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1.Ideea și motivația: 

Deoarece avem pasiunea nestăvilită și dorința de a excela mereu in domeniul roboticii, 

eram în cautare de noi idei pentru următorul nostru proiect. Răscolind internetul am dat peste 

un videoclip YouTube în care era prezentat un exoschelet folosit pentru recuperarea medicală 

a persoanelor care au suferit un accident vacular cerebral (AVC) și în urma acestuia sau a altei 

afecțiuni a rezultat paralizia ori semiparalizia membrelor superioare. Acesta mișcă în acest caz 

degetele pacientului astfel încât el să iși redobândească mobilitatea, dexteritatea și controlul 

voluntar al acestora și execută chiar mai bine decât un fizioterapeut exercițiile pe care acesta 

trebuie să le facă împreună cu pacientul. Motivul pentru care exoscheletul este chiar mai bun 

decât un medic este faptul că acesta poate mișca mai multe degete odată, in diferite moduri, 

pe cand fizioterapeutul poate să se ocupe de maxim 2 degete in același timp. 

Imediat ni s-a aprins beculețul și am inceput sa gandim, pornind doar de la ideea de 

exoschelet robotic și la ce este acesta folosit. Am început repede sa gândim propria noastră 

variantă de exoschelet. În general exoscheletele pentru recuperare medicală sunt preferate 

pentru precizie, cost semnificativ redus față de ședințele de fizioterapie, modularitate și 

flxibilitate. Noi am decis să gândim un prototip mult mai ieftin decât ceea ce există deja pe 

piață. Astfel am decis să folosim la construcția sa PLA imprimat 3D și motoare servo pentru a 

executa mișcările. 

2. Proiectarea și construcția:  

 Desigur, pe piață există astfel de exoschelete realizate din metal sau plastic, 

pneumatice, hidraulice sau mecanice cu motoare DC cu reducții mari și encodere. Niciunul 

din multele astfel de proiecte pe care le văzusem noi pe internet nu folosise încă servo-

motoare, deși sunt precise, puternice și ușor de controlat și programat. 

 Am inceput cu măsurătorile necesare, cea mai grea parte din tot proiectul fiind 

proiectarea 3D, fiindcă nu mai făcusem asta niciodată, iar realizarea unui astfel de proiect 

complex necesită cunoștințe destul de avansate pe care noi trebuia să le dobândim. Desigur, 

proiectarea avea să fie și cea mai complexă parte, deoarece trebuie să respecte forma mâinii 

astfel încât sa nu incomodeze pacientul, axele degetelor și mișcării acestora și regulile impuse 

de medicina recuperatorie.  



 

 Una dintre inovațiile pe care le-am adus în acest domeniu este partea care asigură 

mișcarea articulației metacarpiene (baza degetelor) deoarece nu poți băga efectiv o balama 

prin deget, asemeni articulatiilor de deasupra lor (falange). Centrul de rotatie a părțilot mobile 

trebuie să respecte centrul de rotație al articulației, iar inovația noastră pentru mișcarea 

metacarpienelor a fost o șină cu 3 rulmenți dispuși triungiular in 2 canale rotunde, presând 

canalele din direcții opuse, asigură stabilitatea și mobilitatea articulațiilor. Inovatia noastră a 

fost faptul că nu mai există un asemenea mecanism, iar bazându-ne pe ceea ce știam am reușit 

sa creem o variantă mai pe placul și posibilitățile noastre. 

Fiecare parte a fost proiectată 3D in SolidWorks și a avut înainte de varianta finală cel 

puțin 3 rebuturi care nu au ieșit intocmai cum trebuia. Dupa ce toate piesele au fost printate 

am inceput constructia. Părțile mobile sunt coordonate de servo-motoare, dirijate de un 

Arduino Nano. Servomotoarele execută o mișcare de rotație care dirijează un fir de nailon 

foarte rezistent prin niște role cu canal conduse prin tuburi de teflon până la punctul unde 

angrenează degetele. Acestea sunt mișcate de firul de nailon, tras de motoarele servo. 

3. Programarea și funcționalitatea medicală: 

 Codul este făcut in limbajul Arduino, utilizând biblioteca “<servo.h>”, ceea ce ne 

permite să controlăm motoarele exact pe unghiul și viteza dorită, astfel incât mișcările să fie 

ușor de progamat și modificat în funcție de cerințele pacientului. Programul este realizat 

direct, fiecare mișcare a fiecărui deget este scrisă separat, reducând astfel șansele apariției 

unei erori. 

 Din punct de vedere medical acesta respectă standardele pentru recuperarea medicală, 

fiind capabil sa execute chiar exerciții pe care un fizioterapeut nu le poate face. Costul 

acestuia este aprox. 100 eur., ceea ce este mult mai ieftin decât ședințele de fizioterapie 

necesare unui pacient cu paralizie. 



 

4. Codul dupa care functioneaza robotul in limbaj Arduino: 

#include <servo.h> 

int i,x; 

void setup(){ 

 m1.attach(6); 

 m2.attach(5); 

 m3.attach(4); 

 m4.attach(3); 

 x=30;} 

void loop(){ 

 for(i=1;i<=180;i++) // degete jos 

 {  

     if(i>=50) 

       m1.write(180-i);  

     if(i>=40) 

       m2.write(180-i); 

     m3.write(i); 

     if(i>=60) 

       m4.write(i); 

     delay(x);   } 

 for(i=180;i<=0;i++)  // degete sus 

 {  

     if(i>=50) 

       m1.write(180-i);  

     if(i>=40) 

       m2.write(180-i); 

     m3.write(i); 

     if(i>=60) 

       m4.write(i); 

     delay(x); 

 } 

  for(i=1;i<=180;i++)   //degete jos pe rand 

  {  

     for(i=1;i<=90;i++) 

     { 

       if(i>=50) 

       m1.write(180-i);  

       if(i>=40) 

       m2.write(180-i); } 

     for(i=1;i<=90;i++) 

     { 

       m3.write(i); 

       if(i>=60) 

       m4.write(i); 

     } 

     delay(x); } 

  for(i=1;i<=180;i++)   //degete sus pe rand 

  {  

     for(i=1;i>=90;i++) 

     { 

       if(i<=50) 

       m1.write(180-i);  

       if(i<=40) 

       m2.write(180-i); 

     } 

     for(i=1;i<=90;i++) 

     { 

       m3.write(i); 

       if(i<=60) 

       m4.write(i); 

     } 

     delay(x); 

  }

 


