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PROJEKT URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI OSÓB 
Z ZABURZENIAMI PROPRIOCEPCJI 

Streszczenie: W pracy przedstawiono projekt urządzeń do reedukacji osób 
z zaburzeniami propriocepcji. Prace projektowe zostały wykonane w programie 
Inventor 2009. Z uwagi na znaczenie takich urządzeń w rehabilitacji, ich 
konstrukcje cechują się wielofunkcyjnością. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowników została przeprowadzona analiza wytrzymałościowa elementów 
składowych najbardziej narażonych na uszkodzenie w programie Ansys 
Workbench. Otrzymane wyniki z obliczeń potwierdziły poprawność przyjętych 
założeń projektowych i dobranych parametrów konstrukcyjnych urządzeń. 

1. WSTĘP 

Zaburzenia zmysłu równowagi zależą od rodzaju uszkodzenia lecz powody, które mogą 
przyczynić się do zaburzeń równowagi są różne i nie zależą one od wieku czy płci pacjenta. 
Zachowanie prawidłowej funkii czucia głębokiego ma ogromne znaczenie w życiu człowieka, 
dlatego też ważne jest aby utrzymać j ą w dobrej kondycji. W celu usprawnienia czynności 
odpowiadających za równowagę oraz pomocy w powrocie do sprawności konstruowane są 
urządzenia, które symulują codzienne czynności takie jak stanie czy chodzenie po schodach. 

Propriocepcja inaczej zmysł czucia głębokiego umożliwia nam określenie położenia 
poszczególnych części ciała oraz ich przemieszczania się w przestrzeni. Czucie głębokie 
(propriocepcja) pozwala nam na stwierdzenie bez kontroli wzroku w jakiej pozycji znajdują 
się kończyny oraz mięśnie (czy są rozciągane, czy napinanie). Do funkcji zmysłu równowagi 
należy również przypisać zdolność rozpoznawania ułożenia stawów, odczuwanie ruchów w 
stawie, odczuwanie oporu i siły wygenerowanej wokół stawu oraz ogólne odczuwanie 
wykonywanego ruchu [1,2]. 

Rynek oferuje wiele urządzeń do rehabilitacji osób z zaburzeniami postawy oraz zmysłu 
równowagi (rys. 1, rys. 2, rys. 3). Różnią się one wielkością ciężarem, wyglądem, 
funkcjonalnością zakresem wykonywanych ćwiczeń, możliwością regulacji i innymi 
cechami. Producenci urządzeń zalecają je również osobom po udarach mózgu, zabiegach 
allopłastyki stawów kolanowych i biodrowych, chorym na choroby demielinizacyjne, ale 
także dbającym o ładną sylwetkę i kondycję fizyczną.. Dodatkowo urządzenia mogą mieć 
zastosowanie w zapobieganiu powstawania wad postawy ciała u dzieci. Jednakże, pomimo 
tak dużej różnorodności brakuje na rynku urządzeń, które cechowałyby się 
wielofunkcyjnością i miałyby szeroki obszar zastosowania. Dlatego podjęto próbę 
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zaprojektowania zestawu urządzeń charakteryzujących się prostą budową, ale dających 
możliwość kompleksowej rehabilitacji osób z zaburzeniami propriocepcji. 

Rys. 1. Zestaw urządzeń Gonge Balanco do poprawy sensomotoryki u dzieci [5] 

/ \ 

Rys. 2. Urządzenie SRF do rehabilitacji osób z zaburzeniami zmysłu równowagi [4] 
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Rys. 3. Biodex Balance System do rehabilitacji osób z zaburzeniami propriocepcji [3] 
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2. PROJEKT URZĄDZEŃ REHABILITACYJNYCH 

2.1. Założenia projektowe 

Użytkownikami projektowanych urządzeń są osoby, u których zachodzi konieczność 
prowadzenia rehabilitacji zmysłu równowagi, a w szczególności osoby z zaburzeniami układu 
sensomotorycznego. Są to osoby, których zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała 
uległ uszkodzeniu na skutek wypadku, przeprowadzonego leczenia urazu lub chorób 
demielinizacyjnych. Dodatkowo urządzenia powinny być użyteczne w rehabilitacji osób po 
kontuzjach stawów biodrowych, kolanowych, skokowych oraz po urazach kręgosłupa. 
Powinny również wspomagać aktywność mięśni nóg i kręgosłupa, a także umożliwiać 
poprawę kondycji fizycznej, koordynacji ruchowej oraz rozwój propriocepcji. Przeznaczenie 
urządzeń przewidziane jest również dla sportowców i osób prowadzących zdrowy tryb życia 
oraz osób dbających o swoją sylwetkę i sprawność fizyczną. Urządzenia powinny spełniać 
następujące wymagania: obejmować szeroką grupę docelową zapewniać bezpieczeństwo 
pacjenta podczas wykonywanych ćwiczeń, dawać możliwość regulacji w zależności od 
stopnia zaawansowania osoby w rehabilitacji, zapewnić niskie koszty produkcji oraz długą 
trwałość przy prostej konstrukcji. Urządzenia powinny wytrzymywać obciążenie 120 kg. 

2.2. Koncepcje projektowe urządzeń 

Opracowanie koncepcji projektowanych urządzeń zostało zrealizowane przy użyciu 
programu Autodesk Inventor 2009. W pracy przedstawiono warianty urządzeń, które spełniły 
wymagania przyjęte w założeniach projektowych. W skład opracowanego zestawu urządzeń 
do rehabilitacji osób z zaburzonym zmysłem równowagi wchodzą: 

• szyna ślizgowa z dyskiem obrotowym (rys. 4), 
• dysk do balansowania (rys. 5), 
• platforma balansowa (rys. 6). 

Przedstawione projekty urządzeń umożliwiają rehabilitację w pozycji stojącej. Pierwszy 
typ urządzenia umożliwia wykonywanie ruchów podobnych do chodu, drugi i trzeci 
niestabilne ruchy podłoża o większym lub mniejszym zakresie. 
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Rys. 4. Szyna ślizgowa z dyskiem obrotowym 
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Rys. 5. Dysk do balansowania 
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Rys. 6. Platforma balansowa 

2.3. Analiza wytrzymałościowa opracowanych konstrukcji 

Weryfikację wytrzymałościową urządzeń przeprowadzono w programie ANSYS 
Workbench przy wykorzystaniu metody MES. Analizie wytrzymałościowej poddano 
elementy urządzeń najbardziej narażone na uszkodzenia tj.: szynę wzdłużną urządzenia 
pierwszego wraz z elementami podstawy oraz wózkiem umieszczonym na szynie oraz poręcz 
zabezpieczającą przed upadkiem w urządzeniu trzecim. Obliczenia numeryczne dostarczyły 
nam informacji o przemieszczeniach, odkształceniach oraz naprężeniach elementów 
poddanych weryfikacji. Należy zaznaczyć, że we wszystkich przypadkach naprężenia i 
odkształcenia zostały wyznaczone w oparciu o hipotezę Hubera-Misessa. Do weryfikacji 
wytrzymałościowej szyny wzdłużnej urządzenia pierwszego przyjęto obciążenie równe l ,2kN 
(tj. ok. 120 kg masy osoby ćwiczącej), natomiast poręcz obciążono siłą wynoszącą 500 N. 
Uzyskane wyniki z analizy wytrzymałościowej metodą MES w postaci barwnych map 
przedstawiono na poniższych rysunkach. 
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Rys. 7. a) Mapa przemieszczeń, b) mapa naprężeń szyny wzdłużnej 

Rys. 8. a) Mapa przemieszczeń, b) mapa naprężeń poręczy zabezpieczającej 
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Rys. 1. Model elektrycznego wózka inwalidzkiego 

Geometria wózka w pozycji siedzącej (Rys.l.) z zaznaczonymi elementami dokującymi (1) 
i dystansami zapewniającymi więzy geometryczne pomiędzy elementami ramy. Wysokość 
wózka w pozycji siedzącej wynosi 1350 mm. 

Rys. 2. Wózek spionizowany oraz wypoziomowany 

Zapewnienie poprawności procesu pionizacji (Rys.2.) oraz poziomowania (Rys.3.) 
wymagało wprowadzenia odpowiednich zależności geometrycznych pomiędzy ramą 
podnóżka a ramą oparcia pleców oraz podłokietnikami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich 
elementów dystansujących stworzony został układ zapewniający zachowanie równoległości 
pomiędzy ramą podnóżka a oparciem pleców, co w praktyce rozwiązało problem więzów 
geometrycznych. Wysokość wózka spionizowanego wynosi 1750 mm, a długość wózka 
wypoziomowanego 1680 mm. 
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2.2 Rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające niechcianym przemieszczeniom 

W celu poprawnego wykonania poziomowania należało zapewnić czasowe usztywnienie 
ramy siedziska względem podstawy wózka, co zrealizowane zostało za pomocą profili z 
otworami, dzięki którym możliwe jest usztywnienie z użyciem prostego mechanizmu 
blokującego. 

Pionizacja została umożliwiona dzięki zastosowaniu dodatkowych elementów, 
zapewniających możliwość dokowania ramy podnóżka i okresowe unieruchomienie jej 
względem podstawy wózka. 

Rys.4. Blokada ramy siedziska 

Blokada siedziska zrealizowana została za pomocą mechanizmu wprowadzającego bolce 
ryglujące ramę do dźwigni służącej do pionizacji, która w stanie spoczynku jest elementem 
utrzymującym siedzisko (Rys.4.). 

Rys. 5. Element dokujący ramę podnóżka 
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Dokowanie podnóżka można zrealizować w prosty sposób, stosując mechanizm 
elektromagnetyczny unieruchamiający podnóżek względem elementu dokującego (Rys.5.). 
Zapoczątkowanie poziomowania wymagałoby chwilowego odbezpieczenia zamka. 

3. OBLICZENIA NUMERYCZNE 

W celu uproszczenia obliczeń, wszystkie elementy ramy oraz konstrukcji nośnej posiadają 
własności materiałowe stali konstrukcyjnej (p=7,86 g/cm3), a dla elementów tapicerki 
przyjęto własności tworzywa ABS. Analiza przeprowadzona została dla każdej z możliwych 
do uzyskania pozycji. W publikacji przedstawione są jedynie mapy przemieszczeń uzyskane 
w wyniku przeprowadzonych badań. 
W pozycji siedzącej siedzisko obciążone zostało powierzchniowo siłą o wartości 2000N. 

Rys. 6. Mapa przemieszczeń - pozycja siedząca 

W pozycji wypoziomowanej przyjęto następujące obciążenia : podnóżek - 400N, siedzisko 
-800 N, oparcie pleców - 800N. 

Rys. 7. Mapa przemieszczeń - pozycja pozioma 
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Przy analizowaniu pozycji pionowej wózka przyjęte zostały wartości obciążenia z pozycji 
poziomej, natomiast kierunek ich działania dostosowany został do warunków panujących 
podczas pionizacji. 
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Rys. 8. Mapa przemieszczeń - pozycja pionowa 

4.WNIOSKI 

W wyniku przeprowadzonej analizy utworzonego w procesie projektowania modelu, 
uzyskane zostały wyniki spełniające przyjęte założenia. Maksymalne przemieszczenia w 
pozycji najbardziej niekorzystnej (poziomej) okazały się stosunkowo małe do wielkości 
obciążenia nadanego dla potrzeb analizy. Elementy unieruchamiające spełniają swoją rolę, a 
podstawa wózka utrzymuje odpowiednią sztywność. Konstrukcja spełnia warunki gabarytowe 
przewidziane przez normy, lecz przewidywany jest kolejny etap projektowania, mający na 
celu zmniejszenie masy ramy podstawy oraz zwiększenie ergonomii wózka. 
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THE PROJECT OF ELECTRIC WHEELCHAIR WITH 
CHANGEABLE CHASSIS GEOMETRY 

Summary. The project of multi-positional electric wheelchair for handicapped 
people. The geometric model have been designed and analyzed with use of 
Autodesk Inventor environment. 


