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1. STRESZCZENIE 
 

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej bierze udział w projekcie ECO-
Mobilność. W ramach tego projektu w Zakładzie Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych 
opracowano System Pionizacji i Wspomagania Ruchu Veni-Prometeusz. Jest to urządzenie 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z niedowładem lub bezwładem kończyn dolnych. 
Urządzenie obejmujące kończyny dolne człowieka obecnie oferuje pięć funkcji, pozwalając 
chodzić, siadać i wstawać oraz wchodzić po schodach i schodzić ze schodów. System 
Pionizacji i Wspomagania Ruchu zawiera cztery silniki elektryczne prądu stałego z 
przekładniami i mechanizmami cięgnowymi służące do napędu prostowania i zginania 
przegubów biodrowych i kolanowych w płaszczyźnie strzałkowej. Ruch zginania 
grzbietowego/podeszwowego stawów skokowych jest możliwy, ale nie jest napędzany. 
Prowadzone są działania mające doprowadzić do rozwinięcia możliwości robota ortotycznego 
o funkcje dodatkowe, takie jak możliwość skręcania. 

 

 
Rysunek 1 - Zdjęcie robota ortotycznego Veni-Prometeusz 
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Dokonano analizy rozwiązań stosowanych w egzoszkieletach i robotach ortotycznych 
będących częścią stanu techniki, zapoznając się z szerokim spektrum konstrukcji zarówno o 
przeznaczeniu medycznym i cywilnym, jak i militarnym. Uwagę w znacznej mierze 
poświęcono aspektowi możliwości wykonywania skrętu przez użytkownika robota 
ortotycznego obejmującego kończyny dolne. W konstrukcjach na to pozwalających 
zapoznano się z zastosowanymi w nich rozwiązaniami technik skrętu i układów skręcania, 
skupiając się na nich w aspekcie mechanicznym. 

 
Rysunek 2 - Schemat kinematyczny robota ortotycznego Veni-Prometeusz 

 
Dla wybranych urządzeń wykonano schematy kinematyczne w postaci trójwymiarowych 

modeli zawierających pary kinematyczne wraz z łącznikami. Wyróżniono przeguby aktywne 
– wyposażone w napęd – i bierne. Ilustracje uzupełnia opis konstrukcji, omawiający jej 
przeznaczenie oraz najważniejsze cechy, przede wszystkim układu mechanicznego. W 
wybranych konstrukcjach podano także możliwy zakres kątowy ruchu członów. Porównano 
rozwiązania stosowane w robotach ortotycznych, wskazując cechy wspólne i różnice 
modułów umożliwiających skręt, a także wady i zalety takich układów. 

W podsumowaniu przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy i wskazano możliwe 
kierunku rozwoju Systemu Pionizacji i Wspomagania Ruchu Veni-Prometeusz. 
 


