonanie określonych czynności rucho-
wych, kontroler ma prawo do przyjmowania i programowej reali-
zacji poleceń pacjenta. Realizacja tych poleceń polega na skoor-
dynowanym wykonaniu ruchów przez poszczególne układy wy-
konawcze powiązane z kończynami użytkownika. W przypadku, 
gdy analiza sygnałów charakteryzujących stan urządzenia i stan 
użytkownika wskaże na sytuację niebezpieczną, układ decyzyjny 
wysyła polecenia wykonania przez poszczególne układy wyko-
nawcze działań eliminujących zagrożenie, lub minimalizujących 

jego skutki. Schemat systemu sterowania urządzenia odpowiada-
jący powyższemu opisowi przedstawiono na rys. 4.  

 
 

 
 
Rys. 4.  Schemat systemu sterowania projektowanego urządzenia  
Fig. 4.  Block diagram of the proposed orthotic robot control system  

 
Układy wykonawcze realizujące ruchy kończyn użytkownika są 

układami nadążnymi, których zadaniem jest odtwarzanie zada-
nych trajektorii przemieszczeń zgodnie z sygnałami odniesienia 
generowanymi przez nadrzędny kontroler ruchu. Budowa tych 
układów została przedstawiona schematycznie na rys. 5.  

 
 

 
 
Rys. 5.  Schemat układu wykonawczego realizacji ruchu  
Fig. 5.  Block diagram of the intelligent final control element  

 
 
5. Komunikacja 
 
5.1. Założenia do sieci komunikacyjnej 
 

Na podstawie analizy proponowanego systemu sterowania oraz 
jego funkcji uznano, że w systemie tym do komunikacji należy 
zastosować magistralę szeregową o poziomie odporności na zabu-
rzenia elektromagnetyczne odpowiadającym wymaganiom sta-
wianym przemysłowym urządzeniom wykonawczym. Oznacza to 
spełnienie tzw. kryterium A, a co najmniej kryterium B wg [11]  
i ma zabezpieczyć użytkownika przed nieprawidłowym działa-
niem urządzenia. Jako zalecenie przyjęto ponadto możliwość 
zastosowania redundancji sieci komunikacyjnej i sterowników 
urządzeń, gdyż tego typu rozwiązanie pozwoli na realizację funk-
cji tolerowania uszkodzeń urządzeń i systemu komunikacji. Po-
wyższe założenia można spełnić stosując standardy komunikacyj-
ne powszechnie znane z aplikacji przemysłowych, w szczególno-
ści sieci: AS-i, CAN, Modbus, Profibus DP oraz CC-Link.  
 
5.2. Systemy komunikacji w pojazdach  

samochodowych 
 

Przed podjęciem decyzji o wyborze magistrali komunikacyjnej 
do projektowanego urządzenia przeprowadzono przegląd rozwią-
zań stosowanych aktualnie w pojazdach samochodowych. Uzna-
no, że istnieje wystarczająco bliska relacja pomiędzy sterowaniem 
budowanego urządzenia i sterowaniem innych środków transpor-
tu, aby wykorzystać doświadczenia zgromadzone przez projektan-
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tów i producentów tych urządzeń [2, 8, 9, 10]. Duży stopień nasy-
cenia pojazdów układami mikroelektronicznymi sprawia, że  
w produkowanych obecnie pojazdach występuje obok siebie wiele 
systemów wymiany danych. Służą one do komunikacji pokłado-
wej (rys. 5) i komunikacji zewnętrznej.  

 
 

 
 
Rys. 6. Systemy transmisji danych w samochodzie średniej klasy wg [10]  
Fig. 6.  Communication system in a fully equipped middle class car  

 
W komunikacji pokładowej (ang. on board) miedzy samocho-

dowymi urządzeniami sterującymi w pojeździe wykorzystuje się 
trzy różne typy magistral danych.  

 
Systemy szybkie służą m.in. do sterowania silnika, napędu, 

hamulców i układu jezdnego, co wymaga wymiany informacji 
pomiędzy sterownikami i czujnikami oraz koordynowania nastaw 
w wielu układach. Niezbędne dane są zawarte w kilkubajtowych 
słowach i są okresowo transmitowane z dużą częstotliwością, co 
zapewnia krótki czas opóźnienia. Do takich zastosowań opraco-
wano m.in. magistralę CAN.  

 
Systemy wolne służą do wykonywania prostych zadań, takich 

jak sterowanie systemami sygnalizacji świetlnej, silnikami podno-
śników szyb itp. Zwykle transmitowane są tylko sygnały binarne, 
stąd wymagania na prędkość transmisji są mniejsze. W tych przy-
padkach stosuje się uproszczoną wersję sieci CAN lub specjalnie 
do tego typu zadań opracowaną sieć LIN.  

 
Systemy transmisji dla multimediów dotyczą takich elemen-

tów wyposażenia samochodu, jak: nawigacja, wideo, audio  
i telefonia. Służą do transmisji strumieni danych, które z reguły 
nie są wykorzystywane do zadań sterowania i regulacji.  
 
5.3. Charakterystyka implementacji sieci CAN 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy przyjęto, że w projektowa-
nym urządzeniu zostanie zastosowana sieć komunikacyjna zgodna 
ze specyfikacją CAN [12, 13, 14]. Implementacja warstwy drugiej 
protokołu CAN zgodnej z modelem komunikacyjnym ISO/OSI 
realizowana jest obecnie przy silnym wsparciu sprzętowo-
programowym na dwa zasadnicze sposoby: w postaci odrębnego 
tzw. kontrolera CAN oraz w postaci wbudowanego modułu  
w układ mikrokontrolera. Szczególnie atrakcyjne jest to drugie 
rozwiązanie, ponieważ zapewnia bardzo niski koszt realizacji tej 
warstwy, minimalizuje liczbę układów scalonych zespołu sterują-
cego a ponadto są dostępne mikrokontrolery zawierające po dwa 
moduły CAN w jednej obudowie. Pozwala to na realizację ela-
stycznych struktur sterowania, w których jeden mikrokontroler 
może obsługiwać dwie sieci (np. jedną globalną i jedną lokalną). 
Dzięki temu możliwa jest również prosta realizacja koncepcji 
redundancji magistrali komunikacyjnej. W odróżnieniu od pozo-
stałych sieci, CAN pozwala na transmisję informacji w stanie, gdy 
jedna z jego linii (CAN_HI) zostanie zwarta do potencjału źródła 
zasilania lub linia CAN_LO do potencjału odniesienia. Wzmacnia 
to cechę tolerowania uszkodzeń przez system komunikacyjny. Ze 
względu na masowość aplikacji w segmencie motoryzacyjnym, 
mikrokontrolery z wbudowanymi kontrolerami CAN są konkuren-
cyjne cenowo i powszechnie dostępne (Texas Instruments, Silicon 
Labs, Hitachi). 
 

6. Podsumowanie i wnioski 
 

W artykule zarysowano koncepcję systemu sterowania urządze-
nia do pionizacji i wspomagania chodu. Koncepcję oparto na idei 
inteligentnych systemów samo optymalizujących. Wykonane 
prace studialne i analizy prowadzą do następujących wniosków, 
kierunkujących dalsze działania:  
1. Projektowane urządzenie będzie zmieniać cel swojego działania 

w sytuacji, gdy wystąpi stan zagrożenia zdrowia lub życia użyt-
kownika. W tym celu konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie 
okoliczności, w których takie decyzje będą podejmowane. Na-
leży zatem przeprowadzić analizę ryzyka posługując się jedną 
ze sprawdzonych metod np. „rodzajów i skutków uszkodzeń” 
(ang. FMEA – Failure Mode and Effect Analysis), czy też „de-
cyzyjnego drzewa uszkodzeń ” (ang. Fault Tree Analysis). Wy-
nikiem tej analizy będzie wykaz sygnałów, a zarazem układów 
pomiarowych potrzebnych do monitorowania bieżącego stanu 
urządzenia.  

2. Na podstawie analizy ryzyka konieczne będzie określenie kryte-
riów podejmowania decyzji przez układ zarządzający pracą 
urządzenia. Będą to zestawy granicznych wartości sygnałów 
pochodzących z systemu sygnalizujące wystąpienie zagrożeń. 
Dalszym krokiem będzie zaproponowanie technicznych sposo-
bów przeciwdziałania zagrożeniom.  

3. Na etapie projektowania będzie analizowana potrzeba realizacji 
wbudowanych funkcji autodiagnostycznych zwłaszcza w ukła-
dach wykonawczych. Pozwoliłoby to na zwiększenie bezpie-
czeństwa funkcjonalnego robota i umożliwiło zastosowanie sys-
temów sterowania tolerujących uszkodzenia.  

4. W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa, dodatkowo zostanie 
rozważone zastosowanie w docelowej konstrukcji robota  
redundowanej sieci komunikacyjnej.  
 
Przedstawione prace zostały zrealizowane w ramach projektu “ECO Mobilność” 

nr UDA-POIG.01.03.01-14-154/09-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  
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