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Streszczenie
ARR (Arm Rehabilitation Robot) jest robotem przeznaczonym do rehabilitacji kończyn
górnych. Aktywna część robota ma postać egzoszkieletu, w który mocuje się kończynę
górną rehabilitowanego pacjenta. Z robotem współpracuje system bioelektrycznego
sprzężenia zwrotnego oparty o sygnały EMG (miopotencjały). Na podstawie tych
sygnałów estymowana jest m.in. siła generowana przez pacjenta. Referat przedstawia
ogólną charakterystykę robota. W artykule pokrótce opisane są również zagadnienia
konstrukcyjne, funkcjonowanie sterowników nisko- i wysokopoziomowych oraz
skojarzone z robotem systemy wspomagające rehabilitację i ułatwiające obsługę robota
(m.in. system elektromiograficzny, wizyjny system wirtualnej rzeczywistości,
sprzężenie dźwiękowe oraz podsystem sterowania głosem).

1. WSTĘP
Robotyka rehabilitacyjna jest coraz prężniej rozwijającą się gałęzią fizjoterapii.
Obecnie w sprzedaży są już mechanizmy, które umożliwiają proste
zaprogramowanie ścieżki ruchu. Roboty te realizują koncepcję rehabilitacji biernej.
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również roboty przeznaczone do
rehabilitacji czynnej. Sterowanie tego typu robotów jest wciąż otwartym
problemem naukowym. Roboty tego typu powinny bowiem wspomagać pacjenta
podczas wykonywania określonych ruchów. Wiąże się to ze sterowaniem siłowym.
Pożądane jest przy tym kontrolowanie podatności manipulatora rehabilitacyjnego.
Aktualne badania naukowe koncentrują się również na wykorzystaniu biosygnałów
w rehabilitacji. Dzięki wykorzystaniu np. sygnałów EMG (elektromiograficznych)
lub MMG (mechanomiograficznych) możliwe jest stosunkowo dokładne
estymowanie siły, jaką pacjent wkłada w rehabilitację.
Na rynku, w literaturze naukowej oraz bazach danych patentów znanych jest
kiladziesiąt różnych konstrukcji robotów rehabilitacyjnych przeznaczonych do
rehabilitacji kończyn górnych. Jedną z najbardziej zaawansowanych
egzoszkieletalnych robotów rehabilitacyjnych na świecie jest seria robotów ARMin,
rozwijana głównie przez naukowców z ETH w Zurichu [5]. Znany jest również
robot IntelliARM, opracowany przez naukowców z USA [4]. Również w Polsce
robotyką rehabilitacyjną kończyn górnych interesuje się coraz większe grono
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naukowców. Jednym z najnowszych robotów jest m.in. robot RENUS-1 wykonany
w Warszawskim PIAPie [3].

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOTA
Opracowany robot przeznaczony jest do rehabilitacji kończyny górnej. Zakres
ruchów oraz liczba stopni swobody umożliwią czynną rehabilitację kończyny
górnej poczynając od stawu barkowego, poprzez staw łokciowy, a kończąc na
nadgarstkowym. Konstrukcja została w ten sposób zaprojektowana, aby umożliwić
rehabilitację zarówno prawej, jak i lewej kończyny górnej, u osób o różnych
cechach antropometrycznych. Robot ma szeroki zakres regulacji wysokości,
obejmujący zarówno osoby siedzące, jak i stojące.
Robot składa się z podstawy 1 oraz aktywnej ortezy 2, do której mocowana jest
kończyna górna pacjenta. Orteza spoczywa na trójosiowym wózku liniowym 3
(przymocowanym do prowadnic podstawy – 4), który również w sposób aktywny
porusza się w trakcie rehabilitacji, niwelując przesuwy liniowe kończyny
górnej (Rys. 1). Robot jest w stanie rehabilitować kończynę górną w całym zakresie
jej ruchów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wspomnianego układu
trójosiowego. Gabaryty robota umożliwiają łatwy transport, również przez
standardowe drzwi.

2.1 Konstrukcja nośna (podstawa robota)
Podstawa ma kształt prostopadłościenny. W trakcie rehabilitacji spoczywa ona na
stabilnych metalowych nogach 5. Można ją jednakże łatwo przemieszczać, za
pośrednictwem doczepionych doń podnośników równoległobocznych z
zamocowanymi kółkami 6. W tym celu należałoby unieść segment górny
podnośników, w stosunku do stopy. W podstawie znajduje się komputer
stacjonarny, będący sterownikiem głównym robota. Są tutaj również umieszczone
zasilacze, urządzenia pomiarowe (aparaty EMG, karty pomiarowe do czujników
położenia, prędkości i siły), niskopoziomowe sterowniki napędów, zabezpieczenia
elektroniczne i elektrotechniczne oraz terminale zaciskowe.
Elektrycznie regulowane prowadnice liniowe pozwalają na dostosowywanie
zawieszenia trójosiowego wózka wraz z ortezą do wymagań pacjenta (szerokości
jego ramion i wysokości). Za ruch odpowiedzialne są dwa komutatorowe silniki
prądu stałego. Ruch w pionie jest przekładany na ruch układu poziomego za
pośrednictwem paska zębatego. Śruba pozioma, odpowiedzialna za ruch w
poziomie układu wózek-orteza odbiera moment od silnika, za pośrednictwem
sprzęgła mieszkowego. Prowadnice podstawy służą do nastawiania położenia przed
rozpoczęciem ćwiczeń. Układ ten nie przemieszcza się w trakcie procesu
rehabilitacji. Z tego powodu celem minimalizacji kosztów zostały zastosowane
śruby z gwintem trapezowym.
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Rys. 1. Ogólna budowa robota Arm Rehabilitation Robot. Ilustracja przedstawia najważniejsze
komponenty mechaniczne robota. Wyjaśnienie oznaczeń znajduje się w tekście artykułu

2.2 Aktywna orteza
Aktywna orteza jest konstrukcją o przegubach obrotowych, do której bezpośrednio
mocowana jest kończyna górna pacjenta (Rys. 2). Jest ona zamocowana do
trójosiowego układu bramowego. Osadzenie ortezy na wózku liniowym jest
konieczne w celu zachowania dużego zakresu ruchu oraz zapewnienia komfortu
rehabilitowanemu pacjentowi. W przeciwnym razie kończyna górna mogłaby się
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przemieszczać w uchwytach ortezy. Punkt obrotu ramienia w stawie barkowym
zmienia się bowiem w trakcie wykonywania ruchów, jak również jest związany z
ruchami całego korpusu.
Trójosiowy wózek liniowy przemieszcza się w trzech wzajemnie
prostopadłych płaszczyznach. Napędem wózka są trzy silniki krokowe. Silniki
przekazują moment obrotowy do przekładni śrubowo-tocznych za pośrednictwem
sprzęgieł mieszkowych (oś y i z) oraz paska zębatego (oś x).

Rys. 2. Symboliczne rozstawienie układów napędowych ortezy zamodelowane w programie
typu CAD. Strzałka symbolizuje możliwość zmiany konfiguracji robota z kończyny górnej lewej
na prawą

3. STRUKTURA SYSTEMU STEROWANIA
System sterowania robotem składa się ze sterownika wysokopoziomowego,
będącego komputerem stacjonarnym, na którym kooperuje szereg podprogramów
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odpowiedzialnych za poprawną pracę robota. W skład systemu sterowania wchodzą
również sterowniki niskopoziomowe. Sterują one napędami oraz odpowiadają za
przekazywanie sygnałów z czujników do robota i vice versa (Rys. 3).
Robot wyposażony jest w cztery rodzaje różnych napędów. Prowadnice są
poruszane napędami prądu stałego za pośrednictwem mostków H dużej mocy.
Podobnie dwa napędy poruszające śruby kulowe, stanowiące części ramienną i
przedramienną ortezy są sterowane mostkami H, jednakże o mniejszej mocy.
Opisane napędy służą do ustawienia właściwej konfiguracji przed rozpoczęciem
procesu rehabiltacji. Są one sterowane za pośrednictwem karty USB 4704 firmy
Advantech. Pozostałe napędy, które aktywnie poruszają się w trakcie rehabilitacji
sterowane są za pośrednictwem komputerowych kart PCI. Jedna z kart steruje
napędami w czasie rzeczywistym w sieci CAN, natomiast druga realizuje
sterowanie analogowo-cyfrowe tych napędów. Sterowniki niskopozimowe owych
napędów są zaprogramowane, aby realizowały pewne działania bezpośrednio na
podstwie stanu wejść analogowych i cyfrowych np. szybki stop, czy rozpoczęcie
pracy.

Rys. 3. Schemat sterowników niskopoziomowych robota rehabilitacyjnego
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4. SYSTEM ELEKTROMIOGRAFICZNY I WIRTUALNEJ
RZECZYWISTOŚCI
Robot będzie wykorzystywał w swoich algorytmach sterowania informacje z
sygnałów elektromiograficznych (EMG). Są to sygnały natury elektrycznej, które
pojawiają się w trakcie napinania mięśni. Można je zarejestrować zarówno wewnątrz
mięśnia, jak również na powierzchni skóry. W trakcie prac badawczych został
między innymi opracowany zespół czujników elektromiograficznych oraz
skojarzony z nim system cyfrowego przetwarzania danych. Po rejestracji sygnałów z
powierzchni skóry, sygnały EMG są przetwarzane w celu wydobycia istotnych cech
sygnałów, w których zakodowane są informacje na temat aktywności danych
jednostek motorycznych, oraz siły i zmęczenia mięśni. Informacje te mogą być
wykorzystane przez system sterowania w celu automatycznego dopasowania
programu sterowania do typu urazu danego pacjenta. Sygnały te są aktualnie
powszechnie wykorzystywane w nowoczesnych protezach ręki i zazwyczaj
funkcjonują w świadomości massmediów, jako „sterowanie nerwami” lub
„sterowanie myślami”. Wykorzystanie sygnałów EMG spowoduje, że będzie
możliwa współpraca robota z pacjentem, która do tej pory była wyłącznie
zarezerwowana dla fizjoterapeutów. Robot będzie mógł wspomagać ruchy pacjenta,
podobnież jak robi to fizjoterapeuta, gdy pacjent nie ma siły, aby przesunąć
samodzielnie kończynę.
W celu zachowania adaptacyjności modelu, dzięki czemu algorytm sterowania
może samodzielnie przystosować się do zmieniających się warunków rehabilitacji,
zostały użyte algorytmy oparte na sztucznych sieciach neuronowych [1, 2]. Przykład
mogą stanowić algorytmy wykorzystujące sieci Kohonena, które są w stanie
oszacować stopień zmian układu motorycznego pacjenta w trakcie rehabilitacji [2].
W związku z tym mogą one samemu stwierdzić o ewentualnym progresie w
rehabilitacji i stosownie do niego przystosować algorytmy sterowania robotem.
Kolejną innowacją w konstruowanym robocie jest zastosowanie wizualnego
sprzężenia zwrotnego. W skład systemu wirtualnej rzeczywistości wchodzą: okulary
stereoskopowe z czujnikami orientacji, orteza wraz ze specjalnym uchwytem na rękę
(wyposażona w precyzyjne enkodery) oraz komputerowy system wirtualnej
rzeczywistości. Aplikacja przetwarza dane na temat położenie, wyświetlając je w
formie wirtualnej kończyny górnej. Dzięki temu ruchy kończyny górnej oraz głowy
pacjenta mogą być przełożone do wirtualnej gry, a następnie pokazane pacjentowi.
Dzięki temu pacjent ma wrażenie uczestnictwa w grze. Badania wykazały, że ten
rodzaj wspomagania terapii wpływa na przyspieszenie procesów regeneracji
ośrodkowego układu nerwowego, jak również pacjent mniej nudzi się podczas
przebiegu ćwiczeń (Rys. 4).
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Rys. 4. Eksperymentator podczas testowania systemu wirtualnej rzeczywistości

5. STEROWNIK WYSOKOPOZIOMOWY
Sterownik wysokopoziomowy robota w podstawowej wersji oparty jest o kilkanaście
współpracujących ze sobą podprogramów, umieszczonych na komputerze
stacjonarnym (Rys. 5). Podprogramy współpracują ze sobą na wspólnej platformie
serwerowej, zwanej platformą YARP. Jest to program typu open source, umożliwiający
połączenie różnego typu programów ze sobą, poprzez wykorzystanie kompatybilnej
zasady transmisji (TCP/IP).
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Jednym z kluczowych programów jest podprogram zwany „Główny Kontroler”,
który w czasie rzeczywistym steruje napędami robota zapewniając jego prawidłowe
działanie w jednym z kilku trybów pracy. Podprogram ten otrzymuje dane od
„Głównego modułu decyzyjnego”, który wpływa na główny kontroler zmieniając w
efekcie zachowanie się robota. Podprogram ten integruje dane z innych podprogramów,
umożliwiając w efekcie sprawną pracę całego robota.

Rys. 5. Ogólny schemat oprogramowanie robota. Podprogramy współpracują ze sobą na
wspólnej platformie serwerowej

Z opisywanymi systemami robota są między innymi zintegrowane
podprogramy z systemu elektromiograficznego, systemu ADL (Activity of Daily
Living), stanowiącego system wirtualnej rzeczywistości wspomagający
rehabilitację, jak również system bazodanowy oraz np. podprogram przetwarzający
komendy głosowe fizjoterapeuty na polecenia zrozumiałe dla robota.
W końcowym projekcie będzie możliwa praca w następujących trybach
sterowania:
• wodzenie kończyny górnej po zdefiniowanej przez fizjoterapeutę
trajektorii
• wspomaganie lub przeciwdziałanie ruchom pacjenta
• sterowanie egzoszkieletem z możliwością zmiany ścieżki ruchu przez
pacjenta (w tym trybie sterowania system elektromiograficzny po
wykryciu siły przekraczającej założony próg na określonym mięśniu,
zmodyfikuje trajektorię w kierunku działania siły)
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•

ruch quasi-chaotyczny przy zdefiniowanych granicach ruchu i dynamice
manipulatora

Rys. 6. Szkielet konstrukcji robota. Struktura kinematyczna robota umożliwia sprawną
rehabilitację w całym zakresie ruchu

Będące w sprzedaży mechanizmy są w stanie pracować jedynie w pierwszym z
trybów sterowania. Z tego powodu ukończony robot może spotkać się z dużym
zainteresowaniem potencjalnych odbiorców.
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ARR – ROBOT FOR UPPER LIMB REHABILITATION
ARR (Arm Rehabilitation Robot) is a robot designed for upper limb rehabilitation. The active
part of the robot is an exoskeleton, which is fastened to an arm and a forearm of the patient’s
limb. The electromyographic system cooperate with the robot. Based on EMG signals, the force
is estimated, which is then used in control algorithms. The paper presents the general
characteristics of the robot. The article brefly describes the design issues, the functioning of low
and high-level controllers of the robot and the associated support systems, which facilitate
operate and simplify therapy (e.g. electromyographic system, virtual reality system dedicated for
rehabilitation, audible feedback, voice control subsystem and others).

