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Streszczenie. Z danych statystycznych wynika, e niesprawności ruchowe kończyn dolnych 

człowieka obejmują coraz to większą liczbę osób. Problemy ruchowe często spowodowane są 
w następstwie wypadków bąd  te  chorób. Dobrym środkiem medycznym niesprawności 
kończyn dolnych człowieka jest rehabilitacja. W związku z tym nale y zwiększyć dostępność 
do urządzeń rehabilitacyjnych.  

W referacie zostaną przedstawione dwa urządzenia rehabilitacyjne (MZ1 oraz MZ2)  

z zastosowaniem odpowiednio sterowanego układu pneumatycznego, wykonującego ruch 

bierny kończyn dolnych człowieka. W referacie zostanie zaprezentowany zaprojektowany 

oraz wykonany prototyp urządzenia. Urządzenie MZ1 przeznaczone jest do ćwiczeń stawu 

kolanowego, a tak e stawu biodrowego (ruchy zgięcia oraz wyprostu). Urządzenie MZ1 

posiada mo liwość regulacji pozycji dostosowanych do potrzeb pacjenta. Mo liwe jest 
wykonanie ćwiczeń w pozycji le ącej, półle ącej oraz siedzącej. Wskazania do ćwiczeń 
obejmują pacjentów neurologicznych oraz ortopedyczno-chirurgicznych. Znajduje 

zastosowanie zwłaszcza do poprawy sprawności pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu 
kończyn dolnych poprzez realizacje ćwiczeń biernych. Urządzenie ma prostą budowę jest 
tanie w wykonaniu i umo liwia dostosowanie do wymiarów pacjenta. W referacie zostanie 

zaprezentowane równie , urządzenia MZ2, które jest przenośne i umo liwia rehabilitacje na 
łó ku pacjenta. 

 W urządzeniu MZ1 oraz MZ2, wykorzystany został układ dwóch siłowników 
pneumatycznych z zastosowaniem specjalnego elementu pneumatycznego. Zastosowanie 

elementu pneumatycznego miało na celu opracowanie prostego systemu sterowania dwoma 

siłownikami w urządzeniu rehabilitacyjnym. Zaprezentowano w pracy wykonany wzór 

u ytkowy elementu do synchronizacji dwóch siłowników pneumatycznych, wykonujący 
równoległy wysuw dwóch siłowników pneumatycznych. Realizacja równoległego ruchu 
dwóch kończyn człowieka, występuje w procesie rehabilitacji kończyn dolnych. Realizacja 

równoległego ruchu dwóch kończyn człowieka (podczas ćwiczenia kończyny zdrowej  
i pora onej) – powoduje, e ruchy kończyny zdrowej przyczyniają się do zwiększenia 
potencjałów mięśni w kończynie pora onej. Przeprowadzona analiza ró nych procesów 

rehabilitacji, a w szczególności kończyn dolnych wykazała, przydatność i wa ność ćwiczeń 
wymagających zsynchronizowanego ruchu obydwu kończyn. W referacie zostaną 
przedstawione wyniki badań doświadczalnych prezentowanego układu dwóch siłowników 
pneumatycznych z elementem pneumatycznym. 
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