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Анотація. Втрата рухливості в наш час стає все серйознішою проблемою. Тому реабілітація людей з про-

блемами рухливості є актуальною проблемою, якою займаються багато науковців. В статті розглянуто на-

прямки розвитку вирішення проблеми відновлення рухових функцій нижніх кінцівок. Також представлено 

варіант створення тренажеру для відновлення функцій гомілковостопного суглоба використовуючи апарат-

ну платформу Arduino в поєднанні з програмним забезпеченням National Instruments LabView.  
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ВСТУП 

На сьогоднішній день втрата рухливості є досить поширеним явищем. 

Причинами цього можуть бути спортивні травми, інсульт, травми в результа-

ті дорожньо-транспортних пригод і т.п. За статистикою одними з найчасті-

ших і найбільш небезпечних травм людини є травма гомілки і гомілковосто-

пного суглоба. Гомілковостопний суглоб відіграє важливу роль в статико-

динамічній рівновазі людини оскільки концентрує на собі всю тяжкість опо-

ри тіла. 

 

ВИДИ РУХІВ СТОПИ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 

Гомілковостопний суглоб – це блокоподібне з’єднання кісток, утворене 

поверхнями дистальних закінчень малогомілкової, великогомілкової кісток у 

поєднанні з суглобовою поверхнею таранної кістки. Всі з’єднання кісток в 

гомілковостопному суглобі додатково укріплені зв’язками і сухожиллями. Це 

обумовлено необхідністю витримувати вагу всього тіла, зберігаючи при цьо-

му максимальну рухливість кінцівки.[1] За рухові функції стопи одночасно 

відповідають гомілковостопний, підтаранний і поперечний суглоби. Гоміл-

ковостопний суглоб переважно відповідає за згинання (у бік підошви) та роз-

гинання; підтаранний суглоб за пронацію і супінацію; поперечний суглоб за 

відведення та приведення(рис. 1).  

Нормальний обсяг згинання становить 45-60°, розгинання – 25-35°, су-

пінації і пронації 60° і 30° відповідно, а також приведення і відведення її в 

межах 30°. 

 

 
Рисунок 1. Види рухів стопи 
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Реабілітація гомілковостопного суглоба безпосередньо залежить від ви-

ду травми і патогенезу захворювання. Виходячи з індивідуальних особливос-

тей кожної людини (вік, стать, ступінь пошкодження зв'язок – розтягнення 

або перелом, методика лікування і т.д.), терміни відновлення після ушко-

дження зв'язок варіюються від 1 до 5 місяців.[2]  

Основні напрямки реабілітації: 

 Фізіотерапія  

 Масаж – для розробки суглоба. 

 Лікувальна фізична культура (ЛФК). 

Вправи для гомілковостопного суглоба поділяються залежно від точки 

прикладання сили, спрямованої на нього. Необхідно розуміти, що в реабілі-

тації немає універсальних схем, що призначаються, наприклад, при розриві 

зв'язок і т.д. Лікар повинен індивідуально підібрати той план лікування, який, 

на його думку, буде оптимальним.[2] 

При частковій іммобілізації стопи використовують механічні тренажери 

для активної розробки, коли пацієнт може виконувати вправи передбачені 

курсом лікування. При повній іммобілізації і неможливості самостійно вико-

нувати вправи необхідний пристрій, який буде примусово відтворювати рух 

стопи в повному обсязі. Питання реабілітації іммобілізованих кінцівок стоїть 

дуже гостро. Тому необхідність створення механічного тренажера для відно-

влення рухових функцій на сьогодні є актуальним завданням. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Систематичні дослідження, пов'язані з керуванням руховою активності 

спинного мозку під час відсутності зв'язку з вищими відділами центральної 

нервової системи, ведуться в Лабораторії фізіології рухів Інституту фізіології 

ім. І. П. Павлова РАН (м. Санкт-Петербург). У цій лабораторії отримані зна-

чимі результати, що вплинули на необхідність організації робіт для ство-

рення мехатронного біотренажера, а саме: 

 Доведено існування у людини нейрональних локомоторних мереж, 

названих генераторами крокових рухів, локалізованих в області 

другого поперекового сегмента спинного мозку. 

 Вперше була застосована епідуральна електрична стимуляція 

спинного мозку для штучного запуску генератора, що крокує у 

тварин і спинальних пацієнтів.  

 Доведено важливе значення інформаційного потоку від рецепторів 

нижніх кінцівок в регулюванні активності і параметрів генератора, 

що крокує. 

Досягнення необхідного лікувального ефекту було продемонстровано на 

спинальній кішці, у якої відновилися крокові рухи паралізованих задніх кін-

цівок після тривалого (в межах року) прессорного впливу руками на стопи і 

примусових крокових рухів з впливом на опорну поверхню стопи.[3] 
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ НАД СТВОРЕННЯМ ПРИЛАДУ 

Розроблений прилад забезпечує відтворення таких видів руху в гомілко-

востопному суглобі, як згинання/розгинання, а також приведення/відведення. 

В якості рушійних пристроїв виступають сервоприводи, що приводять у рух 

елементи конструкції, в яких зафіксована стопа людини. Сервоприводи підк-

лючені до плати Arduino Uno R3, яка в свою чергу сполучена з персональним 

комп’ютером.  

За допомогою середовища графічного програмування LabView 16.0 

створено інтерфейс користувача для керування тренажером (рис.2), який 

включає встановлення граничних кутів повороту, а також швидкості зміни 

положення валів двигунів. Стандартний інструмент Interface for Arduino 

Toolkit дозволяє керувати елементами підключеними до Arduino завантажи-

вши скетч "LIFA_Base" з бібліотеки. 

 
Рисунок 2. Панель керування приладом 

За допомогою регуляторів встановлюються граничні значення кутів зги-

нання/розгинання (Angle Vertical), а також приведення/відведення (Angle 

Horizontal). В поле «milliseconds to wait» вноситься час затримки (в мілісеку-

ндах) між зміною положення валів сервоприводів на 1 градус. Даний інтер-

фейс дозволяє легко керувати приладом в залежності від етапу реабілітації, 

що призначений лікарем. Блок-діаграма приладу приведена на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Блок-діаграма приладу 
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Конструкція приладу(рис. 4) умовно складається з трьох частин: опори, 

рухомої частини та підстопника.  

 
Рисунок 4. Конструкція приладу 

Сервопривід 1 керує рухомою частиною та імітує згинання і розгинання. 

Сервопривід 2 з’єднаний з підстопником і відтворює приведення та відведен-

ня в гомілковостопному суглобі. 

 

ВИСНОВКИ 

Представлений варіант тренажеру має скоротити термін відновлення, а 

поєднання апаратної платформи Arduino з програмним середовищем Lab-

View дозволяє розробити зручний і простий у використанні інтерфейс корис-

тувача, що дає змогу в домашніх умовах проводити процедури призначені 

лікарем-реабілітологом.  
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