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 Streszczenie. Kinezyterapia jest jedną z ważniejszych metod leczenia osób chorych 

z niedostatkiem ruchu, u których często można zauważyć problemy bólowe. W odpowiedzi 

na stopniową mechatronizację kolejnych dziedzin życia konieczne jest koncypowanie nowych 

maszyn i urządzeń pozwalających na ułatwienie pracy fizjoterapeutom i zautomatyzowanie 

samego procesu rehabilitacji.  

Praca przedstawia koncepcję projektu mechatronicznego rotora do rehabilitacji osób 
obłożnie chorych. Zadaniem tego urządzenia jest przyspieszenie procesów naprawczych 

i zastępczych w układzie ruchu i narządach wewnętrznych. Dodatkowo regularne korzystanie, 

zgodnie z planem opracowanym przez rehabilitanta, powinno wspierać układ krążeniowo-

oddechowy, co w efekcie przeciwdziała powikłaniom i poprawia ogólną wydolność 
organizmu. Zaproponowana koncepcja wykorzystuje diagnostykę sygnałów EMG 
odczytywanych z mięśni szkieletowych pacjenta. Te dane w połączeniu z zaawansowanym 

systemem diagnostyki wykorzystującym różnorodne algorytmy pozwalają na wykonywanie 

szerokiego wachlarza ćwiczeń. Zastosowanie sterowania w pętli sprzężenia zwrotnego 
umożliwia również zaprogramowanie ćwiczeń w pełnym przekroju i typach obciążeń od 
biernych, przez ćwiczenia w odciążeniu do tych z zastosowaniem obciążenia o wartości stałej 
lub zmiennej zarówno losowo jak i w funkcji kąta obrotu. Projekt koncepcyjny wykorzystuje 

również wiele innowacyjnych rozwiązań mechanicznych. Wśród nich znajduje się odpowiedź 
na brak możliwości wykonania ćwiczeń symetrycznych w większości tańszych rozwiązań 

oraz na brak możliwości łatwego przezbrajania korby bez zastosowania specjalistycznych 
urządzeń, co utrudnia wykonywanie wszystkich ćwiczeń pacjentowi o ograniczonej zdolności 
do przemieszczania się bez nadzoru rehabilitanta. 

W ramach pracy przeprowadzono szeroką analizę przydatności elementów pod kątem 
różnych modeli analizy wielokryterialnej. Dokonano wstępnego doboru współdziałających 
elementów, w tym konstrukcji, aktuatorów, sprzęgieł, sterownika i metody zasilania. 

Opracowano ramowy plan badań poprzedzających wykonanie szczegółowego projektu 
konstrukcyjnego, mających na celu weryfikację działania zaproponowanego systemu. 
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