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1. WSTĘP 
 
 Egzoszkieletem określa się urządzenie mocowane na zewnątrz ciała, które umożliwia 
wzmocnienie siły mięśni użytkownika. Egzoszkielet pozwala na wspomagane lub całkowite 
wykonanie ruchu za pomocą siłowników, których praca jest regulowana przy pomocy układu 
sterującego. Sterowanie może być w tym przypadku realizowane za pomocą różnych metod, 
np. głosem, czujnikami inercyjnymi lub sygnałami bioelektrycznymi pochodzącymi z 
ośrodkowego układu nerwowego[1].  
 Druk 3D stanowi technologię, dzięki której możliwa jest realizacja fizycznego, 
trójwymiarowego obiektu w oparciu o model wykonany za pomocą oprogramowania CAD[2]. 
 
 
2. CEL PRACY 
 
 Celem pracy było opracowanie w oprogramowaniu CAD projektu biomechatronicznego 
egzoszkieletu dłoni, który mógłby zostać wykonany przy wykorzystaniu technologii druku 3D. 
 
 
3. METODYKA PRACY 
 
 Pierwszym etapem projektu był pomiar wielkości antropometrycznych dłoni, co umożliwiło 
zaprojektowanie egzoszkieletu o odpowiednich wymiarach. Kolejnym krokiem było 
opracowanie ogólnej koncepcji projektu, szkiców dotyczących geometrii oraz  
zaprojektowanie wszystkich elementów egzoszkieletu. Następnie przeprowadzony został 
dobór gotowych komponentów, takich jak płytka sterująca Arduino Leonardo oraz 
serwomechanizmy SG90. Kolejnym etapem pracy był dobór materiału na poszczególne 
elementy egzoszkieletu, gdzie wybrany został materiał ABS. Dla tego materiału 
przeprowadzona została analiza wytrzymałościowa konstrukcji. Analizie poddane zostały 
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elementy najbardziej podatne na obciążenia, tj. miejsca łączące segmenty palców. Z jednej 
strony w otworach mocujących element został utwierdzony, natomiast na przeciwległe otwory 
nałożona została siła 25 [N].  
 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
 Wynikiem pracy był projekt egzoszkieletu dłoni. Egzoszkielet zostanie przymocowany do 
dedykowanego stabilizatora stawu nadgarstkowego wykonanego w technologii druku 3D i 
nałożony na grzbiet dłoni. Podczas analizy wytrzymałościowej uzyskane wartości naprężeń 
wynoszą maksymalnie 8,734 MPa i występują w otworach służących do wzajemnego 
połączenia segmentów palca. (rys. 2). Wartości te mieszczą się w zakresach normatywnych. 
Oznacza to, że podczas użytkowania nie dojdzie do uszkodzenia materiału egzoszkieletu. 
Szacunkowy koszt wykonania egzoszkieletu oraz kupna komponentów wynosi 500 zł. 
 

 

Rys. 1 Rysunek złożeniowy egzoszkieletu (po lewej) i naprężenia w pojedynczym segmencie (po prawej) 

 
 
5. WNIOSKI 
 
 Prezentowany model oraz wyniki analizy wytrzymałościowej, dowodzą możliwości 
stworzenia funkcjonalnego biomechatronicznego egzoszkieletu dłoni o niskich kosztach 
produkcji oraz o dużym potencjale rozwojowym. Tego typu projekt mógłby stanowić 
alternatywę dla podobnych urządzeń komercyjnych o znacznie wyższych cenach rynkowych, 
przez co jednocześnie ułatwiłby dostęp do podobnych rozwiązań osobom ich potrzebującym, 
a nie mogącym sobie na to pozwolić ze względów ekonomicznych. 
 
 
6. LITERATURA 
 
[1] S. Kowalska, S. Herma, Egzoszkielet – możliwości wykorzystania we współczesnej 

inżynierii, Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku – Białej, 
[2]  http://centrumdruku3d.pl/czym-jest-druk-3d-i-na-czym-polega/ z dnia 07.04.2016 r. 

http://centrumdruku3d.pl/czym-jest-druk-3d-i-na-czym-polega/

