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C A P I T O L U L   1 
 

IInnttrroodduucceerree  
 

 

1.1 Generalităţi 
1.2 Anatomia gleznei, afecțiuni și metode de recuperare  
1.3 Justificarea temei 
1.4 Obiectivele tezei 
1.5 Organizarea lucrării 
 
 
 
1.1  Generalități 

Domeniul roboticii a apărut ca urmare a dorinței de perfecționare a sistemelor tehnice 
existente și reprezintă o tehnologie în continuă dezvoltare. Caracterul interdisciplinar al 
roboticii se referă la fuziunea științelor inginerești, și anume: inginerie mecanică, electronică 
și informatică. 

Robotica medicală reprezintă una dintre cele mai promițătoare arii de aplicabilitate 
ale roboticii. Integrarea sistemelor robotizate în medicină permite modernizarea 
echipamentelor și dispozitivelor utilizate și eficientizează procesul medical. În prezent, astfel 
de sisteme robotizate au fost implementate în intervenții chirurgicale (roboți pentru chirurgie) 
de precizie și sensibilitate extrem de ridicată sau în proceduri destinate recuperării medicale 
în urma diverselor afecțiuni (recuperare robotizată), etc.  

Ca beneficii ale acestor sisteme putem enumera: elimină suprasolicitarea cadrelor 
medicale, reduc timpul de așteptare, iar fizioterapeuții por urmări mai mulți pacienți în același 
timp. De asemenea, optimizarea instrumentelor folosite în chirurgii și microchirugii, care 
dețineau un grad ridicat de complexitate, facilitează intervențiile chirurgicale și reduce 
încidența erorilor și a deceselor din sfera intervențiilor cu risc major. 

În concluzie, în timp ce medicii pot controla și monitoriza mai mulți pacienți, cu un 
volum mai mic de muncă, pacienții primesc terapie medicală de calitate mai bună, datorită 
aparaturii moderne și eficiente.  

1.2  Anatomia gleznei, afecțiuni și metode de recuperare 

1.2.1  Anatomia și fiziologia articulației gleznei 
Deplasarea unei persoane în spațiu se realizează datorită aparatului locomotor, ce este 
alcătuit din segmente osoase, legăturile lor (articulații) și mușchi. Acest aparat locomotor are 
ca scop principal locomoția umană, adică deplasarea persoanei, precum și mobilizarea unor 
diferite părți anatomice, unele în raport cu altele. Acesta este alcătuit atât din totalitatea 
structurilor osoase legate între ele prin articulaţii, cât şi din muşchi, înglobând trei sisteme 
principale: sistemul osos, sistemul articular şi sistemul muscular. 

Membrul inferior prezintă 32 de articulații, ce pot fi grupate în: articulația gleznei 
(talocrurală), articulația talocalcaneană, articulația talocalcaneonaviculară, articulația 
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calcaneocuboidiană, articulația tarsocuneiformă și articulația tarsometatarsiană [Radu, 
Drugă, Roșca și Cismaru, 2009]. 

Articulația gleznei apare ca fiind o componentă anatomică necesară, a cărei 
funcționări normale asigură o deplasare lină, fără disconfort și fără efort. Vom studia această 
articulație sub trei subdiviziuni: osteologie (studiul oaselor), artrologie (studiul articulațiilor) și 
miologie (studiul mușchilor). 

1.2.1.1 Osteologie 
Putem defini osteologia ca știința ce se ocupă cu studiul oaselor. Acestea sunt organe dure, 
cu rezistență ridicată, situate în interiorul părților moi ale corpului uman, servind drept sprijin. 
Suprafața exterioară a oaselor poate fi descrisă cu ajutorul elementelor morfologice 
descriptive și anume: fețe, margini și unghiuri, care la rândul lor cuprind detalii morfologice 
(proeminențe, cavități, găuri și canale), [Papilian, 2003]. 

Articulația gleznei realizează legatura dintre gambă și picior, și este formată din 
conexiunea a trei oase: talusul, care se află în conexiune cu oasele gambei (tibia și fibula), 
și, de asemenea, cu calcaneul.  

Oasele gambei sunt reprezentate de două oase unite prin epifize, prezentând un 
spațiu interosos la nivelul diafizelor. Osul mai puternic și voluminos, purtând denumirea de 
tibie, este situat medial iar osul mai subtire, intitulat fibula, este situat lateral.  

Oasele piciorului (Anexa A1, Netter, 2009) se constituie din 26 de oase dispuse în trei 
semigrupe: tarsul, metatarsul și oasele degetelor [Papilian, 2003]. Tarsul, la rândul său, este 
alcătuit din astragal și calcaneu, poziționate posterior și navicular, cuboid, și trei cuneiforme 
poziționate anterior. Metatarsul este format din cinci oase tubulare scurte [Ștefăneț, 2007].  

1.2.1.2 Artrologie 
Artrologia reprezintă componenta anatomiei ce se ocupă de studiul articulațiilor. Cel mai 
important factor ce stabilește forma și caracteristicile unei articulații este tipul mișcării pe care 
o permite. Având în vedere acest factor, articulațiile au fost clasificate în 3 grupe: articulații 
fibroase, articulații cartilaginoase și articulații sinoviale [Papilian, 2003]. 

Pentru a clasifica articulațiile din punct de vedere morfofuncțional, se poate ține cont 
de: numărul oaselor, forma fețelor articulare sau numărul axelor de rotație. După numărul 
axelor de rotație, articulațiile pot fi: uniaxiale, biaxiale și pluriaxiale 

Din punct de vedere al mișcărilor realizate, putem împărți articulațiile piciorului într-o 
articulație talocrurală, superioară, ce realizează mișcarea de flexie plantară-flexie dorsală, și 
o articulație talotarsală, inferioară, ce realizează mișcarea de pronație-supinație. Articulația 
talotarsală este formată, la rândul ei, din articulația subtalară, talocalcaneonaviculară și 
calcaneocuboidiană. Articulația talocrurală, denumită și articulația gleznei, se află la 
reuniunea dintre oasele gambei cu talusul. Suprafețele articulare sunt următoarele: o 
formațiune de tip scoabă (dată de extremitățile inferioară ale tibiei și fibulei) și fața articulară 
superioară a talusului. 

1.2.1.3 Miologie 
Această parte a anatomiei se ocupă cu studiul mușchilor și a formațiunilor anexate lor. În 
general, un mușchi este format din: capul mușhiului, care se fixează pe oase, și corpul 
mușchiului, forța generată de mușchi transmițându-se oaselor prin intermediul tendoanelor.  

Pentru antrenarea articulației gleznei în mișcările de zi cu zi, se folosesc atât mușchi 
ai gambei, cât și mușchi ai piciorului. Vom prezenta, în continuare, mușchii folosiți pentru 
antrenarea acestei articulații: 

 Tibialul anterior este un mușchi flexor dorsal al piciorului, căruia îi imprimă, de 
asemenea, și mișcările de supinație și adducție (sau pronație și abducție , funcție de poziția 
sa) [Papilian, 2003]; 

 Extensorul lung al halucelui este un mușchi penat, care, pe lângă funcția de extensie 
a ambelor falange ale halucelui, are și o funcție de flexiune dorsală a piciorului. De 
asemenea, mai are și o slabă acțiune, fie de pronație-abducție, fie de supinație-adducție a 
piciorului [Papilian, 2003]; 
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 Extensorul lung al degetelor este un mușchi extensor al degetelor, flexor dorsal al 
piciorului, cu o acțiune de pronație-abducție constantă; 

 Peronierul al treilea se identifică sub forma unei porțiuni din extensorul lung al 
degetelor și acționează numai asupra piciorului, fiind flexor dorsal și pronator- abductor 
[Papilian, 2003]; 

 Peronierul lung este un mușchi superficial, cel mai puternic pronator al piciorului, 
având, de asemenea, și acțiune de flexie plantară [Papilian, 2003]; 

 Peronierul scurt este situat sub peronierul scurt și, împreună cu mușchiul anterior, 
realizează mișcarea de flexie plantară și cea de pronație-abducție a piciorului; 

 Mușchiul triceps sural, sau gamba, reprezintă un complex muscular format din trei 
mușchi, și anume: mușchiul biciptal, mușchiul gastrocnemian și mușchiul solear. Tricepsul 
este cel mai puternic flexor plantar, având, de asemenea, și rol de supinator-adductor al 
piciorului [Ștefăneț, 2007]; 

 Mușchiul flexor lung al degetelor are o acțiune redusă de flexiune a degetelor și o 
acțiune importantă de flexie plantară și supinație-adducție a piciorului [Papilian, 2003]; 

 Mușchiul tibial posterior are o acțiune slabă de flexie plantară, dar o acțiune puternică 
de adducție și supinație a piciorului; 

 Mușchiul flexor lung al halucelui este un mușchi puternic, ce deține un rol important în 
mers și poziția ortostatică. Acest mușchi are rol de flexie a halucelui, cu o acțiune de flexie 
plantară și supinație-adducție asupra piciorului. De asemenea, acesta susține poziția 
calcaneului și întreaga boltă plantară, având un rol static important [Papilian, 2003]. 

1.2.2 Deplasarea și gama de mișcări realizate în articulația gleznei 
Mișcările care au loc în articulația gleznei sunt următoarele: flexie dorsală, flexie plantară, 
abducția, adducția, circumducția, supinația și pronația (Figura 1.2). Se consideră ca punct de 
plecare pentru aceste mișcări, poziția piciorului în care fața dorsală a acestuia formează un 
unghi drept cu gamba [Radu et al., 2009].  

Radu et. al. (2009) au oferit următoarele definiții pentru mișcările articulației gleznei: 
„flexia dorsală (flexia) este mișcarea în care fața dorsală a piciorului se apropie de fața 
anterioară a gambei. Flexia plantară (extensia) este mișcarea de sens opus, în care fața 
dorsală a piciorului se îndepărtează de fața anterioară a gambei. Supinația reprezintă 
mișcarea în care fața plantară a piciorului privește spre planul medio-sagital, marginea 
medială a piciorului fiind ridicată de la pământ. Pronația reprezintă mișcarea de sens opus, în 
care fața plantară a piciorului este orientată înspre afară, marginea laterală a piciorului fiind 
ridicată de la sol.”  

 
 

Figura 1.2: Mișcările articulației gleznei Figura 1.3: Ax transversal pentru mișcarea de 
flexie/extensie 
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Mișcările de flexie plantară- flexie dorsală au loc în articulația talocrurală (glezna) și 
se realizează în jurul unui ax transversal, ce trece aproximativ prin vârful celor două maleole 
(Figura 1.3). Mișcările de inversiune și eversiune se realizează în jurul unui ax rezultant 
dintre articulațiile subtalară, talocalcaneonaviculară și calcaneocuboidiană.  
 Amplitudinea totală a mișcării de flexie-entensie este de aproximativ 70º-80º (Figura 
1.5), împărțite astfel: 20º-30º pentru flexie, 40º-50º pentru extensie [Verhagen, van der Beek, 
& van Mechelen, 2001]. Amplitudinile unghiulare pentru articulația gleznei sunt prezentate în 
Tabelul 1.4, stabilite pe baza determinărilor experimentale din literatură [Paris, Kokkaliaris, 
Vardaxis, 1995]. 
 

                    

 (a)     (b) 
Figura 1.5: Amplitudinea mișcărilor în articulația gleznei: a) mișcarea de flexie- extensie a 

piciorului; b) mișcarea de pronație- supinație 

Tabelul 1.4: Amplitudinile unghiulare ale mișcărilor articulației gleznei 
Mișcarea unghiulară Limitele mișcării unghiulare [grade] 

Flexie plantară (extensie) 0-50 

Flexie dorsală (dorsiflexie) 0-25 

Supinație (inversie) 0-50 

Pronație (eversie) 0-25 

1.2.3 Afecțiunile și recuperarea articulației gleznei  
Glezna și piciorul reprezintă un complex anatomo-funcțional, rolul acestui complex fiind de 
susținere a greutății corporale în poziție ortostatică și de a asigura deplasarea, indiferent de 
teren. Prin urmare, piciorul are un rol stati,c cât și un rol dinamic, de egală importanță. 

1.2.3.1 Traumatismele articulației gleznei 
La nivelul articulației gleznei pot să apară următoarele tipuri de traumatisme: osoase 
(fracturi), articulare (contuzii, entorse, luxații), musculare (rupturi musculare) sau combinații 
ale acestora. Traumatismele acestei articulații sunt cele mai frecvente dintre toate localizările 
traumatismelor aparatului locomotor [Valderrabano et al., 2014]. 

O fractură reprezintă întreruperea continuității unui os și apare datorită unei forțe 
mecanice ridicate (prin intermediul unei lovituri directe, sau a unui mecanism indirect) 
[Antonescu et al., 1999]. În cazul fracturilor se produc concomitent și leziuni de părților moi, 
sau plăgi ale pielii, contuzii, rupturi sau striviri musculare, leziuni articulare. 

Luxația reprezintă deplasarea permanentă a extremităților articulare (epifizile), ce 
determină modificări ale raporturilor anatomice. Această deplasare se realizează în urma 
acțiunii unui agent traumatic. Luxațiile se împart în luxații traumatice, atraumatice, spontane 
și voluntare [Antonescu, et al. 1999].  

Entorsa este o modificare mecanică la nivel articular, datorită unui traumatism, ce are 
implicații asupra capsulei și ligamentelor articulare. Această modificare are o frecvență 
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ridicată la adulți și foarte la rară la copii (ligamentele sunt suple și elastice) și bătrâni (unde 
apar direct fracturile, datorită osteoporozei) [„Ankle sprain”, 2016].  

Aceste leziuni apar în urma unor mișcări bruște ale piciorului, în timpul unei activități 
sportive, sau în cazul unor activități zilnice, piciorul fiind surprins într-o stare de relaxare, iar 
corpul realizează o mișcare forțată de inversiune sau eversiune, producând traumatismul. 
Datorită faptului că este necesar un singur pas greșit pe o suprafață neregulată, pentru a 
cauza o entorsă, aceasta este cea mai des întâlnită afecțiune ortopedică.  

1.2.3.2 Metode de recuperare a articulației gleznei 
Traumatismele articulației gleznei au ca efect imediat instabilitatea articulară, astfel încât 
apare o limitare sau blocare a mobilității acestei articulații.   

Tratamentul de bază acestor traumatisme, constă în urmatorii pași: 
a) Pasul I. Se folosesc patru etape, reunite sub acronimul RICE, și anume:  

 repausul („rest”) este esențial, în special în primele 24-48 de ore de la suferirea 
traumatismului;  

 gheața („ice”) se recomandă a fi așezată pe zona afectată câte 20 de minute la 
fiecare 3-4 ore;  

 compresiunea („compression”) se recomandă a fi utilizată în tratamentul incipient, 
folosind un bandaj pentru pansarea piciorului pornind de la vârfuri până la jumătatea gleznei; 
în cazul afecțiunilor severe, acest pas se înlocuiește cu imobilizarea cu ajutorul unui aparat 
ghipsat; 

 ridicarea piciorului („elevate”) se recomandă pentru a înalță glezna mai sus decât 
nivelul inimii, cât de des este posibil. 

b) Pasul II presupune începerea recuperării. În funcție de perioada de imobilizare, 
acest pas poate începe la 1-3 săptămâni, până la 6-8 săptămâni, de la accidentare. În acest 
pas se realizează recuperarea activă, ce caută să restaureze mobilitatea articulației. Această 
etapă poate avea o durată cuprinsă între 4 și 10 săptămâni. 

c) Pasul III presupune reînceperea activităților sportive, precum și continuarea 
exercițiilor de recuperare. 
 Tratamentul fracturilor depinde de forma lor anatomico-clinică. În fracturile fără 
deplasare se face tratament ortopedic, ce presupune imobilizarea membrului într-un aparat 
gipsat pentru circa 6-8 săptămâni, urmat de recuperare articulară. Se poate recomanda, de 
asemenea, tratament chirurgical la fracturile cu deplasare, după operație recomandându-se 
aceeași imobilizare ca și în cazul fracturilor tratate ortopedic [Antonescu et al. 1999]. 

Pentru luxațiile piciorului se recomandă reducerea luxației sub anestezie, urmată de 
imobilizarea în aparatul gipsat de la 4 la 6 săptămâni, în funcție de gravitatea ei. 

Entorsele au diferite modalități de tratament, în funcție de gravitatea lor. Entorsele 
ușoare și stabile se imobilizează cu bandaj compresiv cu elastic, pentru 10-14 zile. Entorsele 
grave instabile se imobilizează cu aparat gipsat până la cicatrizarea ligamentelor, în medie 3-
6 săptămâni. În cazurile entorselor de gleznă asociate cu diastaza tibio-peronieră, este 
indicat un aparat gipsat bine mulat la nivelul maleolelor, pentru 6 săptămâni, cu mers în 
sprijin și supraveghere continuă. 

Ligamentele deteriorate în cazul unei accidentări vor forma cicatrici în timpul 
vindecării. Aceste țesuturi noi formate sunt reduse ca mobilitate, determinând dureri la nivelul 
gleznei în timpul mersului, datorită imobilizării piciorului o perioadă îndelungată de timp. De 
aceea, se recomandă începerea cât mai rapidă a exercițiilor de recuperare. Recuperarea 
medicală a unui pacient trebuie să aibă în vedere unghiurile utile ale mișcării articulare, iar 
obiectivul principal se referă la recâștigarea tuturor funcțiilor articulației, fără limitări.  

Mobilizarea articulațiilor gleznei se poate face în 3 feluri: pasiv (mișcări executate de 
terapeut), activ (mișcări executate de bolnav), activ cu rezistență. Mișcările pasive se 
realizează prin efectuarea, de catre terapeut, a mișcărilor de flexie plantară, flexie dorsală, 
flexie laterală, pronație, supinație și circumducție. Mișcările active, sunt aceleași ca și 
mișcările pasive, dar în acest caz sunt executate de către bolnav. Mișcările active cu 
rezistență sunt executate de către bolnav, în timp ce terapeutul ține contrarezistență pentru 
mișcările de flexie dorsală, flexie plantară și flexie laterală [Cotoman, 2006]. 
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Exercițiile se realizează gradual, deoarece perioada de recuperare depinde de la 
pacient la pacient. Un set de exerciții se menține până când, la executarea lui, nu se mai 
simte deloc, sau foarte puțină, durere și se realizează în seturi, de două sau de trei ori pe zi. 
Aceste exerciții de mișcare ale gleznei se încep imediat după traumatism, sau imediat după 
eliminarea aparatului ghipsat. După complexitatea exercițiilor se poate realiza o ierarhizare, 
astfel: exerciții inițiale (Figura 1.7), exerciții intermediare și exerciții finale de balans. 

 

 
(a) (b) (c) (d) 

Figura 1.7: Exerciții inițiale [“Physiotherapy following your ankle fracture”, 2016]: a) întinderi 
musculare; b) exerciții circulare; c) ridicarea călcâielor de la sol; d) întinderi musculare cu ajutorul 

unui prosop 

Articulația gleznei, datorită rolului pe care îl deține în activitățile zilnice, este de o 
importanță vitală în viața normală a unei persoane. Recuperarea acestei articulații are ca 
scop îmbunătăţirea forţei musculare, a balansului și a rezistenţei la efort. Pentru a atinge 
acest scop, terapeutul utilizează exerciţii terapeutice de creştere a forţei musculare, 
prezentate anterior. 

1.3  Justificarea temei 

O tendință a ultimelor decenii, în ceea ce privește cercetările în domeniul roboticii, este cea a 
domeniului reabilitării, ce vizează îmbunătățirea procesului de reabilitare, de la mecanisme 
primitive utilizate, în prezent, la tehnologii superioare. Această tendință apare ca rezultat a 
numărului în creștere a populației îmbătrânite, care necesită asistență după survenirea 
diverselor accidente.  

Structura gleznei deține un rol definitoriu în viața de zi cu zi a unui individ, oferind 
echilibru, stabilitate și posibilitatea de locomoție. Reprezentând o structură atât de importantă 
în activitățile zilnice, și incidența accidentărilor la nivelul aceste articulații este ridicată. 
Recuperarea articulației presupune, într-o primă etapă, reducerea edemului: odihnă, gheață, 
compresiune și, eventual, medicamente antiinflamatoare Ligamentele vătămate vor forma 
țesut cicatrizat, astfel încât pacienții vor resimți limitarea activății, în lipsa unei reabilitări 
adecvate și suficiente.  

Terapiile tradiționale de reabilitare utilizează dispozitive simple, cum ar fi benzi 
elastice și role de spumă. De asemenea, acestea necesită prezența în permanență a unui 
terapeut. Exercițiile de reabilitare sunt de lungă durată, repetitive și necesită efort, atât din 
partea pacientului, cât și din partea terapeutului. 

Pentru a contracara aceste dezavantaje, se pot utiliza sisteme robotizate performante 
pentru o recuperare completă a articulației. Însă, implementarea terapiei asistate de sisteme 
robotizate la nivelul instituțiilor de profil recuperator este dificilă, datorită costurilor ridicate ale 
acestora. De aici, a rezultat necesitatea efectuării de cercetări, în vederea dezvoltării unor 
platforme cu cost redus, însă cu funcționalitate ridicată, care să permită o recuperare 
completă a articulației gleznei, dar și monitorizarea progresului pacientului.  
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1.4  Obiectivele tezei 

Obiectivul principal al lucrării constă în efectuarea de cercetări, în vederea dezvoltării de noi 
platforme robotice pentru reabilitarea articulației gleznei, platforme având un preț de cost 
scăzut, dar care să permită monitorizarea evoluției pacientului, atât în timp real, cât și în 
decursul unei perioade mai lungi de timp. 

Pentru atingerea obiectivului principal, au fost propuse o serie de obiective 
secundare:  

o Identificarea stadiului actual al cercetărilor efectuate anterior pentru reabilitarea 
articulației gleznei, utilizând sisteme robotice;  

o Efectuarea unei sinteze structurale, plecând de la mișcările de bază permise în 
articulația gleznei, în vederea identificării unor noi scheme structurale de platforme, 
care să răspundă unor criterii impuse;  

o Propunerea unor soluții constructive de platforme de reabilitare și adoptarea unor 
variante optime, în urma unei analize comparative, având la bază o serie de criterii 
impuse; 

o Modelarea matematică și simularea variantelor de platforme adoptate;  
o Realizarea unor modele experimentale și efectuarea de teste, în vederea validării 

eficacității acestora.  

1.5  Organizarea lucrării 

Prezenta lucrare este structurată în 7 capitole și două anexe. Primul capitol, intitulat 
Introducere, motivează necesitatea temei de cercetare, prezintă anatomia articulației gleznei 
și afecțiunile și metodele de recuperare ale acesteia, prezintă principalele beneficii ale 
terapiei robotizate și propune o serie de obiective, ce vor fi parcurse ulterior. 
 Capitolul 2, Stadiul actual al cercetărilor privind sistemele de reabilitare a articulației 
gleznei, face o trecere în revistă a proiectelor devoltate anterior, evidențiind, totodată, 
clasificarea sistemelor de reabilitare, precum și strategiile utlizate pentru controlul mișcării 
acestora. 

În capitolul 3, denumit Contribuții privind conceperea unor noi sisteme de reabilitare a 
articulației gleznei, se face, mai întâi, o sinteză structurală, plecând de la mișcările de bază 
permise în articulația gleznei, în vederea identificării unor noi scheme structurale de 
platforme, care să răspundă unor criterii impuse. Apoi, schemele cinematice rezultate sunt 
supuse unei analize structurale. Ulterior, pe baza acestor scheme cinematice, se propun o 
serie de soluții constructive. Variantele constructive propuse sunt analizate comparativ, în 
vederea alegerii soluției/soluțiilor optime, din punctul de vedere al criteriilor utlizate pentru 
efectuarea acestor comparații. 

Capitolul 4, intitulat Modelare matematică și simulare, sunt prezentate o serie de 
modele matematice ale variantelor de scheme cinematice adoptate. Pentru fiecare dintre 
aceste variante, se efectuează analiza cinematică a pozițiilor, sinteza dimensională, simulare 
numerică și a modelului virtual, pentru a vedea dacă aceste mecanisme pot asigura cursele 
unghiulare necesare elementului cinematic condus, care să se încadreze între limitele 
amplitudinilor celor două mișcări ale articulației gleznei (flexie-extensie și pronație-supinație), 
mișcări ce se doresc a fi reabilitate. 

În cadrul capitolului 5, intitulat Realizare modele experimentale, două dintre 
mecanismele discutate în capitolul 4 sunt integrate în structurile a două sisteme de 
reabilitare. Într-o primă etapă, este realizată o descriere a tuturor elementelor componente și, 
ulterior, sunt prezentate informații legate de sistemul de acționare, sistemul senzorial și 
sistemul de comandă și control al robotului.  

În capitolul 6, cu titlul Rezultate experimentale, mai întâi sunt prezentate informații cu 
privire la etalonarea actuatoarelor și a interfeței grafice cu utilizatorul. Mai apoi, se prezintă și 
rezultatele experimentale obținute în urma efectuării de exerciții recuperatorii de către un 
pacient voluntar, utilizând una dintre platformele robotice concepute. 
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Capitolul 7, Concluzii finale, prezintă concluziile generale asupra tezei, contribuțiile 
proprii, precum și direcții ulterioare de cercetare. 

Anexa A, Oasele tălpii piciorului, prezintă patru vederi cu denumirile oaselor tălpii 
piciorului. 

Anexa B, cu titlul Codul sursă pentru comanda platformei robotice, prezintă codul 
sursă în ansamblu, cât și subrutinele utilizate pentru comanda platformei de reabilitare. 
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2.1 Introducere 
2.2 Sisteme de reabilitare a articulației gleznei 
2.3 Strategii de control 
2.4 Concluzii 
 
 
 
2.1  Introducere 

Reabilitarea are ca scop restabilirea capacităţilor fizice, senzoriale şi mentale ale pacientului, 
capacități pierdute în urma unor accidente sau boli, precum şi ajutarea pacientului în vederea 
compensării deficiențelor care nu pot fi tratate medical. Dintre articulaţiile membrului inferior, 
articulaţia gleznei este foarte solicitată în multe activităţi curente ale aparatului locomotor, 
datorită faptului că, prin intermediul ei, se realizează propulsia corpului şi absobţia şocului 
cauzat de impactul cu solul în timpul mersului, alergării sau săriturii. În cadrul terapiei fizice, 
exerciţiile constituie cea mai des folosită metodă pentru reabilitare. 

 
Figura 2.1: Clasificarea sistemelor de reabilitare 

Pentru a acoperi nevoia de exerciţii, au fost dezvoltate mai multe mecanisme de 
reabilitare a gleznei. În mod tradiţional, se folosesc mecanismele pasive primitive, cum ar fi 
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benzile elastice, scara în zigzag şi rotila cu spumă pentru exerciţiile de echilibru. Totuşi, 
aceste mecanisme permit doar exerciţii simple de reabilitare, care solicită, în primul rând, 
efortul pacientului, şi nu pot stoca informaţii despre progresul acestuia. 

De aceea, apare tendința folosirii unui sistem programabil robotizat, nu doar pentru a-
i oferi pacientului o gamă diversificată de exerciţii, dar şi pentru a reduce eforturile fizice 
cauzate de natura repetitivă a acestora şi, mai mult, pentru a stoca evoluția pacientului. 
Pentru a satisface aceste nevoi, s-au dezvoltat diverse sisteme de reabilitare, ce pot fi 
împărțite în (Figura 2.1): platforme robotice, orteze și exoschelete. 

2.2  Sisteme de reabilitare a articulației gleznei 

Diversitatea sistemelor medicale concepute pentru recuperarea medicală a apărut ca și 
consecinţă a multiplelor traumatisme ce afectează funcţionalitatea membrului inferior. 
Datorită faptului că patologiile care afectează articulația gleznei sunt multiple şi diferite, s-au 
conceput Dispozitive specializate pentru recuperarea acesteia. Astfel, sistemele de 
recuperare pot fi clasificate şi particularizate în funcţie de afecţiunea căreia îi sunt destinate 
și tipul de exercițiu aplicat. 

2.2.1  Platforme robotice 
Platformele robotice care dețin mecanisme paralele în structura lor sunt cele mai întâlnite în 
recuperarea articulației gleznei, deoarece acestea dețin o serie de caracteristici favorabile, 
cum ar fi: inerție scăzută, rigiditate crescută, portabilitate mare. 

Robotul paralel construit de Yoon este un robot reconfigurabil, ce permite o gamă 
largă de exerciții (Figura 2.2.a). Acest robot este construit din două plăci suport pentru picior, 
având posibilitatea generării mișcărilor de rotație independent pentru fiecare placă [Yoon, et 
al., 2006]. Robotul este acționat de patru actuatoare pneumatice și permite mișcarea relativă 
între talpa piciorului și falange și, de asemenea, două rotații în jurul axei articulației gleznei. 
În plus, acest sistem poate fi reconfigurat, cu ajutorul unei plăci de suport suplimentară, 
pentru execiții de priopercepție și balans. 

  
                              (a)                                                (b)                               (c) 

Figura 2.2: Roboți paraleli: a) robot reconfigurabil [Yoon, et al., 2006]; b) Rutgers Ankle 
[Girone, et al., 2001]; c) platformă cu acționare pneumatică [Takemura, et al., 2012] 

Platforma de tip Stewart, denumită „Rutgers Ankle”, este o platformă cu interfață 
haptică, dezvoltată pentru utilizarea în reabilitare [Girone, et al., 2000, 2001; Boian, et al., 
2002; Yoon, et al., 2002]. Sistemul include platforma de reabilitare, formată dintr-o placă 
suport mobilă (elementul cinematic condus) conectată la placa de bază fixă prin intermediul 
a șașe lanțuri cinematice identice, și o interfață grafică (Figura 2.2.b). Pacientul realizează 
exercițiile ca răspuns a unui execițiu virtual, ce rulează pe un calculator. Cu ajutorul acestei 
platforme (cu șase grade de libertate), articulația gleznei poate efectua mișcări în raport cu 
toate cele trei axe ale unui sistem cartezian. Amplitudinile acestor mișcări, cât și forțele 
generate de articulația pacientului în timpul exercițiilor de reabilitare, sunt înregistrate într-o 
bază de date, ce poate fi accesată prin intermediul internetului, oferind, astfel, posibilitatea 
monitorizării pacientului de la distanță.  
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Pornind de la platformele de tip Stewart, a fost dezvoltată o platformă robotică ce 
poate oferi reabilitare asistivă (Figura 2.2.c). Mișcarea articulației este controlată prin 
modificarea lungimilor a șase actuatoare liniare, două montate în spatele călcâiului și patru 
montați pe lateralele piciorului. Piciorul este așezat pe placa suport, pe care s-a amplasat în 
prealabil un papuc, pentru a ușura accesul utilizatorului. Rezultatele experimentale 
sugerează că platforma robotică poate reproduce atât mișcarea realizată de pacient în timpul 
deplasării, cât și mișcarea realizată de către un terapeut, în timpul unui exercițiu de 
reabilitare. Dezavantajul acestei platforme o constituie metoda de acționare, care prezintă 
neliniarități în transmiterea forței, cât și necesitatea folosirii unei surse externe de aer 
comprimat [Takemura, et al., 2012]. 

Dintre sisteme ce se află la momentul actual pe piață, amintim sistemele oferite de 
firma Biodex. Această companie deține o gamă largă de sisteme robotice utilizate pentru 
recuperarea medicală, dintre care enumerăm „System 4 Pro”, „Balance System SD” și 
„Unweighing System” [www.biodex.com]. Primul sistem menționat este conceput pentru a 
acoperi o gamă diversă de execiții de recuperare, atât pentru membrele superioare, cât și 
pentru cele inferioare (Figura 2.8.a). Sistemul robotic este dotat cu diverse accesorii, 
necesare pentru fixarea membrului recuperat, și anume: accesorii pentru gleznă, genunchi, 
cot, umăr, încheietura mâinii și șold. Acest sistem se poate aplica cu succes în medicina 
industrială, neuroreabilitare, medicina pediatrică, cât și medicina ortopedică (disfuncții ale 
umărului, osteoartitra genunchiului, entorsă laterală de gleznă, sau disfuncții ale ligamentelor 
anterioare încrucișate). 

Cel de-al doilea sistem robotic, Balance System SD, poate fi utilizat pentru 
reabilitarea neurologică, monitorizarea pericolului de cădere (în cazul persoanelor în vârstă), 
cât și în medicina ortopedică, evaluând pacientul în mediu static și dinamic (Figura 2.8.b). 
Placa suport permite o înclinare față de axa orizontală de 20º, pe toate direcțiile. Execițiile 
executate de pacient pe platformă pot fi statice și dinamice, sau de păstrare a echilibrului (ce 
includ execiții de propriocepție și stabilizare, gama de mișcări și schimbarea greutății de pe 
un picior pe celălalt). 

Cel de-al treilea sistem robotic (Figura 2.8.c), de susținere a greutății corpului, are o 
gamă largă de aplicații: neurologice, ortopedice, amputații, atac cerebral, disfuncții ale 
coloanei vertebrale, etc. În timpul mersului, centrul de greutate al unui individ se deplasează 
pe verticală. Prin urmare  acest robot pentru reabilitare deține un sistem dinamic de 
suspensii, ce realizează compensarea acestei deplasări. Pentru pacienții ce au suferit o 
deteriorare a articulațiilor membrului inferior, sistemul susține până la 40% din greutatea 
corporală. Pacientul poate efectua execiții de balans și de pășire, prin care să recupereze 
întreaga gamă de mișcări ale articulației afectate.  

   
             (a)                                              (b)                        (c) 

Figura 2.8: Sistemele Biodex [www.biodex.com]: a) System 4Pro; b) Balance System SD; c) 
Unweighing System 

2.2.2  Orteze 
Una din ortezele disponibile pentru sistemul gleznă-picior este cea dezvoltată de Rahman M. 
și colaboratorii, ce constă dintr-o construcție modulară [Rahman, et al., 2012]. Această 
orteză AFO (ankle-foot-orthosis) este constituită dintr-un modul de susținere a gleznei, cu 
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sistem de reabilitare integrat, ce poate fi ușor atașat unui modul pentru genunchi, în funcție 
de nevoile pacienților (Figura 2.9.a). Structura are o greutate redusă, utilizând materiale 
compozite din fibră de carbon, pentru cadrul de susținere principal, și aliaje de aluminiu, 
pentru realizarea actuatorului. Acest actuator compact elastic serial, cu impedanță variabilă, 
este mai puternic, mai ușor și mai eficient decât unul obișnuit. Rezultatele simulărilor 
confirmă eficiența acestei configurații, urmând a fi studiate efectele reale asupra pacienților. 

Pentru asistarea pacienților în activitățile zilnice, Shorter și colaboratorii au propus o 
orteză portabilă [Shorter, et al., 2011]. Componentele acesteia sunt divizate pe mai multe 
susbsisteme: structură, acționare, senzori. Acționarea se realizează cu ajutorul unui actuator 
rotativ cu paletă dublă, alimentat cu dioxid de carbon lichid presurizat, și un regulator de 
presiune. Sursa de putere și regulatorul sunt atașate la o curea, purtată de pacient la nivelul 
taliei, distribuind greutatea ansamblului total. Componentele structurale ce susțin tibia și 
piciorul sunt realizate din materiale compozite cu matrice de carbon (Figura 2.9.b). Orteza 
oferă suport în timpul deplasării cu ajutorul senzorilor de forță, ce stabilesc activarea 
sistemului de acționare în funcție de valorile înregistrate, corespunzătoare fazei de mers în 
care se află pacientul. 

Prototipul ortezei realizată de Ficanha și colaboratorii este compusă din două 
motoare de curent continuu și mecanismele planetare corespondente (Figura 2.9.c), 
programate cu ajutorul a două controllere și conectate la două encodere [Ficanha, et al., 
2014]. Transmisia cuplului necesar se realizează cu ajutorul a două cabluri de nailon, 
înfășurate pe rolele aferente. Cablul este direcționat cu ajutorul scripeților și atașat la o placă 
de sprijin din fibră de carbon, care, la rândul ei, este conectată la o orteză disponibilă 
comercial. Valoarea cuplului înregistrat în timpul exercițiilor este oferită de șase rozete 
tensometrice. Placa de sprijin se poate deplasa în plan sagital, când motoarele se rotesc în 
sensuri opuse, și în plan frontal, când motoarele se rotesc în același sens. 

       
                   (a)                                (b)                              (c)                               (d) 

Figura 2.9: Orteze: a) orteză modulară [Rahman, et al., 2012]; b) orteză portabilă [Shorter, 
et al., 2011]; c) prototip de orteză [Ficanha, et al., 2014]; d) LEIA [Pittaccio, et al., 2010] 

LEIA este o orteză, a cărei denumire („Lowe Limb Exerciser with Intelligent Alloys”) 
prezintă parțial modul de operare, și anume, cu ajutorul aliajelor inteligente (Figura 2.9.d). 
Aceasta orteză este compusă dintr-un cadru de aluminiu, gamba piciorului pacientului este 
atașată de partea posterioară a cadrului prin intermediul unei benzi elastice, în timp ce planta 
piciorului este așezată pe partea distală a ortezei [Pittaccio, et al., 2010]. Pe ambele laterale 
sunt fixați doi actuatoare rotative, ce permit mișcarea relativă dintre plantă și gambă 
(dorsiflexie). Structura de aluminiu este construită astfel încât axa de rotație a celor două 
actuatoare să fie în permanent aliniată cu axa de rotație a articulației gleznei. Motoarele sunt 
acționate cu ajutorul aliajelor de memoria formei NiTi, ce dețin suficientă lungime astfel încât 
să permită o rotație de 40°.. 

2.2.3  Exoschelete 
ALEX este un exoschelet, utilizat în principal pentru pacienții ce suferă în urma unui atac 
cerebral, pentru a îmbunătăți capacitatea de deplasare, acționând asupra mușchilor 
membrului inferior [Banala, et al., 2009]. Pentru a obține mișcările dorite, se aplică un 
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moment asupra articulației corespunzătoare gleznei, folosind actuatoarele din articulația 
genunchiului și a șoldului. Greutatea sistemului este suportată de banda pentru mers și 
prezintă mai multe grade de libertate (Figura 2.12.a). 

În urma datelor biomecanice colectate, Cullell și colaboratorii au dezvoltat un 
exoschelet pentru genunchi – gleznă - picior, unde actuatoarele utilizate reproduc mișcările 
normale la nivelul articulațiilor [Cullel, et col., 2009]. Sistemul utilizează un concept inovativ 
de stocare și eliberare a energiei, pentru a aplica compensarea funcțională asupra articulației 
genunchiului și gleznei. Exoscheletul deține o configurație modulară și adaptabilă subiecților, 
cu diferite caracteristici antropometrice (Figura 2.12.b). Structura mecanică este realizată 
dintr-un singur cadru, cu două articulații: la genunchi și gleznă. Rezultatele experimentale au 
demonstrat îmbunătățirea semnificativă a mersului pacienților, prin intermediul compensării 
aplicate de orteză. 

LOPES este un exoschelet robotizat folosit pentru reabilitarea interactivă [Veneman, 
2007]. Exoscheletul este conectat fizic la un suport acționat, situat la nivelul pelvisului. 
Această setare permite compensarea greutății și aplicarea de forțe corective asupra 
pelvisului pacientului. Deține trei articulații pentru fiecare picior (două la șold și una la 
genunchi). Articulațiile permit interacționări bidirecționale între robot și pacient și sunt 
acționate de actuatoare seriale elastice, de tip Bowden (Figura 2.12.c). Sistemul permite 
două modalități de control: cea în care pacientul conduce și cea în care robotul ghidează 
pacientul. De asemenea, este posibilă configurarea unei a treia modalități de control, în care 
pacientul pășește datorită efortului propriu, în timp ce sistemul intervine numai cu anumite 
măsuri corective. Datorită rezultatelor pozitive obținute din măsurări și simulări, urmează a fi 
efectuată evaluarea clinică asupra pacienților. 

Datorită faptului că majoritatea exoscheletelor presupun încărcarea pacientului cu 
greutăți suplimentare, echipa formată din Koller și colaboratorii au propus testarea 
fezabilității unui prototip de exoschelet cu greutate redusă „soft exoskeleton”. S-a realizat 
optimizarea modelului exoscheletului și amplasarea punctelor de fixare pe membrul inferior. 
Pe baza rezultatelor obținute din simularea numerică, s-a dezvoltat protipul de exoschelet cu 
greutate redusă, prezentat în Figura 2.12.d. Acesta cântărește 1,5 kg și poate fi ajustat 
funcție de înălțimea pacientului (variație între 172-190 cm). Curelele exoscheletului sunt 
realizate din bumbac, cataramele de ajustare sunt din plastic și inelele de susținere sunt din 
metal. Pentru primul test în locul actuatoarelor pneumatice s-au utilizat arcuri pasive, pentru 
a studia mișcarea exoscheletului în relație cu mișcarea corpului uman. Studiul următor 
presupune analiza efectelor forței de acționare (oferită de actuatoarele pneumatice) asupra 
exoscheletului [Koller, et al., 2014].  

 

       
                    (a)                                          (b)                   (c)                       (d) 

Figura 2.12: Exoschelete: a) ALEX [Banala, et al., 2009]; b) exoschelet cu actuatoare 
elastice [Cullel, et col., 2009]; c) LOPES [Veneman, 2007]; d) „soft exoskeleton” [Koller, et 

al., 2014] 
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2.3  Strategii de control 

Obiectivul principal în schemele de control pentru sistemele de reabilitare este reproducerea 
secvențelor mișcărilor efectuate în mod natural, pentru a facilita recuperarea pacientului. În 
aceste sisteme, de obicei se utilizează controlere ce urmăresc traiectoria, pentru a impune 
tipare repetitive ale mișcării.  

2.3.1  Clasificarea strategiilor de control 
Putem clasifica strategiile de control astfel: metode asistive, metode pasive, metode active 
(ce necesită efortul pacientului) şi simulări haptice (Tabel 2.1). Cele mai multe sisteme de 
reabilitare folosesc strategiile pasive. Controlerele de acest tip ajută pacientul să îşi mişte 
membrul de recuperat, în direcţia dorită, după un anumit şablon, metodă similară cu ajutorul 
oferit de către kinetoterapeuţi. Metodele ce necesită efortul pacientului includ controlere ce 
oferă rezistenţă la mişcarea membrului în timpul exerciţiului şi necesită aplicarea unei forţe 
pentru realizarea mişcării de reabilitare. Simularea haptică foloseşte un mediul virtual pentru 
a simula mişcările folosite uzual în activităţile zilnice și oferă feed-back sub formă de 
stimulare tacticlă.  

Tabel 2.1: Strategii de control [Meng, et al., 2015] 
Strategie de 
control 

Descriere Rezultate 

Metoda 
pasivă 

Robotul ajuta pacientul în 
realizarea mișcării de reabilitare, 
după o anumită traiectorie 

Recuperarea membrului afectat și 
reducerea atrofierii musculare prin 
exerciții intensive repetitive, dar 
lipsește motivația pacientului 

Metoda 
activă 

Robotul modifică traiectoria sau 
forța în timpul reabilitării, atunci 
când pacientul exprimă intenția 
de mișcare 

Modificarea traiectoriei pe baza 
intenției pacientului, astfel încât 
motivația inițială este mult îmbunătățită 

Metoda 
asistivă 
activă 

Pacientul realizează mișcările de 
reabilitare fără ajutor, până la un 
anumit punct, care odată atins 
declanșează robotul pentru a 
interveni  

Permite pacientului să realizeze 
mișcări fără ajutorul robotului la 
început, astfel se îmbunătățește 
abilitatea și dorința pacientului de a 
efectua exercițiile 

Metoda 
rezistivă 
activă 

Robotul îngreunează exercițiile de 
recuperare 

Se utilizează pentru pacienții cu 
recuperare avansată, oferă exerciții ce 
necesită efort ridicat, întărind 
musculatura 

Alte metode Exercițiile de tip isotonice și 
isochinetice, insipirate de terapia 
clasică 

Oferă anumită asistență sau rezistență 
utilizatorului 

O altă clasificare oferită de Cao et. al., 2014, împarte strategiile de control ale 
sistemelor de reabilitare în două categorii: cele care folosesc urmărirea traiectoriei și cele 
care oferă asistență la nevoie. Toate aceste strategii nu sunt independente una faţă de 
cealaltă, astfel încât, în anumite cazuri, multiple metode de control pot fi combinate şi 
utilizate pentru sistemul robotic. 

Sistemele de reabilitare pot fi utilizate cu ajutorul interfeţelor haptice, pentru 
interacţionarea cu simulări virtuale ale activităţilor zilnice cum ar fi manipularea de obiecte 
sau deplasarea pe o stradă. Avantajele potenţiale ale acestei abordări, față de 
antrenamentul în realitatea fizică, includ: un simulator haptic poate crea multe medii 
interactive diferite, simulând o gama largă de situaţii ce apar în realitate; se poate trece uşor 
de la un mediu la altul, fără a necesita un timp de pregătire; se poate creşte sau scădea 
automat dificultatea mediului de antrenament, prin adăugarea sau eliminarea anumitor 
caracteristici virtuale; mediul este mai interesant decât cel aflat într-o clinică de reabilitare 
tipică; se resetează automat dacă obiectele sunt scăpate sau amplasate greşit. 
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2.3.3  Mecanisme de siguranță 
Siguranţa pacientului este un aspect important în construcția mecanică şi controlul tuturor 
sistemelor de reabilitare. Aceasta prezintă un interes ridicat mai ales pentru sistemele ce 
sunt capabile de a genera forţe distructive şi a căror acţiuni pot să nu fie în concordanţă cu 
intenţia utilizatorului. Identificarea, cuantificarea şi minimalizarea riscurilor este, astfel, un 
aspect foarte important în dezvoltarea unui sistem de reabilitare.  

Reducerea riscului presupune includerea unor mecanisme pasive sau active de 
siguranţă. Mecanismele pasive de siguranţă sunt acelea care limitează fundamental 
transmiterea puterii, fără a necesita control de tip feedback. Putem include aici: opritoare 
mecanice care limitează gradul de mobilitate, limitatoare intrinsece de forţă/ moment [Tucker, 
et al.,2013; Caputo, et al., 2013], şi circuite electrice ce conţin împământarea şi rezistenţele 
necesare. Butoanele de oprire forţată se încadrează tot aici, deşi este necesară acţionarea 
lor de către operator. 

Mecanismele active de siguranţă sunt acelea care limitează transmiterea puterii, cu 
ajutorul controlului de tip feedback. Detectarea erorilor permite sistemului de a-şi monitoriza 
propria stare şi de a identifica erorile de funcţionare ale controllerelor, actuatoarelor sau 
senzorilor. La detecţia unei erori, controllerul implementează secvenţa de siguranţă, blocând 
articulaţiile sau elementele compliante [Fleischer,et al.,2008;Grimes,et al.,1979; Popovic,et 
al.,1991]. Aceste erori pot fi momentane sau persistente. Indiferent de situaţie, sistemul 
trebuie să alerteze utilizatorul şi să ofere modalităţi de resetare a controllerului.  

Strategiile de control variază substanţial, funcţie de domeniul de aplicaţie şi 
funcţionalitate al sistemelor de reabilitare, structura şi scopul schemei de control ce este 
implementată, şi instrumentele necesare pentru detectarea poziției sistemului. 

2.4  Concluzii 

În literatura de specialitate există un interes în continuă creştere pentru terapiile de 
reabilitare, realizate cu ajutorul sistemelor de reabilitare robotizate. Analiza cercetărilor în 
domeniu evidențiază o varietate de abordări constructive și tehnologii avansate, adaptate și 
utilizate în construția unor astfel de sisteme. Cel mai întâlnit este sistemul ce interacţionează 
fizic cu membrul pacientului, în timpul mişcărilor de reabilitare. Multe lucrări îşi concentrează 
atenţia pe dezvoltarea unor mecanisme robotizate sofisticate, cu multe grade de libertate, 
pentru a permite realizarea unor mişcări complexe, cum ar fi păşitul. De asemenea, s-a pus 
accent pe realizarea unor sisteme portabile, ce pot fi utilizate în timpul activităţilor zilnice.  

Cu toate acestea, indiferent de tipul patologiei, sistemele trebuie să satisfacă câteva 
cerinţe minime, necesare în orice tehnică de recuperare medicală și anume: să asiste 
persoanele cu afecţiuni, pentru ca acestea să își poată relua activitățile curente într-un timp 
cât mai scurt; la finalul activităților de recuperare mobilitatea articulară să dețină valori 
maxime, neafectând viața de zi cu zi a pacientului. 

Pe baza studierii literaturii existente, se poate spune că utilizarea sistemelor 
robotizate, ca alternativă modernă la recuperarea medicală clasică, este foarte benefică. Cu 
toate acestea, utilizarea sistemelor de reabilitare în clinicile de recuperare este limitată de 
anumite probleme și deficiențe, cum ar fi: 

 interacțiunea dintre pacient și sistemul de recuperare poate fi deficitară; 
 sunt necesare măsuri suplimentare de control, pentru siguranța pacientului în timpul 

exercițiilor de recuperare; 
 imposibilitatea reefectuării, de către pacient, a unor ședințe de recuperare la 

domiciliu; 
 imposibilitatea ajustării forțelor și momentelor în timp real; 
 interfețe de comandă și operare complicate; 
 aspecte legate de forma, dimensiunile de gabarit, ce fac dificilă manipularea 

sistemelor. 
Pentru rezolvarea acestor dificultăţi cu care se confruntă sistemele de recuperare 

medicală, este necesară utilizarea unor metode speciale de control, care să garanteze 
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recuperarea medicală și să menţină siguranţa pe toată perioada în care pacientul utilizează 
sistemul. Scopul algoritmilor de control este de a monitoriza platformele robotizate destinate 
exerciţiilor de reabilitare, astfel încât exerciţiile realizate de pacient să dezvolte plasticitatea 
motorie şi prin urmare să îmbunătăţească recuperarea funcţiilor motrice. 

Deși literatura actuală remarcă o multitudine de sisteme utilizate în recuperarea 
medicală, se poate spune că momentan nu există un sistem care să satisfacă în totalitate 
nevoia de recuperare a pacientului și care să nu se confrunte cu problemele tehnice 
menţionate anterior. În consecinţă, conceperea, dezvoltarea și implementarea unui prototip 
original de sistem flexibil și adaptabil la nevoile pacientului este justificată și va face obiectul 
de studiu al acestei lucrări. Acesta va fi destinat recuperării unei game diversificate de 
patologii ale articulației gleznei. 
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3.1  Motivarea soluțiilor adoptate 

Articulația gleznei este un complex format din mai multe structuri importante, ce permite atât 
susținerea întregii mase a corpului uman, cât și executarea mișcărilor tipice mersului și 
alergării. Aceasta articulație, datorită rolului important pe care îl joacă în activitatea umană, 
este și cea mai predispusă accidentării. Potrivit unui studiu realizat de Waterman [Waterman, 
et al., 2010], cele mai comune accidentări sunt entorsele și dețin o incidență globală 
aproximativă de 25 000 de persoane/zi. 

Motivaţia conceperii unui nou sistem de recuperare a fost fundamentată, în primul 
rând, pe baza incidenţei crescute a accidentărilor la nivelul articulației gleznei. În general, 
accidentările survenite generează o incapacitate funcţională cu implicaţii negative majore 
asupra funcţiei locomotorii. Recuperarea medicală este esenţială, iar şedinţele de terapie 
fizică vizează tocmai recuperarea capacităţilor funcţionale temporar pierdute ale articulaţiei. 
Tehnicile de recuperare medicală pot fi aplicate fie de fizioterapeuţi, fie de sisteme robotizate 
capabile să ajute/asiste fizioterapeutul, în scopul obţinerii unui proces de recuperare eficient. 
Însă, de cele mai multe ori, numărul mare de pacienţi care solicită ajutorul fizioterapeuţilor le 
creează acestora un volum imens de lucru. Prin urmare, apare necesitatea realizării unor 
sisteme mecatronice ușor de utilizat, care să faciliteze recuperarea optimă a pacienților ce 
suferă de diverse afecțiuni ale gleznei. Aceste sisteme trebuie să fie ușor de programat, 
pentru a realiza exerciții cu diverse intensități, cât și accesibile din punct de vedere financiar. 
Prin realizarea unor astfel de sisteme, se vor îmbunătăți atât calitatea exercițiilor de 
recuperare, cât și calitatea timpului petrecut în sala de recuperare. 

În urma analizei echipamentelor existente la ora actuală pe piață, cât și a 
echipamentelor aflate în stadiul de cercetare, s-a impus dezvoltarea unui (unor) sistem(e) 
robotizat(e) de reabilitare a articulației gleznei, care să se plieze pe următoarele cerințe: cost 
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redus; posibilitate de programare pentru a modifica în mod corespunzător intensitatea 
exercițiilor; posibilitatea de măsurare a forței exercitate asupra piciorului, pentru a nu 
suprasolicita articulația. 

3.2  Sinteza structurală 

Mișcările permise de articulaţia gleznei oferă conceptele de bază pentru realizarea 
sistemelor de reabilitare, acestea determinând configuraţia mecanismului. În conceperea 
sistemului de reabilitare pornim de la premiza că acesta trebuie să asigure mișcările de 
dorsiflexie (sau flexie) și flexie plantară (sau extensie), cât și mișcările de eversie și inversie, 
necesare unei recuperări complete a articulației gleznei. Mișcările de abducție si adducție nu 
constituie elemente cheie în recuperarea acestei articulații, acestea reprezentând mișcări 
secundare. Amplitudinea unghiulară variază între 25-50 de grade pentru flexie, 20-30 
dorsiflexie, 35-50 inversie şi 0-25 eversie [Parenteau, et al., 1998]. Deci, sistemul trebuie să 
aibă o structură cinematică spațială, care să permită rotații în jurul a două axe 
perpendiculare, ceea ce înseamnă că platforma pe care se așează talpa piciorului trebuie să 
aibă două grade de libertate. 

Criteriile de bază utilizate în procesul de proiectare conceptuală a sistemului de 
reabilitare sunt: tipul de mecanism utilizat pentru trasmiterea mișcării de la elementele de 
acționare la elementul cinematic condus (platforma pe care se așează talpa piciorului), tipul 
de actuatoare și forma elementului de sprijin al piciorului. Dintre criteriile secundare 
menționăm: tipul cuplelor cinematice utilizate, tipul senzorilor și interfața cu utilizatorul. 
Arhitectura generală a unui sistem de reabilitare este prezentată în Figura 3.2. Terapeutul va 
seta valorile amplitudinilor unghiulare ale mișcărilor de rotație în jurul celor două axe 
perpendiculare, valori corespunzătoare exercițiilor de reabilitare, prin intermediul interfeței 
grafice generată de calculator, oferind astfel valorile de intrare pentru microcontroler. Acesta 
va transmite actuatoarelor comenzile necesare pentru executarea mișcărilor. Datele 
colectate de la traductoarele de poziție/forță vor fi transmise pentru analiză controller-ului, 
rezultând un feedback vizual atât pentru pacient, cât și pentru terapeut.  

 

 
Figura 3.1: Arhitectura generală a sistemului de reabilitare 

Plecând de la mișcările de bază ale articulației gleznei (Figura 1.5), vor fi propuse noi 
soluții cinematice de mecanisme cu unul sau două grade de mobilitate, ce pot constitui 
structura cinematică de bază a unor sisteme pentru reabilitarea mișcărilor de 
flexie/dorsiflexie și inversie/eversie ale acestei articulații. Vor fi propuse atât variante de 
platforme robotice „fixe”, cu elementul cinematic de referință – batiul (baza) – fixat la sol, cât 
și variante “portabile”, cu elementul cinematic de referință fixat la gambă. Pentru toate aceste 
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variante de sisteme de reabilitare, elemental cinematic condus îl constituie placa pe care se 
așează talpa piciorului al cărui gleznă trebuie reabilitată. Niciuna dintre variantele de 
platforme robotice menționate anterior nu pot fi utilizate în timpul mersului, dar variantele 
“portabile” pot fi deplasate, înaintea, în timpul sau după procesul de reabilitare, elementul 
cinematic de referință fiind fixat la gambă. Cele mai multe sisteme de reabilitare din această 
categorie utilizează mecanisme paralele, pentru reducerea gabaritului robotului. Exceptând 
sistemele având la bază platforma Stewart, care este capabilă să asigure șase grade de 
libertate elementului cinematic condus, marea majoritate a celorlalte proiecte propuse oferă 
unul sau două grade de libertate elementului cinematic menționat. 

Vom considera elementul cinematic condus al mecanismului din structura unui sistem 
de reabilitare a articulației gleznei, element care va susține talpa piciorului. În cazul ideal, 
acest element ar trebui să aibă trei grade de libertate (raportate la mișcările permise de 
articulația gleznei), ceea ce înseamnă că acesta poate fi conectat la elementul cinematic fix 
prin intermediul unei cuple cinematice sferice (Figura 3.4). 

 
Figura 3.2: Platformă robotică cu trei grade de libertate - schemă generală de principiu 

Deoarece mișcările de abducție și adducție nu constituie elemente cheie în 
recuperarea acestei articulații, fiind considerate mișcări secundare, se are în vedere 
conceperea de sisteme care să reabiliteze mișcările de flexie plantară/dorsiflexie și 
inversie/eversie, ceea ce înseamnă că elementul cinematic condus (placa de susținere a 
tălpii) va trebui să aibă două grade de libertate (mișcări de rotație în jurul a două axe 
perpendiculare aparținând unui plan orizontal, Figura 3.7). 

 
Figura 3.7: Platformă robotică cu două grade de libertate - schemă generală de principiu  

În aceste condiții, prima soluție de acționare a elementului condus cu două grade de 
libertate poate folosi un mecanism de tip 3-SPS/U (sferică – prismatică – sferică / universală 
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(cardanică)), Figura 3.8.a, sau un mecanism 2-SPS/U (Figura 3.8.b). Însă, pentru evitarea 
rotației lanțurilor cinematice SPS în jurul propriilor axe (aspect nepermis din motive 
funcționale), se propune utilizarea unui mecanism de tip 2-UPU/U (Figura 3.9). 

             
    (a)      (b) 

Figura 3.8: Scheme structurale de tip: a) 3-SPS/U; b) 2-SPS/U 

 
Figura 3.9: Schemă structurală de tip 2-UPU/U 

Pentru acționarea cuplelor cinematice de translație, trebuie să se utilizeze actuatoare 
liniare (actuatoare pneumatice sau hidraulice) sau actuatoare rotative și transmisii mecanice, 
care ar trebui să convertească mișcarea de rotație în mișcare de translație. Actuatoarele 
pneumatice sau hidraulice necesită o sursă externă de fluid (gaz sau lichid sub presiune), 
care nu este disponibilă în mod obișnuit acasă. În plus, acestea prezintă neliniarități atât în 
forță, cât și în dinamica curgerii. 

Transmisiile mecanice, precum transmisia cu șurub-piuliță cu bile sau pinion-
cremalieră sunt complicate și costisitoare. Acesta este motivul pentru care dorim să folosim 
avantajele mecanismului cu culisă de translație (cuplu mare la ieșire și funcționare lină). Se 
vor propune două variante structurale ale soluției ce are la bază mecanismul cu culisă de 
translație. 

O primă variantă (varanta VS-1) are un element cinematic fix (elementul 0) conectat 
la sol și, de asemenea, la gambă (a se vedea Figura 3.10). Această variantă structurală va fi 
numită „versiunea fixă”. Piciorul va fi așezat pe elementul cinematic condus 7, iar articulația 
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gleznei va fi forțată să fie recuperată pentru cele două mișcări menționate. Amplitudinile 
acestor mișcări sunt variabile și controlate progresiv, pentru a evita rănirea gleznei. 

 
Figura 3.10: Schema structurală a platformei având la bază mecanismul cu culisă de 

translație, versiunea fixă (varianta VS-1) 

 
Figura 3.11: Schema structurală a platformei având la bază mecanismul cu culisă de 

translație, versiunea portabilă (varianta VS-2) 
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Sinteza structurală a mecanismului versiunii portabile se bazează pe aceleași 
comentarii, prezentate mai sus. Această a doua variantă a primei soluții de acționare 
(varianta VS-2), denumită „versiunea portabilă” (vezi Figura 3.11), implică faptul că talpa 
piciorului este conectată la elementul cinematic condus 7, iar elementul cinematic 0 este 
conectat la gambă. În acest caz, piciorul este suspendat (cu gamba sprijinită pe un suport 
solid, un scaun, spre exemplu). 

Pentru cea de a doua soluție de acționare a elementului condus cu două grade de 
libertate se poate folosi un mecanism de tip 2-RSU/U (Figura 3.13). 

 
Figura 3.13: Schemă structurală de tip 2-RSU/U 

Schema structurală pentru “versiunea fixă” a sistemului de recuperare având la bază 
mecanismul patrulater spațial (varianta VS-3) este prezentată în Figura 3.14, iar “versiunea 
portabilă” a acestei soluții de acționare (varianta VS-4) este reprezentată în Figura 3.15. 

 
Figura 3.14: Schema structurală a platformei robotice având la bază mecanismul patrulater 

spațial, versiunea fixă (varianta VS-3) 
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Figura 3.15: Schema structurală a platformei robotice având la bază mecanismul patrulater 

spațial, versiunea portabilă (varianta VS-4) 

 

Figura 3.16: Schema structurală a sistemului de reabilitare cu un grad de mobilitate 
(varianta VS-5) 
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Toate cele patru variante structurale prezentate anterior necesită câte două motoare 
pentru acționare (sunt mecanisme cu două grade de mobilitate), în vederea asigurării celor 
două mișcări spațiale independente ale elementului cinematic condus, mișcări necesare 
recuperării articulației gleznei. De asemenea, aceste mecanisme au schema structurală 
destul de complexă.  

Pot fi imaginate și mecanisme mai simple, cu un singur grad de mobilitate, care să 
asigure cele două mișcări ale elementului condus (plăcii suport pentru talpa piciorului). Însă, 
în această situație, cele două mișcări nu pot fi decuplate. Una dintre soluțiile posibile este 
propusă de autor în Figura 3.16 (varianta VS-5). Dezavantajul acestei soluții cinematice cu 
un singur grad de mobilitate îl constituie faptul ca cele două grade de libertate ale 
elementului cinematic condus 3 nu mai sunt independente, amplitudinile unghiurilor de 
rotație având aceeași valoare.  

3.3  Analiza structurală 

3.3.1  Platforme robotice cu două grade de mobilitate 

3.3.1.1  Platformă robotică având la bază mecanismul patrulater spațial 
Pentru a calcula gradul de mobilitate al întregii platforme robotice, vom utiliza formula, 

      k
fk

CfknfM  


5

1

16 , (3.1) 

unde: f este familia mecanismului; n este numărul total de elemente cinematice (incluzând 
batiul); Ck reprezintă numărul de cuple cinematice de clasa k. 

Pentru mecanismele reprezentate în Figura 3.9 și Figura 3.10, f = 0, n = 9, C5 = 8 (8 
cuple cinematice de rotaţie de clasă 5) şi C3 = 2 (două cuple cinematice sferice de clasă 3). 
Aceasta înseamnă că gradul de mobilitate al acestor mecanisme va fi 

   22385196 M , (3.2) 

adică, avem nevoie de câte două actuatoare pentru acţionarea fiecărui mecanism (cuplele 
cinematice A şi A’ în figurile menționate). 

3.3.1.2  Platformă robotică având la bază mecanismul cu culisă de translație 
Pentru mecanismele reprezentate în Figura 3.7 și Figura 3.8, n = 15, C5 = 18 (14 cuple 
cinematice de rotaţie și 4 cuple cinematice de translație, toate având clasa 5). Aceasta 
înseamnă că gradul de mobilitate al acestor mecanisme va fi 

   21831154 M , (3.4) 

mecanismele respective având nevoie tot de două cuple cinematice conducătoare (două 
motoare de acționare), cuplele cinematice C şi C’. 

3.3.2  Platformă robotică cu un grad de mobilitate 
Pentru mecanismul din Figura 3.11, 4n  , C5 = 3 (3 cuple cinematice de rotație, de clasă 5) 
și C3 = 1 (o cuplă cinematică sferică, de clasă 3), iar numărul gradelor de mobilitate va fi 

   11234145 M , (3.6) 

adică, mecanismul va avea nevoie de un singur motor de acționare, plasat în cupla 
cinematică A. 
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3.4  Soluții constructive 

Pe baza schemelor stucturale propuse în paragrafele anterioare, cât și a criteriilor utilizate în 
proiectarea conceptuală, au fost propuse 18 variante constructive de platforme robotice 
pentru reabilitarea articulației gleznei. În cele ce urmează, vor fi prezentate și descrise sumar 
aceste variante. 

3.4.1  Variante constructive cu două grade de mobilitate 
Pentru platformele robotice de recuperare având în structura lor mecanisme cu două grade 
de mobilitate, din considerente de gabarit, au fost concepute variante constructive la care 
axele motoarelor de acționare sunt coliniare, dar și variante la care axele respective sunt 
paralele. De asemenea, cele două axe de rotație ale elementului cinematic condus (placa pe 
care se așează talpa piciorului) pot coincide cu axele de rotație ale articulației gleznei (cazul 
ideal) sau pot fi paralele cu acestea, fiind situate într-un plan paralel cu planul ce conține 
axele de rotație ale gleznei (planul axelor de rotație ale elementului cinematic condus fiind 
deasupra planului axelor de rotație ale gleznei). În aceste condiții, pentru fiecare dintre 
schemele structurale prezentate în Figura 3.10, Figura 3.11, Figura 3.14 și Figura 3.15, 
rezultă câte patru variante constructive. 

Modelele CAD 3D ale platformelor robotice de reabilitare cu două grade de mobilitate 
obținute sunt sintetizate în Tabelul 3.1. La aceste variante constructive se adaugă cele ce au 
în structura lor mecanismul cu un grad de mobilitate. 

Tabelul 3.1: Variante constructive de platforme robotice de reabilitare cu două grade de 
mobilitate 

Mecanism patrulater spațial Mecanism cu culisă de translație 
Amplasarea motoarelor de acționare 

 

Axele 
motoarelor sunt 

coliniare 

Axele 
motoarelor sunt 

paralele 

Axele 
motoarelor sunt 

coliniare 

Axele 
motoarelor sunt 

paralele 

VC-1 VC-3 VC-9 VC-11 
Axele de rotație ale 
elementului cinematic 
condus coincid cu axele 
de rotație ale articulației 
gleznei VC-2 VC-4 VC-10 VC-12 

VC-5 VC-7 VC-13 VC-15 
Axele de rotație ale 
elementului cinematic 
condus sunt paralele cu 
axele de rotație ale 
articulației gleznei VC-6 VC-8 VC-14 VC-16 

 
Pentru alegerea soluțiilor ce prezintă cele mai multe avantaje în utilizare, Tabelul 3.2, 

s-au avut în vedere mai multe criterii: 
 Întreținere facilă – acest criteriu are în vedere tipul actuatorului utilizat, cât și 

mecanismul de transmitere a mișcării către elementul cinematic condus, tipul cuplelor 
cinematice; 

 Simplitate în utilizare – criteriu ce se referă la posibilitatea programării și utilizării 
sistemului de către utilizatorul final; 

 Cost redus - se au în vedere costurile de fabricație ale pieselor din componența 
sistemului de reabilitare; 

 Dimensiunile de gabarit prezintă un rol important în alegerea soluției platformei de 
reabilitare, considerând atât dimensiunile generale ale sistemului, cât și masa 
acestuia; 

 Probabilitatea minimă de blocare este dată de tipul cuplelor cinematice din structura 
mecanismelor utilizate în acționare; 
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 Amplitudinile unghiulare ale elementul cinematic condus, dar și ușurința de a atinge 
valorile maxime ale acestora. 
De asemenea, toate soluțiile au în vedere siguranța pacientului, cât și realizarea 

gamei de mișcări necesare unei recuperări complete a articulației glezei. Pentru fiecare 
variantă constructivă au fost acordate puncte de la 0 la 5, unde 0 reprezintă incapacitatea 
variantei respective de a se adapta la cerință, iar 5 reprezintă îndeplinirea cerinței la 
performanță maximă. 

Tabelul 3.2: Selectarea variantei constructive adoptate 
Variantă 

Criteriu 

VC 

1 

VC 

2 

VC

3 

VC 

4 

VC 

5 

VC

6 

VC

7 

VC

8 

VC

9 

VC

10 

VC

11 

VC

12 

VC

13 

VC 

14 

VC 

15 

VC 

16 

VC 

17 

VC

18 

Întreținere 
facilă 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 

Simplitate în 
utilizare 

3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Preț de cost 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 

Dimensiuni 
de gabarit, 

masă 
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 

Probabilitate 
minimă de 

blocare 
4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 

Amplitudini 
unghiulare 

4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 

Total 24 26 23 24 26 25 23 23 24 25 22 22 24 25 22 22 26 25

3.4.2  Soluții adoptate 
Soluțiile adoptate pot fi grupate în variante constructive cu un grad de mobilitate, respectiv cu 
două grade de mobilitate. Variantele constructive cu un singur grad de mobilitate (VC-17 și 
VC-18) prezintă avantajul unei întrețineri ușoare, au un preț de cost relativ mic, sunt ușor de 
utilizat, iar mecanismele din structura lor asigură o mișcare lină, cu probabilități mici de 
blocare. Dimensiunile de gabarit ale acestor platforme sunt, în schimb, mari (pentru soluțiile 
constructive prezentate, existând, totuși, posibilitatea diminuării acestora, prin utilizarea altor 
soluții de acționare), necesitând ajutor din partea terapeutului pentru manevrare. Mișcările de 
rotație în jurul celor două axe (x și y) sunt interdependente (nu se pot regla independent 
aplitudinile unghiulare pe cele două axe). 

Dintre variantele constructive cu două grade de mobilitate ies în evidență patru soluții 
care îndeplinesc cele mai multe cerințe, două variante având la bază mecanismul patrulater 
spațial (variantele VC-2 și VC-5) și două variante având la bază mecanismul cu culisă de 
translație (variantele VC-10 și VC-14).  

Pentru alegerea variantelor finale ce vor fi realizate practic este necesară sinteza 
dimensională, modelarea matematică și simularea acestora. 

3.5  Concluzii 

În cadrul acestui capitol au fost propuse și discutate câteva soluții de platforme robotice de 
reabilitare a articulației gleznei. Într-o primă etapă, s-a efectuat o sinteză structurală, pornind 
de la faptul că elementul cinematic condus (placa pe care se va așeza talpa piciorului) 
trebuie să aibă trei grade de libertate (rotații în jurul celor trei axe ale unui sistem 
triortogonal), la fel ca și articulația gleznei. Însă, pentru o recuperare completă a acestei 
articulații sunt suficiente două grade de libertate corespunzătoare mișcărilor de 
flexie/extensie și inversie/eversie, sinteza structurală finală ținând seama de acest aspect. 
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Au fost propuse mai multe variante structurale de platforme de reabilitare, având la bază 
mecanismul patrulater spațial, mecanismul cu culisă de translație sau un mecanism cu bare 
mai simplu, cu un grad de mobilitate,a cărui sinteză structurală pleacă de mișcarea corpului 
cu punct fix. 

Pe baza variantelor structurale rezultate, au fost propuse mai multe variante 
constructive de platforme robotice de reabilitare a articulației gleznei, ce au fost supuse unor 
discuții, având în vedere o serie de criterii pe care acestea ar trebui să le îndeplinească. 
Punctajele obținute în urma acestor discuții permit alegerea unor variante constructive pentru 
studiu aprofundat, fiind necesară sinteza dimensională, modelarea matematică și simularea 
acestora, pentru validarea soluțiilor respective și adoptarea soluțiile finale ce vor fi realizate 
practic.  
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4.1  Generalități 

Pentru transmiterea mișcării de la actuator/actuatoare la elementul condus al sistemului 
de reabilitare, element ce constituie suportul pentru talpa piciorului căruia se are în vedere 
reabilitarea articulației gleznei, pot fi utilizate diverse mecanisme. Aceste mecanisme, 
propuse în capitolul precedent, trebuie să ofere cursele unghiulare necesare unei recuperări 
complete a aceste articulații. 

Controlul mișcării sistemului de reabilitare, control care să asigure elementului 
condus cursele unghiulare pentru fiecare din cele două axe de rotație ale articulației gleznei, 
axe corespunzătoare mișcărilor de flexie/extensie și pronație/supinație, necesită cunoașterea 
modelelor matematice ale mecanismelor din structura unui asemenea sistem robotic. În 
acest sens, în acest capitol vor fi scrise modelele geometrice (direct și invers) și se va face 
sinteza dimensională pentru fiecare mecanism. De asemenea, pe baza sintezei 
dimensionale și a modelelor geometrice scrise, vor fi efectuate simulări numerice, care, 
pentru validare, vor fi comparate cu simulări ale modelelor virtuale 3D CAD.  

4.2  Sistem de reabilitare având la bază mecanismului patrulater spațial 

Pentru  sistemul de  reabilitare  având  schema  structurală  ce  se  bazează  pe  mecanismul 
patrulater spațial, variantele constructive adoptate pentru pentru analiză sunt: VC-2 (la care 
axele de rotație ale elementului cinematic condus coincid cu axele de rotație ale greznei) și 
VC-5 (axele de rotație ale elementului cinematic condus se află într-un plan paralel cu planul 
ce conține axele de rotație ale articulației gleznei, primul plan fiind aflat deasupra celui de al 
doilea). 

4.2.1  Varianta constructivă VC-2 
Pentru varianta constructivă VC-2, axele motoarelor sunt coliniare și axele de rotație ale 
elementului cinematic condus coincid cu axele de rotație ale articulației gleznei. Schema 
structurală a platformei robotice este prezentată în Figura 3.14 (varianta structurală VS-3). 
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Elementele cinematice 1 și 1’ sunt elementele conducătoare, în timp ce placa 4 constituie 
elementul cinematic condus. Articulaţia gleznei va fi forţată spre recuperare prin executarea 

mișcărilor de inversie/eversie (4 ) și flexie/extensie ( '
4 ).  

4.2.1.1  Analiza cinematică a pozițiilor pentru mișcarea de inversie/eversie 
Pentru determinarea relațiilor de legătură dintre unghiurile de rotație al elementelor 

cinematice conducătoare, 1  și '
1 , și unghiurile de rotație ale elementului cinematic condus, 

4  și '
4 , se va scrie modelul cinematic direct al pozițiilor și vor fi rezolvate ecuațiile obținute 

(rezultând modelul cinematic invers). Considerăm primul caz, atunci când ambele elemente 

conducătoare se rotesc cu același unghi şi în aceeași sens, '
1 1   (rezultând mișcarea de 

inversie-eversie). Mecanismul plan simplificat care ne oferă această mişcare este prezentat 
în Figura 4.2.b , pentru care se pot scrie ecuațiile de închidere ale conturului vectorial, de 
forma: 

 1 2 4 0v hl l l d l l        (4.1) 
Proiectând această ecuație vectorială pe cele două axe (y și z), se obține sistemul: 

 1 1 2 2 4 4

1 1 2 2 4 4

cos cos cos cos 0

sin sin sin sin 0

h

v

l l l d l

l l l d l

   

   

         


       
  (4.2) 

unde i  este unghiul măsurat de la direcția axei y la direcția elementului i, fiind pozitiv dacă 

rotația elementului se realizează în sens trigonometric, iar 490   . 

       
(a)                                              (b) 

Figura 4.2: Mecanism echivalent simplificat cu un singur grad de mobilitate pentru mișcarea 
de inversie-eversie (varianta constructivă VC-2): a) reprezentare spațială; b) reprezentare în 

plan 

Din acest sistem de ecuații, se obține soluția cinematicii directe a pozițiilor, prin 
gruparea termenilor sub forma 1 4 1 4 1cos sin 0A B C      : 

 
2 2 2

1 1 1 1
4

1 1

2arctan
B A B C

C A


     
 
 

  (4.3) 
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unde: 

1 1 1 1 4 1 4

1 4 1 1 1 4 1

2 2 2 2 2 2
1 1 2 4 1 1 1 1

2 sin 2 cos 2 2

2 2 cos 2 sin 2

2 sin 2 cos

v h

v h

v h v h

A dl l l dl l l

B l l dl l l dl

C l l l l l d l l l l

 
 

 

    


   


       

                 (4.4) 

Pornind de la sistemul anterior și rezolvând polinomul obținut, se determina soluția 
cinematicii inverse a pozițiilor, respectiv unghiul 1 : 

 
2 2 2

2 2 2 2
1

2 2

2arctan
B A B C

C A


     
 
 

  (4.5) 

unde: 

 

2 1 1 4 1 4 4

2 1 4 1 1 4 4

2 2 2 2 2 2
2 1 2 4 4 4 4

4 4 4 4 4

( 2 sin 2 cos )

(2 cos 2 2 sin )

2 sin ( cos )

2 cos ( sin ) 2 ( sin cos )

h

v

v h v

h h v

A l l dl l l

B dl l l l l

C l l l l l d l l d

l l d d l l

 
 

 
   

  
   


       
   

  (4.6) 

4.2.1.2  Analiza cinematică a pozițiilor pentru mișcarea de flexie/extensie 
Pentru mișcarea de flexie/extensie, ambele elemente cinematice conducătoare se rotesc cu 

același unghi, dar în sens opus, '
1 1   . Pentru a scrie ecuațiile cinematicii directe a 

pozițiilor, se utilizează un mecanism echivalent, cu un singur motor de acționare.  

 

Figura 4.5: Mecanism simplificat pentru mișcarea de flexie(varianta constructivă VC-2) – 
atașare sisteme de axe conform convenției Denavit- Hartenberg standard 
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Tabelul 4.1: Parametrii Denavit-Hartenberg standard (varianta constructivă VC-2) 

Element ia   i  id  i  

1 1l  0  '
4l  1 / 2   

2 '
2 0l   / 2  0  2 / 2   

2’ 2l  / 2  0  '
2  

3 3 0l   / 2  0  '
3  

4 '
4l  0  4l  3 / 2   

4’ d  0  0  / 2  

5 vl  / 2  hl  '
4  

Aplicând convenția Denavit-Hartenberg standard pentru mecanismul din Figura 4.5, 
se obțin parametrii prezentați în Tabelul 4.1. Pe baza acestor parametri, se poate realiza 
analiza cinematică directă a pozițiilor: impunând orientarea elementului cinematic 
conducător, se determină poziția și orientarea elementului cinematic final. 

Pentru a determina parametrii 1  și 4 , corespunzători analizei cinematice, se poate 
scrie ecuația de orientare a conturului vectorial pentru mecanism astfel: 

 0 0 1 2 2' 3 4 4'
5 1 2 2' 3 4 4' 5R R R R R R R R I          (4.7) 

unde 1i
i R
  este matricea de orientare de tranziție, ce exprimă orientarea sistemului de axe {i} 

în raport cu sistemul de axe {i-1}, I este matricea unitate. 
Ecuația de închidere a conturului vectorial pentru poziții poate fi scrisă: 

 1 2 3 ... 0nr r r r       (4.8) 

unde ir  este un vector trasat de la originea sistemului de axe  1i  către originea sistemului 

de axe  i . 

În conformitate cu convenția Denavit - Hartenberg standard, se obține următoarea 
ecuație: 

 0 0 0 0 0
1 1 1 2 1 2 2 1... 0n n n nd z a R x d R z a R x d R z a R x                    (4.9) 

Ecuațiile de închidere ale conturului vectorial, scrise mai sus, reprezintă două ecuații 
matriciale fundamentale, cu ajutorul cărora se obține ecuația generală a cinematicii pozițiilor 
oricărui mecanism articulat spaţial. Pornind de la ecuația (4.15), se poate scrie următoarea 
ecuație pentru mecanism: 

' 0 0 0 ' 0 0 0 0
4 1 1 2 2' 4 3 4 4 4' 4 5 0h vl z l R x l R x l R z l R x d R x l R z l R x                        (4.10) 

Substituind matricile de rotație necesare în ecuația (4.16) și structurând elementele 
ecuației după cele trei axe, rezultă următorul sistem:

 

 

 

 
 

' ' ' '
1 1 2 1 2 2 4 4 4

'
1 1 2 1 2 2 4

' ' ' ' '
4 2 2 4 4 4

sin cos cos sin cos 0

cos sin cos 0

sin cos sin 0

v

h

l l l d l

l l l l

l l l d

     

   

  

           
        


      

  (4.11) 

Prin rezolvarea sistemului de ecuații (4.23), se obține soluția cinematicii directe a 

pozițiilor, prin gruparea termenilor sub forma ' '
3 4 3 4 3cos sin 0A B C      : 
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2 2 2
3 3 3 3'

4
3 3

2
B A B C

arctg
C A


     
 
 

 (4.12) 

unde:  

 

'2
3 1 1 4

'
3 4 1 1

2 2 2 ' 2 2 2 2
3 1 1 1 4 1 1 4 4 4 2

2 sin 2 2

2 ( sin )

2 sin 2 ( )cos 2 2

v

v

v h h v h

A dl dl l

B l l d l

C l l l l l d l l l l l l l l





 

    
   


           

(4.13) 

Grupând termenii sub forma 4 1 4 1 4cos sin 0A B C      , se obține soluția 

cinematicii inverse a pozițiilor - unghiul 1 : 

 
2 2 2

4 4 4 4
1

4 4

2
B A B C

arctg
C A


     
 
 

  (4.14) 

unde:  

4 1 4

' ' '
4 1 4 4 4

2 2 2 ' 2 2 2 2 ' ' ' '2
4 1 4 4 4 2 4 4 4 4

2 ( )

2 ( sin cos )

2 2 2 sin ( ) 2cos ( )

h

v

h v h v v

A l l l

B l l d l

C d l l l l l l l l l d l dl l

 

 

 


  


           

  (4.15) 

Pentru a simplifica algoritmul de control al motoarelor, este de dorit ca poziția 
unghiulară a elementelor cinematice conducătoare să varieze, pe cât posibil, liniar în raport 
cu poziția unghiulară a elementului cinematic final. Pentru aceasta, este necesară sinteza 
dimensională și o simulare numerică a rezultatelor obținute. 

4.2.1.3  Sinteza dimensională și rezultatele simulării 
Pe baza mecanismului plan din Figura 4.2, reprezentat în poziții extreme, se poate efectua 
sinteza dimensională a acestui mecanism, responsabil pentru mișcarea de inversie/eversie 
(Figura 4.6).  

 
Figura 4.6: Mecanism plan simplificat pentru sinteza geometrică (varianta constructivă VC-

2), corespunzător mișcării de inversie-eversie 
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Dimensiunile cunoscute sunt lh, d, lv si l4, ce rezultă din considerente anatomice și de 
gabarit. Unghiul 4 , corespondent unghiului de reabilitare propus, este, de asemenea, 

cunoscut ( 41  pentru inversie și 42  pentru eversie). Unghiul corespunzător manivelei, 1 , 

este compus din 11  și 12 , iar valorile maxime ale acestuia se pot impune. 
Pornind cu triunghiul dreptunghic AA1F, în care sunt cunoscute două laturi și un 

unghi, se rezolvă sistemul, din aproape în aproape, obținându-se lungimile necunoscute l1 și 
l2: 

 
2 2

1
3 12 22 cos( ) 2 cos

b a
l

b a  



 

  (4.16) 

 2 2
2 1 1 3 122 cos( )l l b bl        (4.17) 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.7: Variația valorii unghiului de poziție al elementului conducător funcție de valoarea 
impusă unghiului de poziție al elementului condus - varianta constructivă VC-2: a) pentru 

mișcarea de flexie-extensie; b) pentru mișcarea de inversie-eversie 

unde: 

   
 

1/2 1/22 2 2 2 2 2 2 2
4 4 41 1/22 24

2 cos( 90 arctan arccos )v
h v h v

h v

ld
a l l d l l l d l

l l l


 
   

            
    

 

  (4.18) 
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    1/2 1/22 2 2 2 2 2 2 2
4 4 22 cosh v h vb l l d l l l d l         (4.19) 

 2 42
2 24

90 arctan arccos v

h v

ld

l l l
 

                 
  (4.20) 

 
 2 2 2 2 2

4

3
2 2 2 2

90 arccos arccos
2

h v v

h v h v

b l l d l l

b l l l l


      
            

 (4.21) 

 
 2 2 2 2 2

4

2 11
2 2 2 2

90 arccos arccos
2

h v v

h v h v

a l l d l l

a l l l l
 

      
             

 (4.22) 

Valorile impuse pentru sinteza geometrică au fost alese pe baza considerentelor 
anatomice și de gabarit, astfel: 90d mm  (distanța de la articulațiile plăcii la articulația 

gleznei), 25hl mm , 4 75l mm  și 191.5vl mm , rezultând dimensiunile 1 110l mm  și 

2 189l mm  (aproximate la valori întregi). Pentru mișcarea de flexie/extensie, cursa 
unghiulară a elementului cinematic final va trebui să varieze între 0º și 50º pentru extensie și 
între 0º și 25º pentru flexie. Este necesar ca elementele conducătoare să se rotească cu 

același unghi, dar în direcții diferite, '
1 1   , pentru a evita blocarea mecanismului. Valorile 

unghiulare obținute (Figura 4.7) sugerează că mecanismul nu oferă elementului cinematic 
condus cursele unghiulare necesare pentru reabilitarea articulației gleznei. 

4.2.2  Varianta constructivă VC-5 
Pentru varianta constructivă VC-5, axele de rotație ale elementului cinematic condus sunt 
paralele cu axele de rotație ale articulației gleznei, aflate într-un plan paralel cu cel ce trece 
prin articulația gleznei, dar situat sub acesta, iar axele motoarelor de acționare sunt coliniare. 
Schema structurală a platformei robotice în această variantă este prezentată în Figura 4.8. 
La fel ca la varianta studiată anterior, elementele 1 și 1’ sunt elementele cinematice 
conducătoare, în timp ce placa 4 constituie elementul cinematic condus.  

4.2.2.1  Analiza cinematică a pozițiilor pentru mișcarea de inversie/eversie 
Pentru determinarea relației de legătură între unghiul de rotație al elementului cinematic 
condus 4 în raport cu poziția unghiulară a elementului cinematic conducător, este necesară 
analiza cinematică a mecanismului. Primul caz considerat este cel al mișcării de 
inversie/eversie, în care ambele elemente cinematice conducătoare se vor roti cu același 
unghi şi în același sens. Asemănător cazului anterior, pentru a scrie ecuațiile cinematice, se 
utilizează un mecanism simplificat (Figura 4.10), iar ecuația de închidere a conturului 
vectorial se poate scrie astfel: 

 1 2 4 0v hl l l l l       (4.23) 
Proiectând această ecuație vectorială pe cele două axe ale planului în care se află 

mecanismul (y și z), rezultă sistemul de ecuații: 

 1 1 2 2 4 4

1 1 2 2 4 4

cos cos cos 0

sin sin sin 0

h

v

l l l l

l l l l

  

  

       


     
  (4.24) 

unde i este unghiul măsurat de la direcția axei y la axa elementului i, acesta fiind considerat 
pozitiv dacă rotația elementului se realizează în sens trigonometric. 

Prin rezolvarea acestui sistem de ecuații și grupându-se termenii 

5 4 5 4 5cos sin 0A B C      se obține soluția cinematicii directe: 
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Figura 4.8: Schema structurală a sistemului de reabilitare în varianta constructivă VC-5 

           
(a)                 (b) 

Figura 4.10. Mecanism cu un singur grad de mobilitate pentru mișcarea de inversie-eversie 
(varianta constructivă VC-5): a) reprezentare spațială; b) reprezentare în plan 

 
2 2 2

5 5 5 5
4

5 5

2arctan
B A B C

C A


     
 
 

, (4.25) 

unde: 

 
5 4 1 4 1

5 4 1 4 1

2 2 2 2 2
5 1 1 1 1 1 2 4

2 2 cos

2 2 sin

cos 2 2 sin

h

v

h v v h

A l l l l

B l l l l

C l l l l l l l l l




 

   
  


      

  (4.26) 
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Grupându-se termenii sub forma 6 1 6 1 6cos sin 0A B C      , rezultă unghiul 

1 4( )f  : 

 
2 2 2

6 6 6 6
1

6 6

2arctan
B A B C

C A


     
 
 

, (4.27) 

unde: 

 
6 1 1 4 4

6 1 1 4 4

2 2 2 2 2
6 1 2 4 4 4 4

(2 2 cos )

( 2 2 sin )

2 ( sin cos )

h

v

v h v h

A l l l l

B l l l l

C l l l l l l l l




 

  
   


      

  (4.28) 

 

4.2.2.2  Analiza cinematică a pozițiilor pentru mișcarea de flexie/extensie 
Considerăm un mecanism cu un singur grad de mobilitate, responsabil pentru mişcarea de 
flexie plantară/dorsiflexie, la care unde ambele elemente cinematice conducătoare se rotesc 

cu același unghi, dar direcții diferite, '
1 1   . Pentru a rezolva problema cinematicii directe 

se folosește un mecanism echivalent. Convenția standard Denavit-Hartenberg este aplicată 
la mecanismul de tip buclă închisă (Figura 4.12.b), obținându-se parametrii prezentați în 
Tabelul 4.2.  

Pe baza acestor parametri, se pot scrie matricele omogene de transformare, ce 
exprimă poziția şi orientarea sistemului de axe curent, în raport cu de cel anterior. Impunând 
poziția și orientarea elementului cinematic condus se va determină orientarea elementului 
conducător, rezolvând ecuațiile obținute la analiza cinematică directă a pozițiilor. 

 
(a)     (b) 

Figura 4.12: Mecanism cu un grad de mobilitate pentru mișcarea de flexie-extensie (varianta 
constructivă VC-5): a) mecanism simplificat; b) atașare sisteme de axe 

Asemănător cazului anterior, se scriu ecuațiile de orientare ale conturului vectorial 
format de mecanismul considerat. Pornind de la ecuațiile de închidere ale conturului 
vectorial, se poate scrie următoarea ecuație pentru mecanismul din Figura 4.12.b: 

 ' 0 0 0 ' 0 0 0
4 1 1 2 2' 4 3 4 4 4 5 0h vl z l R x l R x l R z l R x l R z l R x                     (4.29) 

Înlocuind matricile de rotație în ecuația (4.51) ) și grupând elementele ecuației după 
cele 3 axe, rezultă următorul sistem: : 
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' ' '
1 1 2 1 2 2 4 4

'
1 1 2 1 2 2 4

' ' ' '
4 2 2 4 4

sin cos cos sin 0

cos sin cos 0

sin cos 0

v

h

l l l l

l l l l

l l l

    

   

 

         
        


    

  (4.30) 

Tabelul 4.2: Parametrii Denavit-Hartenberg standard (varianta constructivă VC-5) 
Element ia   i  id  i  

1 1l  0 '
4l  

 1 / 2  

2 '
2 0l   / 2  0  2 / 2  

2’ 2l   / 2  0  '
2  

2’’ 3 0l   / 2  0  '
3  

4 '
4l  0 4l  

 3 / 2  
5  vl   / 2   hl   '

4 / 2  
 
Rezolvarea acestui sistem (4.58) ne oferă soluția cinematicii directe a pozițiilor, prin 

gruparea termenilor sub forma ' '
7 4 7 4 7cos sin 0A B C      : 

 
2 2 2

7 7 7 7'
4

7 7

2arctan
B A B C

C A


     
 
 

, (4.31) 

unde: 

 

' 2
7 4

' '
7 4 2 1 4 1

2 2 2 2 2 ' 2
7 1 2 4 4 4 1 1 1 1 4

2

2 2 sin

2 2 2 sin 2 cos ( )v h h v h

A l

B l l l l

C l l l l l l l l l l l l l



 

  
    


          

. (4.32) 

Grupând termenii sub forma 8 1 8 1 8cos sin 0A B C      , se obține soluția 

cinematicii inversea pozițiilor - unghiul 1 : 

 
2 2 2

8 8 8 8
1

8 8

2arctan
B A B C

C A


     
 
 

, (4.33) 

unde:  

 

8 1 4

' '
8 1 4 4

2 2 2 2 2 ' 2 ' ' ' '
8 1 2 4 4 4 2 4 4 4 4

2 ( )

2 ( sin )

2 2 ( sin cos ) 2

h

v

v h h

A l l l

B l l l

C l l l l l l l l l l l



 

 
  


         

  (4.34) 

Și în acest caz este necesară sinteza dimensională și o simulare numerică a 
rezultatelor obtinute, pentru a putea verifica dacă varianta constructivă considerată asigură 
elementului condus cursele unghiulare necesare reabilitării celor două mișcări considerate 
ale articulației gleznei. 

4.2.2.3  Sinteza dimensională și rezultatele simulării 
Pentru mișcarea de inversie/eversie se utilizează un mecanism plan simplificat, reprezentat 
în pozițiile extreme (Figura 4.13). 

Din considerente anatomice și de gabarit, impunem dimensiunile cunoscute ca fiind: 
lh, lv si l4. Unghiul 4 este, de asemenea, cunoscut ( 41 pentru inversie și 42  pentru eversie), 

iar unghiului corespunzător manivelei, 1 , i se impun valorile maxime ( 11  și 12 ). 
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Pornind cu triunghiul dreptunghic AA1F (în Figura 4.13.a), se rezolvă problema 
sintezei dimensionale pentru mișcarea de inversie-eversie, obținându-se lungimile l1 și l2: 

              
(a)                                                     (b) 

Figura 4.13: Mecanism plan simplificat pentru sinteza geometrică (varianta constructivă VC-
5): a) pentru mișcarea de inversie-eversie; b) pentru mișcarea de flexie-extensie 

 
2 2

1
122 cos( ) 2 cos

b a
l

b a  



 

  (4.35) 

 2 2
2 1 1 122 cos( )l l b bl        (4.36) 

unde: 

  1/22 2 2 2 2
4 4 41 422 cos( ' )h v h va l l l l l l             (4.37) 

  1/22 2 2 2 2
4 42 cos 'h v h vb l l l l l l         (4.38) 

 42
2 2

' 90 arccos v

h v

l

l l
 

 
   
  

 (4.39) 

 
2 2 2 2

4

2 2 2 2
90 arccos arccos

2

v h v

h v h v

l b l l l

l l b l l


          
       

  (4.40) 

 
2 2 2 2

4
11

2 2 2 2
90 arccos arccos

2

v h v

h v h v

l a l l l

l l a l l
 

           
       

  (4.41) 

Sinteza geometrică pentru mecanismul de flexie-extensie se bazează pe mecanismul 
plan simplificat din Figura 4.13.b. Pe baza sintezei anterioare, sunt cunoscute dimensiunile 
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1 1 11sind l  , 1 2 21sine l  , 2 1 12sind l  , 2 2 22sine l   și vl . De asemenea, se cunosc 

valorile maxime ale unghiului de reabilitare '
4 , pentru cele două poziții extreme ale 

mecanismului ( '
41  și '

42 ). În urma calculului analitic, se obține ultima necunoscută 
necesară, și anume: 

 
       

 

2 2' 2 ' ' 2
1 41 1 41 41 1 1

'
4 '

41

sin sin 2 1 cos

2 1 cos

v v vd l d l d l e
l

  



         


  (4.42) 

sau 

 
       

 

2 2' 2 ' ' 2
2 42 2 42 42 2 2

'
4 '

42

sin sin 2 1 cos

2 1 cos

v v vd l d l d l e
l

  



         


  (4.43) 

Pe baza sintezei geometrice și a modelului cinematic, a fost construit modelul CAD 
3D, prezentat în Figura 4.14.  

 

 
(a)                                                           (b) 

Figura 4.14: Modelul CAD 3D al sistemului de reabilitare (varianta constructiva VC-5): a) 
vedere isometrică; b) vedere frontală 

Pentru a demonstra că platforma oferă elementului cinematic condus cursele 
unghiulare necesare unei recuperări complete pentru articulația gleznei, pentru cele două 
mișcări de flexie-extensie și inversie-eversie, s-a efectuat simularea funcționării acestui 
mecanism. Valorile impuse pentru sinteza geometrică au fost alese pe baza considerentelor 
anatomice și de gabarit astfel: 25hl mm , 4 75l mm  și 101,5vl mm , rezultând din 

calcul dimensiunile 1 60l mm  și 2 103l mm  (aproximate la valori întregi). Modelului CAD 
i-a fost atașat un sistem de axe cu originea într-un punct aflat la 70 mm deasupra plăcii de 
susținere a tălpii piciorului (în centrul articulației gleznei), obținut ducând o perpendiculară pe 
mijlocul segmentului ce unește centrele cuplelor cinematice universale C-D și C’-D’, (mijlocul 
segmentului menționat fiind pe direcția axelor cuplelor C si C’), pentru a înregistra valorile 
corespunzătoare exercițiului de reabilitare.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.18: Comparația valorilor obținute din simularea numerică și a celor obținute din 
simularea modelului CAD: a) mișcarea de flexie-extensie; b) mișcarea de inversie-eversie 

Pentru mișcarea de flexie/extensie, elementele cinematice conducătoare se rotesc cu 

același unghi, dar în direcții diferite, '
1 1   . Valoarea ungiului de poziție al elementului 

cinematic condus va varia între -25º și 0º pentru flexie și între 0º și 50º pentru extensie, 
rezultând o variație a valorilor unghiurilor de poziție ale elementelor conducătoare astfel: 

1 32,4 59    și '
1 59 32,4     . 

Curbele plane prezentate în Figura 4.18.a și Figura 4.18.b reprezintă variația valorii  

unghiurilor de poziție '
4  și 4  ale elementului cinematic condus, funcție de valorile 

unghiurilor de poziție ale elementelor cinematice conducătoare, corespunzător mișcării de 
flexie-extensie (Figura 4.18.a) și mișcării de inversie-eversie (Figura 4.18.b). După cum se 
poate observa în aceste diagrame, variația unghiului de orientare a elementului cinematic 
conducător funcție de variația unghiului de poziție a elementului condus este identică, atât 
pentru simularea numerică, cât și pentru simularea modelului CAD 3D. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.20: Variația unghiurilor de poziție ale elementului cinematic condus în raport cu 
cele trei axe: a) mișcarea de flexie-extensie: b) mișcarea de inversie-eversie 

În Figura 4.20 se prezintă variația unghiurilor de poziție ale elementului cinematic 
condus în raport cu cele trei axe, x, y, z, pentru fiecare mișcare de reabilitare. Desigur, vom 
avea variații mari in raport cu axa y pentru mișcarea de flexie/extensie și cu axa x pentru 
mișcarea de inversie/eversie, iar în raport cu celelalte axe se înregistrează valori neglijabile. 

 

4.3  Sistem de reabilitare având la bază mecanismul cu culisă de 
translație 

Pentru sistemul de abilitare având la bază mecanismul cu culisă de translație, schema 
structurală este cea reprezentată în Figura 3.10 (varianta constructivă VC-14). Soluția este 
constituită dintr-un cadru fix 0, conectat la sol și la gamba piciorului, talpa piciorului fiind 
așezată pe elementul cinematic final 7 al mecanismului. Generarea mișcărilor de flexie-
extensie și pronație-supinație se realizează cu ajutorul a două motoare, ce rotesc elementele 
conducatoare 3 și 3’, ale celor două mecanisme cu culisă de translație. Elementele 5 și 5’ 
sunt conectate la elementul 7 prin intermediul a două cuple universale G-H și G’-H’. 
Amplitudinea mişcărilor realizate de articulaţia gleznei este variabilă și va fi mărită progresiv, 
pentru a evita accidentele. 
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4.3.1  Analiza cinematică a pozițiilor pentru mișcarea de inversie/eversie 
Primul caz considerat pentru analiza cinematicii mecanismului este cel al mișcării de 
inversie/eversie, pentru care ambele elemente cinematice conducătoare se vor roti cu 
același unghi şi același sens, 3 3'  .  

Pentru scrierea ecuației corespunzătoare unghiului de poziție al elementului 
conducător, 3 , putem considera un mecanism echivalent plan, prezentat în Figura 4.23. 

Se scrie ecuația de închidere a contururilor vectoriale: 

 7 0v hL l l l     (4.44) 
Prin proiecția acestei ecuații pe cele două axe, rezultă sistemul: 

 2 7 7

2 7 7

cos sin 0

sin cos 0
v

h

L l l

L l l

 
 

  
   

  (4.45) 

Se rezolvă sistemul și se grupează termenii sub forma 

9 7 9 7 9cos sin 0A B C      , pentru a obține soluția cinematicii directe a pozițiilor - 

unghiul 7 : 

2 2 2
9 9 9 9

7
9 9

2arctan
B A B C

C A


     
 
 

,(4.46) 

unde: 

 
9 7

9 7

2 2 ' 2 2 2 ' 2 ' 2
9 3 3 3 3 2 5 7 2 2 5 5

2

2

sin 2sin ( ) 2

h

v

h v

A l l

B l l

C l l l l l l l l l l l 

  
 


         

. (4.47) 

 

 
Figura 4.23: Mecanism plan echivalent, pentru mișcarea de inversie-eversie 

Pornind de la același sistem se poate obține soluția cinematicii inverse a pozițiilor - 
unghiul 3 : 

 
 2 2 2 ''

7 7 7 7 2 52 5
3

3 3

2 sin cos
arcsin arcsin

h v v hl l l l l l l lL l l

l l

 


                    

. (4.48) 



 

4. Modelare matematică și simulare 

 
49 

4.3.2  Analiza cinematică a pozițiilor pentru mișcarea de flexie/extensie 
Pentru realizarea mișcării de flexie-extensie a articulației gleznei, elementele cinematice 
conducătoare 3 și 3’ se rotesc cu același unghi, dar în sensuri opuse, 3 3'   , iar placa 7 

va realiza mișcarea dorită, cu unghiul de poziție 7' .  
În Figura 4.25 se prezintă mecanismul echivalent pentru realizarea acestei mișcări, 

cu un singur element conducător, ce va fi utilizat pentru modelarea matematică. Convenția 
Denavit-Hartenberg standard aplicat aplicată la mecanismul de tip buclă închisă (Figura 
4.25), conduce la parametrii prezentați în Tabelul 4.3. Pe baza acestor parametri, se pot 
scrie matricele omogene de transformare, ce exprimă poziția şi orientarea sistemului de axe 
curent în raport cu cel anterior și, impunând poziția și orientarea elementului cinematic 
condus, se poate determina unghiul de poziție (orientarea) elementului conducător. 

 
Figura 4.25: Mecanism cu un grad de mobilitate pentru mișcarea de flexie-extensie: 

convenția standard Denavit-Hartenberg 
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Se poate scrie următoarea ecuație pentru mecanism: 

 
' 0 0 0 ' 0 '' 0
2 1 3 2 4 3 5 5 4 5 5 4'

0 ' 0 0 0
7 5 7 6 7 6 7

( ) ( )

0v

l R x l R x d R z l d R z l d R z

l R z l R x l R z l R x

                

           
  (4.49) 

Tabelul 4.3: Parametrii Denavit-Hartenberg standard (mecanism cu culisă de translație) 

Element ia  i  id  i  

1 2'l  / 2  0  1  

2 3l  0  0  3 / 2   

3 0  / 2  4 0l   4 / 2   

4 0  / 2  4d  / 2  

4’ 0  0  '
5 5l d  0  

5 0  / 2  ''
5 5l d    

6 '
7l  0  7l  5  

7 vl    7l  '
7 / 2   

  
Înlocuind matricile de rotație necesare în ecuația (4.86) și regrupând elementele 

ecuației după cele 3 axe, rezultă următorul sistem:: 

    

' ' '' ' '
2 1 3 1 3 5 5 1 5 5 1 7 7

' ' '' ' '
2 1 3 1 3 5 5 1 5 5 1 7 7

3 3 4 7 7

cos cos sin ( ) cos ( ) cos sin 0

sin sin sin ( ) sin ( ) sin cos 0

cos 0

vl l l d l d l l

l l l d l d l

l d l l

     

     


              
             
     

  (4.50) 

Se rezolvă sistemul și se grupează termenii sub forma 
2

10 3 10 3 10sin sin 0A B C      , de unde se obține soluția cinematicii directe a pozițiilor: 

   3

2 2 ' 2 2 ' 2 2 '2 '2
3 3 5 7 2 3 3 5 5 2 7 2 7'

7 '
7

sin 2 ( 2 ) sin 2 4
arcsin

2

v

v

l l l l l l l l l l l l l

l l

 


            
 
 
 

.  (4.51) 

Pornind de la aceeași ecuație, se obține și soluția cinematicii inverse a pozițiilor, 

respectiv unghiul '
3 7( )f  : 

 
2

10 10 10 10
3

10

41
arcsin

2

B A C B

A


     
 
 


, (4.52) 

unde: 

 

2
10 3

'
10 3 5 7 2

' ' 2 2 ' 2 2 '2 '2
10 7 7 3 5 5 2 7 2 7

2 ( 2 )

2 sin 2 4v v

A l

B l l l l

C l l l l l l l l l l

  
     


        

  (4.53) 
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4.3.3  Sinteza dimensională și rezultatele simulării 
Pentru sinteza mecanismului se pornește de la mecanism plan echivalent din Figura 4.23. 
Presupunem cunoscute lungimile vl , hl , 7l  și impunem unghiurile 3 si 7 . Pentru 7 0   , 

impunem ca poziția elementului 3 să fie orizontală, ceea ce înseamnă 3 0   . 

 ' 2 2 2
0 2 5 7 72h v hL l l l l l l l        (4.54) 

Pentru valorile extreme ale lui 7 , considerăm că elementul 3 ocupă, de asemenea, 

pozițiile unghiulare limită (cu un 3  minim și unul maxim), rezultând deplasarea d a culisei 4: 

       ' 2 2 2
min 2 3 3 5 7 7 7 7sin 2 sin cosh v v hL l l l l l l l l l               (4.55) 

  ' 2 2 2
max 2 3 3 5 7 7 7 7sin 2 sin cosh v v hL l l l l l l l l l            (4.56) 

 max mind L L    (4.57) 

Din construcția mecanismului reprezentat în Figura 4.23, deplasarea d poate fi 
calculată și cu relația 32d l  , rezultând lungimea l3: 

 max min
3 2

L L
l


  (4.58) 

Considerând arhitectura generală a sistemului de reabilitare și rezultatele sintezei 
dimensionale a mecanismului, a fost generat un model CAD 3D a platformei robotice de 
reabilitare, reprezentat în Figura 4.26. 

 
(a)                                                            (b) 

Figura 4.26: Modelul CAD 3D al sistemului de reabilitare având la bază mecanismul cu 
culisă de translație: a) vedere isometrică; b) vedere frontală 

Pentru efectuarea simulării modelului virtual, pentru cele două mișcări necesare 
reabilitării articulației gleznei, a fost atașat sistemul de axe de referință, xyz, cu originea într-
un punct aflat la 70 mm deasupra plăcii de susținere a tălpii piciorului (în centrul articulației 
gleznei), pe axa verticală ce trece prin punctul de intersecție al axelor cuplelor cinematice I-I1 
și J-J1 (Figura 3.10), pentru a înregistra valorile corespunzătoare exercițiului de reabilitare. 
Parametrii dimensionali utilizați pentru simulare sunt: 3 77,5l mm , 5 135l mm , 

'
7 60l mm ,  245vl mm , '

2 90l mm , 7 35l mm . 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.30: Variația unghiurilor de poziție ale elementului cinematic condus în raport cu 
cele trei axe (mecanism cu culisa de translație): a) mișcarea de flexie-extensie: b) mișcarea 

de inversie-eversie  

Din considerende de gabarit, motoarele de acționare au fost amplasate față în față, 
cu axele coliniare, obținându-se un sistem mult mai compact. După cum s-a precizat în 
paragraful anterior, pentru mișcarea de flexie/extensie elementele conducătoare se vor roti 

cu același unghi, dar în sensuri opuse '
3 3   . Pentru unghiul de poziție al elementului 

cinematic condus se impun valori între 0 și 50 grade, pentru extensie, și între 0 și 25 grade 
pentru flexie. În aceste condiții, pentru elementele conducătoare vor rezulta valori ale 

unghiurilor de poziție după cum urmează: 3 19.2 35.5     și '
3 19.2 35.5    . 

Pentru inversie/eversie, unghiul de poziție al elementului cinematic condus va avea 
valori cuprinse între -50 și 50 de grade, deoarece sistemul de reabilitare va fi utilizat atât 
pentru piciorul drept, cât și pentru piciorul stâng. Valorile unghiurilor de poziție pentru 

elementele conducătoare rezultă ca fiind '
3 3 20.3 20.3     grade. 

În Figura 4.30 se prezintă variația unghiurilor de poziție ale elementului cinematic 
condus în raport cu cele trei axe, x, y, z, pentru fiecare mișcare de reabilitare. Se poate 
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observa variația liniară a acestora, cu variații doar pe axele corespunzătoare (axa y pentru 
flexie și axa x pentru inversie), sugerând o funcționare lină și atingerea exercițiilor de 
recuperare propuse fără probleme. 

 

4.4  Sistem de reabilitare cu un singur grad de mobilitate 

Schema structurală completă a sistemului de reabilitare cu un grad de mobilitate este 
prezentată în Figura 3.16. Deoarece cuplele cinematice A’ și B’ sunt pasive, acestea 
devenind active doar în timpul procesului de modificare a unghiului , pentru scrierea 
ecuațiilor cinematicii directe și inversă a pozițiilor va fi utilizată o schemă structurală 
echivalentă (Figura. 4.32). 

 
Figura 4.32: Schema structurală echivalentă a sistemului de reabilitare cu un grad de 

mobilitate 

Teoretic, centrul geometric al discului suport pentru talpa piciorului (elementul 
cinematic condus 3) ar trebui sa coincidă cu punctul O, de intersecție a axelor cuplelor 
cinematice C și D. Aceasta înseamnă, ca discul respectiv are mișcarea corpului cu punct fix. 
Din motive constructive (ce au fost impuse de materialele avute la dispoziție pentru 
realizarea practică a platformei robotice), centrul geometric al elementului condus 3 se afla la 
o anumită distanță deasupra punctului O. 

Deoarece se are în vedere reabilitarea unor mișcări de rotație din articulația gleznei, 
importante sunt unghiurile de rotație ale elementului cinematic consus în raport cu axa x, θx, 
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și în raport cu axa y, θy. De aceea, scrierea ecuațiilor cinematicii directe a pozițiilor se 
rezumă la scrierea ecuațiilor ce definesc legătura dintre unghiurile θx, θy și unghiul de poziție 
al elementului conducător, θ1: 

 1sinx     , (4.111) 

 1cosy    . (4.112) 

Aceasta înseamnă că unghiurile de poziție ale elementului condus în raport cu axele 
menționate nu depind de dimensiunile de gabarit ale sistemului de reabilitare, ci doar de 
valoarea unghiului . Aceste dimensiuni rezultă doar din soluțiile constructive utilizate pentru 
transmiterea mișcării de la motor la elementul cinematic condus. De aceea, nu este 
necesară efectuarea unei sinteze dimensionale a acestui sistem de reabilitare. 

În Figura 4.33 se prezintă diagramele de variație ale unghiurilor θx și θy, pentru o 
rotație completă a elementului conducător 1, pentru diverse valori ale unghiului . 

Rezolvarea cinematicii inverse a pozițiilor pentru această variantă de sistem de 
reabilitare constă în determinarea valorii unghiului , care să asigure o anumită valoare 
maximă unghiurilor θx și θy: 

 
max maxx y    . (4.113) 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.33: Variația unghiului de poziție al elementului condus pentru o rotație a 
elementului conducător: a) mișcarea de flexie-extensie; b) mișcarea de inversie-eversie 
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4.5  Concluzii 

În cadrul acestui capitol au fost discutate soluțiile de mecanisme pentru reabilitarea 
articulației gleznei, alese în capitolul anterior.  

Pentru mecanismele respective s-a efectuat modelarea matematică, precum și 
simularea numerică a acestora, pentru a demonstra eficacitatea tuturor mecanismelor 
propuse.  

Într-o primă etapă s-au studiat sistemele de reabilitare având la bază mecanismul 
patrulater spațial. Pentru a simplifica algoritmul de control al motoarelor ce acționează aceste 
mecanisme, este de dorit ca poziția unghiulară a elementului condus să varieze, pe cât 
posibil, liniar în raport cu poziția unghiulară a manivelei. În acest scop, a fost necesară 
sinteza dimensională a mecanismelor, pe baza unor poziții extreme. Pentru a demonstra 
eficacitatea mecanismelor obținute, s-au realizat modele virtuale 3D, precum și simulările 
funcționării acestora. 

De asemenea, pentru mecanismul cu cuple de translație s-au realizat aceeași pași de 
calcul cinematic, sinteză dimensională, simulare numerică și simulare a mecanismului virtual. 

În plus, s-au scris ecuațiile simple corespunzătoare cinematicii directe și inverse a 
pozițiilor pentru varianta de platformă de reabilitare cu un singur grad de mobilitate. 
Deoarece, pentru această variantă structurală, valorile unghiurilor de poziție ai elementului 
cinematic condus nu depind de dimensiunile de gabarit ale mecanismului, ci doar de 
valoarea unghiului , nu este necesară sinteza dimensională. A fost efectuată o simulare 
numerică a acestui mecanism. 

De asemenea, deoarece cele două unghiuri de rotație ale elementului condus nu pot 
avea valori maxime diferite pe parcusul unei rotații complete a elementului cinematic 
conducător, această platformă tehnică se pretează mai mult pentru întreținerea sportivilor, cu 
articulații sănătoase ale gleznei, și mai puțin pentru reabilitare. 
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5.1 Generalități 
5.2 Sistem de reabilitare cu două grade de mobilitate 
5.3 Sistem de reabilitare cu un grad de mobilitate 
5.4 Concluzii 
 
 
 
5.1  Generalități 

Studiul comparativ al soluțiilor constructive discutate în capitolul 3 a condus la selectarea 
unor variante optime, analizate, ulterior, in capitolul 4. Astfel că, din cele șase variante 
selectate în capitolul 3 au rămas în discuție doar patru variante: varianta constructivă VC–5 
(Figura 4.14), cu două grade de mobilitate, având la bază mecanismul patrulater spațial; 
varianta VC–14 (Figura 4.26), cu două grade de mobilitate, având la bază mecanismul cu 
culisă de translație și variantele constructive VC–17 (Figura 3.25) și VC–18, având la bază o 
schemă structurală a unui mecanism spațial cu un singur grad de mobilitate. Dintre cele 
patru variante, s-a realizat practic una cu două grade de mobilitate (varianta VC–5) și una cu 
un singur grad de mobilitate (varianta VC–17). Ulterior, varianta cu un singur grad de 
mobilitate a fost modificată, astfel încât reglarea unghiului  să poată fi făcută automat, cu 
ajutorul unui motor (varianta constructiva VC–18), însă nu au fost efectuate încercări 
experimentale cu aceasta.  

5.2  Sistem de reabilitare cu două grade de mobilitate 

5.2.1  Sistemul mecanic și de acționare 

5.2.1.1  Subsistemul mecanic 
În urma stabilirii soluțiilor optime de proiectare, ce asigură gama de mișcări necesare pentru  
reabilitarea articulației gleznei, s-a procedat la realizarea prototipului sistemului de 
reabilitare, având la bază varianta constructivă VC-5, ce este prezentat în Figura 5.1. 

Structura de bază a fost realizată din aluminiu AW6060 (AlMgSi0,5), acest material a 
fost ales pentru realizarea batiului sistemului, cât și a elementului cinematic conducător, 
pentru a îmbina caracteristicile mecanice bune cu o masă mică și ușurința în executare. 
 Cel de-al doilea material utilizat în realizarea prototipului fizic este reprezentat de 
textolit (grosime 8 mm), folosit pentru fabricarea plăcii de bază. Acest material este realizat 
pe bază de rășini fenolice și o structură de țesătură de bumbac. Placa de textolit este folosită 
în special în aplicații mecanice, la producerea de diverse piese și subansamble cu foarte 
bune proprietăți mecanice. Din același material au fost realizate și elementele de fixare 
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pentru motoarele de acționare, cât și placa de sprijin pentru talpa piciorului – elementul 
cinematic condus (cu o grosime de numai 5 mm).  
 

   
(a)                                                                     (b) 

Figura 5.1: Prototipul sistemului de reabilitare cu două grade de mobilitate: a) vedere 
axonometrică; b) vedere frontală 

5.2.1.2  Actuatoarele utilizate în cadrul sistemului de reabilitare 
Pentru acţionarea sistemului de reabilitare au fost utilizate două servomecanisme digitale 
Futaba (Figura 5.2). Un servomecanism este un actuator de dimensiuni relativ reduse, ce 
încorporează un motor de curent continuu, o transmisie cu roţi dinţate, care reprezintă un 
reductor de turaţie (determinând şi creşterea cuplului), un traductor de poziţie rezistiv 
(potenţiometru) şi o placă electronică de control al poziţiei, în buclă închisă. Cursa unghiulară 
a arborelui de ieșire din reductorul actuatorului este limitată mecanic, la circa 180 de grade. 
Cablul de alimentare/comandă este prevăzut cu 3 fire, două pentru alimentare cu o tensiune 
cuprinsă între 5 şi 6 V, iar al treilea pentru transmiterea semnalului de comandă, acesta fiind 
un tren de impulsuri cu lăţimea cuprinsă între 1 şi 2 ms.  

 
Figura  5.2: Servomotor Futaba S3306 MG 

5.2.2  Sistemul senzorial 
Pentru a se putea preleva informații cu privire la cursele unghiulare ale mișcărilor de 
reabilitare, s-a studiat posibilitatea implementării unor sisteme senzoriale. Sistemul senzorial, 
în cazul platformei robotice dezvoltate, este constituit din două traductoare de poziție 
(potențiometre rotative digitale), amplasate coaxial cu axele de rotație ale elementului 
cinematic condus, pentru a măsura unghiurile de rotație ale acestuia, în raport cu cele două 
axe luate în considerare pentru articulația gleznei. Cunoașterea și înregistrarea acestor 
modificări unghiulare este necesară pentru a monitoriza procesul recuperativ al pacientului. 
Potențiometrul rotativ este un dispozitiv analogic cu trei terminale, schema de principiu a 
acestuia este prezentată în Figura 5.5.  
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Figura 5.5: Potențiometru rotativ digital 

De asemenea, potențiometrele rotative din construcția servomecanismelor oferă 
detalii privind poziția unghiulară a axului motor. Poziția măsurată este comparată cu poziția 
comandată - valorile de intrare primite de la microcontroler. Dacă aceste valori nu sunt 
identice, un semnal de eroare este generat, care va roti axul motorului până ce acesta va 
ajunge în poziția corezpunzătoare.  

5.2.2.1  Studiul sistemului de siguranță 
Pentru a preveni suprasolicitarea articulației gleznei, se propune un mecanism compliant, 
amplasat între manivelă și motor. Cerințele de performanță pentru un astfel de element 
compliant sunt: amplitudinea mișcării permise, nivelul maxim al cuplului suportat, viteza de 
operare, durata de viață și precizia. De asemenea, acest mecanism va fi integrat în 
componența altor subsisteme, prin urmare apar și alte cerințe de tipul: masă redusă, 
rigiditate, neinfluențabil de mediul exterior (temperatură,vibrații).  

Momentele de torsiune dezvoltate de articulația gleznei variază cu vârsta, sexul și 
activitatea zilnică a pacienților. Voluntar, subiecții sănătoși pot dezvolta până la 43 Nꞏm 
pentru mișcarea de flexie și 137 Nꞏm pentru mișcarea de extensie (Thelen et. al., 1996; 
Moraux et.al., 2013). Pentru o poziție neutră, fără intervenția forțelor din exterior, a fost 
dezvoltat un model matematic (Jamwal et.al., 2017), din care rezultă momentul de încărcare 
al articulației gleznei cu valori cuprinse între -10 Nꞏm și 7 Nꞏm. Pe baza acestor studii, putem 
presupune că mecanismul compliant trebuie să împiedice depășirea unui moment de 15 
Nꞏm, după această valoare exercițiul putând deveni dureros pentru pacient. 

De asemenea, mecanismul compliant trebuie să reziste la cuplul maxim furnizat de 
actuator și să asigure o variație liniară a momentului de torsiune. Performanța acestuia este 
limitată de modului lui Young al materialului (o valoare mai mică permite o derformare mai 
ușoară a elementului) și de tensiunea de curgere (aceasta determină valoarea la care 
elementul nu revine la forma inițială). Elementul elastic va fi conectat direct între cuplajul 
motorului și elementul cinematic conducător al mecanismului, pentru a evita reducerea 
fidelității de transmitere a forțelor.  

Pentru mecanismul compliant necesar sistemului de reabilitare au fost propuse patru 
modele teoretice. Primul model se bazează pe mecanismele de tip roată spițată (“cartwheel 
hinge”), ce constau în două perechi de elemente flexibile, perpendiculare între ele (Figura 
5.6.a), la care punctul de intersecție este punctul de pivot.  

Deoarece unghiul φ afectează rigiditatea acestui mecanism, a fost propus al doilea 
model, ce dublează numărul elementelor elastice (Figura 5.6.b), dar menține constantă 
grosimea acestora. Al treilea model, prezentat în Figura 5.6.c, are lățime constantă dar 
grosime variabilă. Ultimul model studiat este bazat pe spirala dublă a lui Arhimede, 
permițând deformații mari, datorită formei acesteia (Figura 5.6.d). 

Sistemul compliant, în ansamblul său, va fi compus din: servo (ce are incorporate 
encodere rotative, pentru a determina poziția unghiulară a axului său); un cuplaj pentru 
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arborele motor, ce permite extinderea acestui arbore (achiziționat prin intermediul site-ului 
producătorului de servomecanisme); elementul elastic; un arbore ce oferă suport pentru un 
potențiometru; un potentiometru rotativ și o carcasă, ce conține toate elementele mai sus 
menționate, un capăt al acesteia fiind fixat pe elementul compliant, iar celălalt capăt pe 
elementul cinematic conducător. Potențiometrul rotativ a fost amplasat între elementul elastic 
și elementul cinematic conducător deoarece este necesară cunoașterea poziției unghiulare 
relative a cestui element față de axului motorului (Figura 5.8). 

 

    
            (a)             (b) 

     
       (c)       (d) 

Figura 5.6: Modele 2D ale mecanismului compliant: a) roată spițată (“cartwheel hinge”) cu 
patru elemente flexibile; b) roată spițată („cartwheel hinge”) cu opt elemente flexibile; c) roată 
spițată („cartwheel hinge”) cu lățime constantă și grosime variabilă; d) mecanism compliant 

bazat pe spirala lui Arhimede 

  
(a)      (b) 

Figura 5.8: Amplasarea sistemului compliant: a) vedere isometrică; b) detaliu 
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Elementul compliant este alcătuit din două inele concentrice interconectate de 
elemente flexibile. Structura sa este simetrică, astfel încât cuplul de intrare va produce o 
rotație a inelului interior, fără translații. Simetria sa rezultă și din faptul că este necesară 
schimbarea sensului de rotație a elementului cinematic conducător, pentru a obține mișcările 
necesare, flexie/extensie și inversie/eversie, la elementul cinematic condus.  

Pentru elementele de tip roată („cartwheel”) au fost studiate diverse configurații, 
acestea fiind centralizate în Tabelul 5.2. A fost efectuată analiza cu element finit cu ajutorul 
programului ANSYS Student, pentru a verifica dacă tensiunea maximă dezvoltată este mai 
mică decât tensiunea de curgere a materialului și, de asemenea, pentru a observa 
deformațiile maxime ale lamelelor. Un alt aspect măsurat a fost unghiul de rotație dintre 
inelul interior și cel exterior. Configurarea analizei a constat în fixarea inelului exterior 
(presupunând ca pacientul se va opune mișcării de reabilitare, datorită durerii), în timp ce un 
cuplu de 15 Nꞏm a fost aplicat tangențial inelului interior. Au fost analizate patru materiale, 
oferite de baza de date a programului, ale căror caracteristici sunt prezentate în Tabelul 5.3.  

Pentru prima variantă de element compliant, A1, tensiunea maximă echivalentă (von-
Mises) variază între 762.44 și 779.38 MPa (pentru materialele studiate), aliajul de titan 
reprezentând singurul material acceptabil (tensiunea maximă este mai mică decât tensiunea 
de curgere). Pentru varianta A2 rezultatele obținute pentru această simulare oferă o tensiune 
maximă mai mică (449.13 până la 463.05 MPa) dar și o deplasare unghiulară minimă. Pentru 
varianta A3 a fost obținută o deplasare unghiulară mai mare (un maxim de 4.2899 grade), 
dar cu dezavantajul unei tensiuni maxime ridicate. Ultima versiune studiată pentru acest 
model, varianta A4, a obținut cele mai bune rezultate privind tensiunea maximă, dar și de 
această dată deplasarea unghiulară a înregistrat valori scăzute (Figura 5.10). 

Tabelul 5.2: Configurații ale mecanismelor compliante de tip roată („cartwheel”) 
Dimensiuni [mm] Element compliant/ 

4 lamele elastice 
Element compliant/ 
8 lamele elastice 

Element compliant/ 
grosime variabilă 

r1 = 35 d = 5 A1 B1 C1 
r1 = 35 d = 10 A2 B2 C2 
r1 = 90 d = 5 A3 B3 C3 
r1 = 90 d = 10 A4 B4 C4 

 
S-a propus creșterea rigidității prin descreșterea unghiului φ la 22.5 grade, deci prin 

creșterea numărului lamelelor elastice la 8, păstrând structura simetrică. Pentru această 
variantă constructivă, B1, valorile pentru tensiunile maxime sunt mai mari decât tensiunile de 
curgere, rezultând deformații permanente ale materialelor. Aliajul de titan este singurul 
material cu o valoare mai mică pentru tensiunea von-Mises, dar deplasările unghiulare sunt 
foarte mici și greu de înregistrat. 

Tabelul 5.3: Caracteristicile principale ale materialelor din baza de date a programului 
ANSYS Student 

Nume material 
Tensiunea de curgere 

[Mpa] 
Tensiunea maxima 

[Mpa] 
Molului lui Young 

[MPa] 

Aliaj Aluminiu 280 310 71000 

Aliaj Magneziu 193 255 45000 

Otel inoxidabil 207 586 193000 

Aliaj titan 930 1070 96000 
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(a)      (b) 

Figura 5.10: Rezultate simulare pentru elementul compliant cu 4 lamele: a) tensiunea von-
Mises; b) deplasări unghiulare 

Varianta B2 oferă valori maxime ale tensiunilor von-Mises, între 206.93 și 212.35 
MPa dar, deși valorile pentru aliajul de titan și cel de aluminiu se află în limitele 
corespunzătoare, deformațiile unghiulare pentru aceste materiale sunt prea mici. Varianta B3 
prezintă deplasări unghiulare crescute, însă prezintă dezavantajul unor tensiuni maxime 
necorespunzătoare. Ultima versiune, B4, a înregistrat o tensiune de 224.9 MPa pentru aliajul 
de aluminiu (cu deformație unghiulară de 1.949 grade) și 224.83 MPa pentru aliajul de titan 
(cu deformație unghiulară de 1.4334 grade), ambele materiale aflându-se în limite 
corespunzătoare (Figura 5.12). 

 

 
(a)      (b) 

Figura 5.12: Rezultate simulare pentru elementul compliant cu 8 lamele: a) tensiunea von-
Mises; b) deplasări unghiulare 

Pentru varianta C1, valorile tensiunilor maxime nu se situează în limitele acceptate, 
deși deplasările unghiulare au valori mai crescute decât în cazul versiunilor anterioare. Aliajul 
de titan este singurul material acceptabil ca valori ale tensiunilor maxime, pentru varianta C2, 
cu o deplasare unghiulară de 1.306 grade. Varianta C3 prezintă avantajul unor deplasări 
unghiulare mari, dar nici un material nu oferă siguranța necesară. Ultima variantă studiată 
pentru acest model, C4, ne oferă materialul aliaj de titan, care respectă ambele cerințe, atât 
de rezistență, cât și de deformație unghiulară (8.22 grade). În urma simulărilor, se obțin 
rezultatele prezentate în Figura 5.14.  

Forma de tip roată („cartwheel”) elementului compliant a oferit câteva modele 
acceptabile, cu o tensiune von-Mises mai mică decât tensiunea de curgere, și valori de 
deplasare unghiulară a inelului interior față de inelul exterior de minim două grade, și anume: 
variantele A3, B3 și C4, toate confecționate din aliaj de titan. Acest material are o deformație 
elastică liniară, însă valorile mici ale deformației unghiulare și prețul crescut de achiziție 
reprezintă principalele dezavantaje. 
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(a)      (b) 

Figura 5.14: Rezultate simulare pentru elementul compliant cu grosime variabilă: a) 
tensiunea von-Mises; b) deplasări unghiulare 

Mecanismul compliant de tip arc dublu, având la bază spirala lui Arhimede, oferă 
deformații unghiulare mai mari, datorită formei acestuia. S-au studiat mai multe variante, prin 
modificarea grosimii d și a lățimii zonei elastice t. Pentru prima simulare, varianta D1, au fost 
utilizate următoarele dimensiuni: r1 = 35 mm, r2 = 6 mm, t = 2 mm, d = 15 mm și n = 1 
(numărul de spire). Simulările în mediul ANSYS Student prezintă valori foarte mari pentru 
tensiunile maxime (Figura 5.17). Pentru a îmbunătăți acest aspect, anumite dimensiuni au 
fost modificate, și anume: r1 = 90 mm, r2 = 6 mm, t = 3 mm, d = 20 mm, menținând numărul 
de spire (varianta D2).  

 

 
(a)      (b) 

Figura 5.17: Rezultate simulare pentru elementul compliant de tip spirală dublă: a) 
tensiunea von-Mises; b) deplasări unghiulare 

Datorită faptului ca aliajul de titan este un material cu preț ridicat, au fost studiate și alte 
dimensiuni, pentru a obține rezultate favorabile de la un material mai accesibil. Dacă 
dimensiunea t este crescută la 4 mm, se obține o tensiune echivalentă mult mai mică, dar și 
deplasări unghiulare foarte mici (varianta D3). 

O altă abordare presupune conectarea a două elemente elastice de tip spirală dublă, în 
diverse configurații: spirele să aibă același început sau să existe un unghi între începuturile 
spirelor, de 45 sau de 90 de grade. Rezultatele sunt sintetizate în Tabelul 5.4. Cele mai mari 
deplasări unghiulare sunt obținute atunci când unghiul dintre începuturile spirelor este de 90 
de grade, dar tot atunci apar și cele mai mari tensiuni. Când două elemente sunt amplasate 
în oglindă, unul față de celălalt, deplasarea unghiulară este aproape nulă, astfel că această 
variantă constructivă nu este potrivită pentru aplicația prezentă. 

Au fost efectuate numeroase simulări și s-a observat că o creștere a numărului de 
spire (1.5 sau 2) conduce la o creștere a deplasărilor unghiulare, dar, de asemenea, și la o 
creștere a tensiunii maxime echivalente. Forma optimizată a acestui element compliant 
constă într-o spirală dublă Arhimede, cu următoarea configurație: pasul spiralei 22 mm, r1 = 
90 mm, t = 4 mm, d = 50 mm și n = 1.7. Pentru această variantă (D7), două materiale 
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prezintă valori mai mici ale tensiunii echivalente maxime decât cele ale tensiunii de curgere: 
aliajul de aluminiu și cel de titan. Caracter liniar al acestor materiale va facilita controlul și 
calibrarea mecanismului compliant. Un mecanism pe baza aliajului de aluminiu ar prezenta 
avantajului unui cost scăzut și înlocuire rapidă în caz de deteriorare. 

Tabelul 5.4: Rezultate obținute pentru diverse configurații ale mecanismului compliant de tip 
spirală dublă 

Configurație Material Deplasare unghiulara 
[grade] 

Tensiuni von-Mises 
[MPa] 

Aliaj Aluminiu 7.4566 352.15 
Aliaj Magneziu 11.623 350.34 
Otel inoxidabil 2.774 354.04 

Unghi de 0 grade între 
începuturile spirelor (D4) 

Aliaj Titaniu 5.4137 349.45 
Aliaj Aluminiu 7.6152 379.54 
Aliaj Magneziu 11.918 378.79 
Otel inoxidabil 2.8225 380.34 

Unghi de 45 grade între 
începuturile spirelor (D5) 

Aliaj Titaniu 5.5626 378.38 
Aliaj Aluminiu 7.6589 464.66 
Aliaj Magneziu 11.99 459.87 
Otel inoxidabil 2.8381 469.18 

Unghi de 90 grade între 
începuturile spirelor (D6) 

Aliaj Titaniu 5.5968 457.36 

5.2.3  Sistemul de comandă și control 

5.2.3.1.  Sistemul de comandă 
În vederea obținerii mișcărilor de reabilitare necesare (flexie/extensie și inversie/eversie), a 
fost realizat montajul experimental din Figurile 5.20 și 5.21. La pinii unei plăci de dezvoltare 
SSC-32, au fost conectate celor două servomecanisme, în timp ce la o placă de dezvoltare 
Bot Board II, au fost conectați potențiometri rotativi și encoderele servomotoarelor. 

 
Figura 5.20: Schemă montaj experimental (arhitectură generală) 

După cum s-a menționat anterior, pentru comanda și controlul platformei de 
reabilitare a fost utilizată o placă de dezvoltare SSC-32 împreună cu microcontrolerul Atmel 
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ATMEGA168-20PU. SSC-32 este o platformă electronică preasamblată, utilizată pentru 
controlul servomecanismelor (Figura 5.22.a), ce are o rezoluție înaltă (1uS) pentru 
poziționare precisă și o transmitere a comenzii deosebit de constantă și fluentă. Pentru o 
rază de acționare a servomecanismului de 180 de grade, semnalul pentru această platformă 
variază între 0.5 ms și 2.50 ms. Aceasta placă are patru intrări digitale, ce pot fi utilizate și ca 
intrări analogice, și trei blocuri terminale, pentru opțiuni de alimentare. Motoarele servo pe 
care această placă de dezvoltare le suportă sunt Futaba sau Hitec.  

 

 

Figura 5.21: Ansamblul complet al sistemului de reabilitare 

 
(a)            (b) 

Figura 5.22: Placa de dezvoltare SSC-32 (http://www.lynxmotion.com): a) vedere generală; 
b) componente 

Pentru colectarea informațiilor de la potențiometrele rotative ale platformei de 
reabilitare și de la encoderele servomecanismelor, a fost utilizată o placă de dezvoltare Bot 
Board II, împreună cu microcontrolerul Basic Atom28. Această placă de dezvoltare are două 
terminale pentru alimentare: unul pentru microcontroler și al doilea pentru servomoare, 
senzori sau alte dispozitive. Microcontroler-ul Basic Atom28 este un modul pe 32 de biți cu o 
gama largă de funcții programabile. Acesta se utilizează pentru aplicații ce necesită schimb 
rapid de informații în timp real. Acest modul poate fi programat cu limbaje de programare de 
tip BASIC, C și Assembly. 

 
5.3  Sistem de reabilitare cu un grad de mobilitate 

Luând în considerare varianta constructivă VC-17 (Figura 3.25), a fost realizat practic un 
sistem de reabilitare cu un singur grad de mobilitate (Figura 5. 26). Variația vitezei de rotație 



 

5. Realizare modele experimentale 

 
65 

a elementului cinematic condus, ce se transpune în variația vitezelor de oscilație a plăcii 
suport pentru talpa piciorului (oscilații în jurul a două axe de rotație perpendiculare, placa 
respectivă având mișcarea corpului cu un punct fix), precum și variația unghiului , care 
definește valoarea maximă a unghiurilor de rotație ale elementului cinematic condus, θx, și 
θy, sunt realizate prin intervenția operatorului, în cazul acestui prim prototip. 

  

Figura 5.26: Prototipul sistemului de reabilitare cu un singur grad de mobilitate (varianta 
constructivă VC-17) 

În vederea controlului automat al turației motorului de acționare (ca valoare și sens), 
precum și al valorii unghiului , ce definește valoarea maximă a unghiurilor de rotație ale 
elementului cinematic condus, în raport cu cele două axe de rotație, corespunzătoare 
mișcărilor de flexie-extensie și inversie-eversie, a fost modificată schema generală de 
comandă a primului prototip și, de asemenea, a fost utilizat un al doilea motor, pentru 
reglarea unghiului . Arhitectura generală de control este prezentată în Figura 5.27. Acest 
prototip este în curs de dezvoltare (Figura 5.28). 

 
Figura 5.27: Arhitectura generală de control pentru al doilea prototip de sistem de reabilitare 

cu un singur grad de mobilitate (varianta constructivă VC-18), [Doroftei, et al., 2019] 
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Figura 5.28: Al doilea prototip al sistemului de reabilitare cu un singur grad de mobilitate 

(varianta constructivă VC-18) 

Deoarece cele două unghiuri de rotație ale elementului condus nu pot avea valori 
maxime diferite pe parcusul unei rotații complete a elementului cinematic conducător, 
această platformă tehnică se pretează mai mult pentru întreținerea sportivilor, cu articulații 
sănătoase ale gleznei, și mai puțin pentru reabilitare. De asemenea, din motivele menționate 
anterior, dar și pentru faptul că acest prim prototip nu permite controlul automat al 
parametrilor menționați, au fost efectuate teste experimentale pentru întreținerea sportivilor 
din cadrul Clubului Sportiv Politehnica Iași, însă nu au fost efectuate experimente pentru 
reabilitare pacienți cu afecțiuni ale articulației gleznei. 

5.4  Concluzii 

Prototipul sistemului de reabilitare cu două grade de  mobilitate  propus  a  fost  realizat  prin  
îmbinarea tehnologiilor facile cu materiale ușoare și de cost redus. Sistemul de acționare al 
robotului are la bază două servomotoare digitale Futaba, ce au fost selectate datorită 
cuplului ridicat pe care îl oferă.  

Pentru comanda, controlul și achiziția datelor de la platforma de reabilitare au fost 
utilizate două plăci de dezolvare: SSC-32 cu microcntrollerul ATMEGA168-20PU și Bot 
Board II cu microcontrollerul Basic Atom28. 

La acest moment, sistemul senzorial al sistemului de reabilitare nu este pe deplin 
implementat. Acesta este dotat cu traductoare de poziție pentru înregistrarea și stocarea 
valorilor exercițiilor de reabilitare. A fost discutat un sistem de complianță, ca măsură de 
siguranță, ajungându-se la alegerea unei forme optime, acesta fiind în curs de dezvoltare. 

În vederea obținerii celor patru mișcări de bază necesare unei recuperări complete a 
articulației gleznei, pentru sistemul de reabilitare conceput și studiat, au fost realizate 
comanda, control și testarea platformei. 

A fost realizat și un prototip de sistem de reabilitare cu un singur grad de mobilitate, 
însă controlul parametrilor funcționali ai primului prototip se face manual, prin intervenția 
operatorului. În vederea efectuării unui control automat, primul prototip a fost modificat, însă 
cel de al doilea prototip este în curs de dezvoltare. 

Deoarece cele două unghiuri de rotație ale elementului condus nu pot avea valori 
maxime diferite pe parcusul unei rotații complete a elementului cinematic conducător, 
această platformă tehnică se pretează mai mult pentru întreținerea sportivilor, cu articulații 
sănătoase ale gleznei, și mai puțin pentru reabilitare. Din acest motiv, dar și pentru faptul că 
acest prim prototip nu permite controlul automat al parametrilor menționați, au fost efectuate 
teste experimentale pentru întreținerea sportivilor din cadrul Clubului Sportiv Politehnica Iași, 
însă nu au fost efectuate experimente pentru reabilitare pacienți cu afecțiuni ale articulației 
gleznei. 
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6.1  Verificarea și etalonarea actuatoarelor 

Într-o etapă preliminară, utilizând mediul de programare Arduino și o placă de dezvoltare 
Arduino UNO, a fost creat un model intitulat Mișcări. Microcontrollerul Arduino a fost conectat 
la portul COM6 al calculatorului. Variația poziției unghiulare este transmisă către 
servomecanisme, conectate la pinii 9, respectiv 10. În urma verificării fiecărui actuator, s-a 
ajuns la concluzia că intervalul de variație a poziției unghiulare este cuprins, în realitate, între 
20° și 160° și nu între 0° și 180°. Acest fapt nu reprezintă un incovenient, intervalul de 
variație fiind satisfăcător pentru acționarea sistemului de reabilitare.  

6.2  Interfața grafică cu utilizatorul 

Prin utilizarea mediului Matlab, a fost dezvoltată o interfaţă grafică cu utilizatorul, prezentată 
în Figura 6.1. Mediul Matlab permite comunicarea între plăcile de dezoltare şi acesta, prin 
intermediul unui adaptor usb-serial. Microcontroller-ul ATMEGA168-20PU generează 
semnale PWM, pe care le transmite către servomecanisme, acţionându-le. 

 
Figura 6.1: Interfața grafică cu utilizatorul, GUI_Interfata 
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Interfața grafică cu utilizatorul, GUI_Interfata (Anexa B), are un aspect prietenos 
(„user- friendly”) și este formată din trei panouri de comandă. Aceasta a fost creată pentru a 
facilita utilizarea platformei de reabilitare de către acele persoane ce nu posedă, neapărat, 
cunoștințe din domeniul ingineriei, mai ales sub aspectul utilizării acesteia în medii de 
specialitate (clinici, spitale, etc.). Două dintre panourile de comandă, intitulate Setări și Valori, 
asigură obținerea exercițiilor de recuperare propuse, iar cel de-al treilea oferă informații în 
timp real, colectate de la sistemul de reabilitare.  

6.2.1  Panoul Setări 
În cadrul acestui panou de comandă (Figura 6.2), se realizează conexiunea la porturile USB 
ale calculatorului. Din fereastra „Device Manager” a unui calculator se verifică porturile care 
trebuie apelate în interfața grafică. 

Pentru fiecare fereastră de introducere a portului a fost creată câte o rutină (funcția 
Connect_Callback și funcția ssc_Connect_Callback), ce permite conectarea și, respectiv, 
deconectarea microcontrolerelor de la acel port. Astfel, se asigură funcționalitatea interfeței, 
indiferent de calculatorul pe care aceasta este instalată. De asemenea, pentru codul 
microcontrolerului SSC este înglobată o subrutină ce permite calcularea lățimii pulsului 
semnalului de comandă ce trebuie trimis la motoare. Butonul de start, care până la 
conectarea microcontroller-elor este inactiv, inițializează tot programul de reabilitare, stabilit 
de terapeut, funcție de numărul corespunzător din caseta de Număr Cicluri. 

 
Figura 6.2: Panoul Setări 

6.2.2  Panoul Valori 
Controlul efectiv al amplitudinilor unghiulare ale mișcărilor de reabilitare este efectuat în 
panoul Valori (Figura 6.3). Aici sunt definite șase rutine, corespunzătoare exercițiilor de 
reabilitare, și anume: flexie (valflex), extensie (valext), eversie picior drept, eversie picior 
stâng, inversie picior drept și inversie picior stâng.  

 
Figura 6.3: Panoul Valori 

6.2.3  Panoul Grafice 
În cadrul acestui panou, sunt afișate, în timp real, datele colectate de la potențiometrele 
rotative (reprezentând valorile unghiurilor de reabilitare θ4, θ’4), cât și valori colectate de la 
encoderele servomecanismelor (reprezentând unghiurile motoare θ1, θ’1). Primele patru 
grafice (Motor1, Motor2, Flexie/extensie, Inversie/eversie) prezintă valorile colectate, funcție 
de timp, resetarea acestor grafice realizându-se la 500 milisecunde. Următoarele patru 
ferestre grafice afișează traiectoria exercițiului de recuperare, atât traiectoria teoretică, cât și 
traiectoria reală efectuată (prin realizarea graficelor corespunzătoare între unghiurile motoare 
și unghiurile de reabilitare – Figura 6.4). 

6.3  Rezultate experimentale 

După tratarea afecţiunilor din punct de vedere medical (chirurgical sau nechirurgical), 
medicul recomandă pacientului începerea unor şedinţe de terapie fizică, cu scopul de a 
obţine o recuperare completă a articulaţiei. În acest sens, se stabileşte o întrevedere între 
pacient - medic- fizioterapeut, cu rolul de a elabora criteriul de recuperare (pasiv sau activ) 
ce trebuie aplicat pacientului. Programul de recuperare medicală (gimnastică recuperatorie) 
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are la bază diagnosticul medical. În consecinţă, medicul îi conturează fizioterapeutului 
punctele forte pe care trebuie să le urmărească pe parcursul recuperării medicale şi 
recomandă prudenţă, mai ales dacă pacientul a mai avut antecedente medicale anterioare în 
zona articulaţiei gleznei (tratate sau parţial tratate). 

 

Figura 6.4: Panoul Grafice în timpul funcționării sistemului de reabilitare 

Deoarece terapia se realizează cu ajutorul sistemului robotizat, în cazul de faţă rolul 
fizioterapeutului este doar de asistare a terapiei. În acelaşi timp, acesta trebuie să îi descrie 
pacientului sistemul robotic care îl va recupera (pentru a înlătura reticenţa pacientului la 
prezenţa acestuia) şi să îi explice beneficiile pe care sistemul i le poate oferi recuperării 
medicale. 

Testarea sistemului de reabilitare a fost necesară pentru a evalua performanţele 
acestuia, în concordanţă cu cerinţele de recuperare impuse. S-a dorit monitorizarea 
amplitudinii de mișcare, fără încărcarea sistemului robotic, pentru valori maxime de 
reabilitare. S-au efectuat curse complete de deplasare pentru mișcările de flexie/extensie și 
inversie/eversie și anume: amplitudini de 25 grade flexie, 45 grade eversie, 45 grade inversie 
(picior drept) si 25 grade eversie (picior drept).. 

S-a dorit aplicarea unei terapii de recuperare medicală pe pacienți cu deficiențe la 
nivelul articulaței gleznei. În acest sens, un pacient s-a oferit voluntar pentru a testa sistemul 
robotizat, după ce a suferit o fractura a osului navicular la piciorul drept. Perioada de repaos 
în aparat gipsat a fost de 30 de zile, după care s-a recomandat începerea ședințelor de 
recuperare. Datorită imobilizării îndelungate, pacientul suferea de endem periferic la piciorul 
afectat, dificultate în mers și în efectuarea activităților zilnice, datorită rigidității crescute a 
articulației gleznei. Fizioterapeutul a recomandat mai multe tipuri de exerciții pentru 
flexie/exensie și inversie/eversie, cu o frecvență cel puțin o dată pe zi. 

Protocolul experimental de testare a subiectului a constat în următoarele etape: 
 Mai întai, i s-a descris sistemul mecatronic şi principiul de funţionare al acestuia; 
 Apoi, i s-a garantat siguranţa pe tot parcursul utilizării dispozitivului; 
 Subiectului i s-a explicat că poate oricând să întrerupă testul; 
 Pasul următor a constat în poziţionarea subiectului în sistemul mecatronic - poziţia de 

început a terapiei a fost cu genunchiul în flexie, astfel încât să se obţină un unghi de 
90⁰ între coapsă şi gambă, iar talpa piciorului perfect amplasată pe elementul condus 
al sistemului; Această alinierea corespunzătoare a subiectului a fost importantă 
pentru corectitudinea rezultatelor; Piciorul a fost menţinut fix pe platforma sistemului; 

 Testele efective cu sistemul de reabilitare au constat în realizarea unor  mişcări  de 
flexie/extensie și inversie/eversie, cu scopul de a urmări, în timp real, amplitudinile 
unghiulare și de a monitoriza evoluția pacientului în timp. 
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După ce i s-a explicat pacientului protocolul de recuperare și acesta și-a dat acordul 
privind începerea terapiei cu ajutorul sistemului robotizat, s-au notat capacităţile funcţionale 
ale acestuia de la momentul începerii terapiei. Pornind de la amplitudinile unghiulare 
observabile cu ochiul liber, s-au efectuat teste pe sistemul mecatronic prin creștere 
progresivă a acestora, aflându-se cu exactitate gama de valori admisibile pentru exercițiile 
de reabilitare. 

Pacientul, amplasat pe scaun, cu piciorul drept pe placa suport a sistemului de 

reabilitare, a început primele exerciții de recuperare cu amplitudini de '
4 = -20...+25 grade 

pentru flexie/extensie și 4 = -15...+20 grade pentru eversie/inversie. Rezultatele obținute de 
la traductoarele de poziție privind amplitudinea de mișcare a articulației gleznei au fost 
înregistrate (Figura 6.9), pentru fiecare set de exerciții, pentru a urmări evoluția în timp a 
pacientului. Se pot observa abateri de la traiectoria propusă, datorită rigidității crescute a 
articulației. Fiecare exercițiu a fost repetat de cel puțin 20 de ori, zilnic.  

 
(a)      (b) 

Figura 6.9: Rezultate exerciții de reabilitare, ziua 1: a) flexie/extensie; b) inversie/eversie 

Verificarea amplitudinilor unghiulare ale articulației gleznei s-a realizat înaintea 
fiecărei ședințe, pentru a putea crește intensitatea exercițiilor. La mijlocul perioadei de 
recuperare recomandată, de 3 sătămâni (adică după 10 zile), s-a putut observa 

îmbunătățirea acestor valori, astfel încât unghiul '
4  corespunzător mișcării de flexie/extensie 

variază între -22 și +30 de grade, iar unghiul 4  corezpunzător eversiei/inversiei variază între 
-23 și +30 grade (Figura 6.10). De această dată, abaterile de la traiectoria propusă sunt mult 
mai mici. 

 
(a)      (b) 

Figura 6.10: Rezultate exerciții de reabilitare, ziua 10: a) flexie/extensie; b) inversie/eversie 
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Ultimele exerciții efectuate de pacient au amplitudini unghiulare de -25...+40 grade 
pentru flexie/extensie și -25...+35 pentru eversie/inversie. Progresul realizat de pacient este 
evident, mai ales în cazul mișcării de inversie, unde rigiditarea era foarte crescută (Figura 
6.11).  

 
(a)      (b) 

Figura 6.11: Rezultate exerciții de reabilitare, ziua 20: a) flexie/extensie; b) inversie/eversie 

În Figura 6.12 este prezentată evoluția pacientului privind amplitudinea unghiulară 
efectuată de articulația gleznei. Evoluția evidențiază gradul de recuperare final al pacientului, 
prin comparație cu ziua inițială. După cum poate observa, pacientul are, la început, o 
amplitudine de mișcare limitată, de 20 grade pentru flexie, 25 grade extensie, 15 grade 
pentru eversie și 20 de grade pentru inversie. O îmbunătățire remarcabilă se observă după 
finalizarea terapiei de recuperare. 

 
(a)       (b) 

Figura 6.12: Rezultate exerciții de reabilitare, funcție de timp: a) flexie/extensie; b) 
inversie/eversie 

6.4  Concluzii 

În vederea obținerii celor patru mișcări de bază necesare unei recuperări complete a 
articulației gleznei, pentru sistemul de reabilitare conceput și studiat, au fost realizate 
comanda, controlul și testarea platformei de reabilitare. 

Interfața grafică cu utilizatorul, GUI_Interfata, are un aspect prietenos și este formată 
din trei panouri de comandă. Această interfață a fost creată pentru a facilita utilizarea 
platformei de către acele persoane ce nu posedă neapărat cunoștințe din domeniul 
ingineriei, mai ales sub aspectul utilizării acesteia în medii de specialitate (clinici, spitale, 
etc.). Două dintre panourile de comandă, intitulate Setari și Valori, asigură efectuarea 
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configurărilor necesare pentru exercițiile de recuperare, iar cel de-al treilea, Grafice, oferă 
informații în timp real cu privire la amplitudinea și corectitudinea exercițiilor efectuate. 

Datorită posibilității controlului platformei prin intermediul unei interfețe grafice cu 
utilizatorul, aceasta poate fi comandată de orice persoană, într-un mod facil, acest aspect 
fiind deosebit de important în cazul integrării platformei robotice în cadrul programelor de 
terapie existente la nivelul clinicilor, spitalelor, sau instituțiilor de profil.  

Primele teste au fost efectuate pe un pacient voluntar, ce a suferit de rigidizare a 
articulației gleznei, în urma repaosului purtării aparatului gipsat. Evaluarea progresului 
recuperativ al pacientului s-a efectuat prin prisma monitorizării amplitudinilor unghiulare 
realizare de articulația gleznei. Rezultatele experimentale au dovedit eficiența sistemului în 
recuperarea pacientului, precum și validarea modelului matematic și numeric din capitolul 4. 
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7.1  Concluzii generale 

Terapiile tradiționale de reabilitare utilizează dispozitive simple, cum ar fi benzi elastice și 
role de spumă. De asemenea, acestea necesită asistența permanentă a unui terapeut. 
Exercițiile de reabilitare sunt de lungă durată, repetitive și necesită efort, atât din partea 
pacientului, cât și din partea terapeutului. 

Pentru a contracara aceste dezavantaje, se pot utiliza sisteme robotizate performante, 
pentru o recuperare completă a articulației. Însă, implementarea terapiei asistate de sisteme 
robotizate la nivelul instituțiilor de profil recuperator este dificilă, datorită costurilor ridicate ale 
acestora. 

De aici a rezultat necesitatea efectuării de cercetări în vederea dezvoltării de noi 
variante de platforme robotizate, cu un cost redus, însă cu funcționalitate ridicată, care să 
permită o recuperare completa a articulației gleznei, dar și monitorizarea progresului 
pacientului. 

În acest scop, a fost efectuată o sinteză structurală, plecând de la mișcările de bază 
permise în articulația gleznei, în vederea identificării unor noi scheme structurale de 
platforme de reabilitare. 

Pe baza schemelor structurale adoptate, au fost propuse mai multe variante 
constructive, ce au fost supuse unui proces de analiză comparativă, având la bază o serie de 
criterii impuse. 

Ulterior, a fost efectuată analiza matematică și simularea variantelor adoptate, în 
scopul validării funcționalității acestora. 

În final, au fost realizate modele experimentale, efectuându-se teste pentru a 
demonstra eficacitatea acestora în procesul de reabilitare a articulației gleznei. 

Primele teste au fost efectuate pe un pacient voluntar, ce a suferit de rigidizare a 
articulației gleznei, în urma repaosului purtării aparatului gipsat. Evaluarea progresului 
recuperativ al pacientului s-a efectuat prin prisma monitorizării amplitudinilor unghiulare 
realizare de articulația gleznei. Rezultatele experimentale au dovedit eficiența sistemului în 
recuperarea pacientului, precum și validitatea modelului matematic și numeric. 
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7.2  Contribuții personale 

Printre contribuțiile personale ale autoarei acestei lucrări, pot fi menționate următoarele: 
 Efectuarea unei sinteze bibliografice ample, în scopul stabilirii stadiului actual al 

cercetărilor privind platformele de reabilitare a articulației gleznei dezvoltate pe plan 
internațional, precum și strategiile de control utilizate; 

 Efectuarea unei sinteze structurale, plecând de la mișcările de bază permise în 
articulația gleznei, în vederea identificării unor noi scheme structurale de platforme, 
care să răspundă unor criterii impuse; 

 Efectuarea unei sinteze dimensionale pentru mecanismele adoptate, astfel încât 
acestea să asigure elementului final cursele unghiulare necesare recuperării 
mișcărilor de flexie-extensie și pronație-supinație ale articulației gleznei; 

 Conceperea unor platforme robotizate pentru recuperarea articulației gleznei, 
adoptând soluții constructive originale, care să respecte o serie de criterii impuse; 

 Simularea modelelor CAD 3D a platformelor robotice, utilizând mediul visual 
NASTRAN, în vederea validării soluțiilor constructive adoptate; 

 Efectuarea unei analize cinematice a tuturor mecanismelor din structura platformelor 
robotice, pentru a demonstra eficacitatea soluțiilor propuse; Rezultatele obținute prin 
simularea numerică a mecanismelor analizate sunt similare celor obținute în urma 
simulării modelelor CAD; 

 Realizarea prototipului sistemului robotic de reabilitare a articulației gleznei cu două 
grade de mobilitate, prin integrare constructivă a sistemelor mecanic, de acționare, 
senzorial, de comandă și control; 

 Dezvoltarea unei interfețe grafice cu utilizatorul, ce permite o utilizare facilă a 
sistemului, cu ajutorul căreia se pot programa diverse exerciții de reabilitare și se 
poate monitoriza evoluția pacientului; 

 Efectuarea unor teste pentru validarea soluției adoptate, pe un pacient, rezultatele 
experimentale dovedind eficiența sistemului în recuperarea acestuia; 

 Realizarea unui prim prototip de sistem de reabilitare cu un singur grad de mobilitate, 
acesta fiind testat pentru întreținerea unor sportivi din cadrul Clubului Sportiv 
Politehnica Iași. 

7.3  Valorificare rezultate 

Pe parcursul perioadei de studii doctorale, s-au publicat 17 lucrări științifice, iar una este în 
curs de publicare. Dintre acestea, 7 în jurnale sau volume internaționale indexate ISI, 11 în 
jurnale sau volume indexate în baze de date internaționale și 1 în volumul unei conferințe. La 
15 dintre lucrările menționate, autorul prezentei teze este prim autor, celelalte fiind publicate 
în colaborare. 
 Rezultatele obținute au fost diseminate în cadrul unor conferințe naționale și 
internaționale: THE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED CONCEPTS IN 
MECHANICAL ENGINEERING”  ACME  2019; “THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON ADVANCED CONCEPTS IN MECHANICAL ENGINEERING”, ACME 2018; The 12th 
IFToMM International Symposium on Science of Mechanisms and Machines - SYROM'2017; 
“THE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED CONCEPTS IN MECHANICAL 
ENGINEERING”, ACME, 2016; “ModTech International Conference- Modern Technologies in 
Industrial Engineering”, 2016, „Second CommScie International Conference: Challenges for 
Sciences and Society in Digital Era”, 2015; “The XII International Congress Machines, 
Technologies, Materials MTM’15”, 2015; “ModTech International Conference- Modern 
Technologies in Industrial Engineering”, 2015; “The 11th International Conference - 
Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field 
OPROTEH 2015”; “Innovative Manufacturing Engineering IManE 2015”. 
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7.4  Direcții viitoare de cercetare 

 Direcțiile viitoare de cercetare sunt concentrate asupra implemetării unui element 
compliant de siguranță, ce ar asigura un nivel crescut al încrederii pacienților în 
sistemul robotic; 

 De asemenea, sunt necesare testări multiple, pentru pacienții ce suferă de diverse 
afecțiuni ale mobilității articulației gleznei, în colaborare cu instituții de profil. 
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