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1. WSTĘP 
 

Nowoczesne podejście w rehabilitacji zakłada, że prowadzone zabiegi fizjoterapeutyczne 
mają doprowadzić do całkowitego lub częściowego przywrócenia utraconych w wyniku 
choroby bądź schorzeń funkcji. W przypadku pacjentów z ograniczoną możliwością 
poruszania się odzyskanie funkcji lokomocyjnych jest jednym z podstawowych zadań 
rehabilitacji. Standardowe metody reedukacji chodu opierają się na prowadzeniu i asekuracji 
pacjenta przez fizjoterapeutę. Alternatywą dla takich ćwiczeń może być zastosowanie 
urządzeń mechatronicznych wspomagających ruch segmentów kończyny dolnej (np. 
Lokomat) bądź umożliwiających chód w odciążeniu (np. GaitTrainer, ZeroG). W wyniku 
prac prowadzonych w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej 
opracowane zostało urządzenie do reedukacji funkcji lokomocyjnych wyposażone w system 
sterowania napędami w trybie czasu rzeczywistego. Celem pracy była weryfikacja 
poprawności działania algorytmów sterowania pracą urządzenia poprzez analizę ruchu środka 
masy badanych osób podczas chodu w odciążeniu.Idea urządzenia oparta jest o budowę 
przypominającą suwnicę pomostową. W wyniku zainstalowania trzech napędów 
odpowiednio sterowanych możliwy jest ruch zawiesia osoby rehabilitowanej względem 
wszystkich osi układu kartezjańskiego.  
 
2. METODYKA BADAŃ 

 
W wyniku przeprowadzonych symulacji numerycznych dla opracowanych modeli 

złożonego systemu urządzenie – człowiek – sterowanie wyznaczono nastawy regulatora PID 
w nadążnym trybie pracy urządzenia. W tym trybie pracy zadaniem urządzenia jest 
podążanie za przemieszczającą się osobą w celu jej asekuracji przed upadkiem, przy 
jednoczesnej możliwości zadania dowolnej wartości odciążenia. Badania poprawności 
działania systemu sterowania zostały przeprowadzone w trakcie chodu osoby zdrowej 
poruszającej się w przestrzeni ograniczonej ruchem zawiesia suwnicy. 

Podczas badań za pomocą systemu do analizy ruchu APAS wyznaczany był ruch środka 
masy badanej osoby. Badania zostały zrealizowane w podczas chodu bez odciążenia, podczas 
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chodu z zastosowaniem algorytmu sterowania kontrolującego ruch w jednej osi (warianty 1-
3) oraz kontrolującego ruch w dwóch osiach (warianty 4-6).  

 
3. WYNIKI BADAŃ 
 

Wyznaczone podczas badań przemieszczenia środka masy w poszczególnych wariantach 
zostały wykorzystane do wyznaczenia zakresów przemieszczeń względem poszczególnych 
osi (rys. 1). We wszystkich wariantach obliczeń odnotowano mniejszy zakres przemieszczeń 
względem osi pionowej oraz większy względem osi poprzecznej w stosunku do wariantu 
chodu bez odciążenia. W wariantach 4-6 (ze sterowaniem względem osi poziomej) zakres 
przemieszczeń względem osi pionowej większy niż dla wariantów 1-3. Natomiast zakres 
przemieszczeń względem osi poprzecznej w wariantach 4-6 był mniejszy niż dla wariantów 
1-3. 

 

  
Rys. 1. Zakres przemieszczeń środka masy względem a) osi pionowej, b) względem osi 

poprzecznej 
 
4. PODSUMOWANIE 
 

Zastosowanie w sterowaniu napędami urządzenia regulatorów PID, pomimo ich prostoty, 
pozwoliło na zmniejszenie nadmiernych przemieszczeń względem osi poprzecznej średnio o 
13% oraz zwiększenie zakresu ruchu względem osi pionowej. Potwierdza to skuteczność 
zastosowanego algorytmu sterowania, zapewniającego większe odzwierciedlenie chodu 
prawidłowego. 
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