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1. Rezumatul Etapei I 

Etapa I a fost formată din trei activități care se constituie în obiective: 

o Activitatea I.1 – Analiza și alegerea soluției noi. Responsabil AI.1 – UMFCD. 
o Activitatea I.2 – Documentație tehnică sistem. Responsabil AI.2 – UPB. 
o Activitatea I.3 – Realizare elemente principale arhitectura sistem. Responsabil AI.3 – TEHNO 
În Activitatea I.1, s-au urmărit obiectivele: 

 Analiza și alegerea soluției noi de arhitectură mecanică. Responsabil obiectiv – 
TEHNO; 

 Analiza și alegerea soluției noi mecatronice. Responsabil obiectiv – UPB; 
 Coordonare analiza și alegerea soluției noi. Responsabil obiectiv – UMFCD. 

Activitatea I.1 s-a încheiat cu un Raport privind noua soluție. 
În Activitatea I.2, s-au urmărit obiectivele: 

 Documentație tehnică arhitectură sistem. Responsabil obiectiv – TEHNO; 
 Coordonare documentație tehnică. Responsabil obiectiv – UPB; 
 Documentație tehnică medicală. Responsabil obiectiv – UMFCD. 

Activitatea I.2 s-a încheiat cu realizarea Documentației de execuție model experimental. 
Rezultatele etapei sunt: 
 RI.1 – Raport privind  noua soluție.  
 RI.2 – Documentația tehnică. 
 RI.2 – Asamblarea arhitecturii mecanice a modelului. 

RI.2 – Lucrarea științifică LS1. 

2. Raport privind noua soluție 
2.1 Situația actuală în domeniu și alegerea noii soluții 

Pentru a fi eficient în a ajuta o persoană cu dizabilități să își recapete capacitatea funcțională necesară 
pentru o viață independentă și împlinită, un program optim de reabilitare ar trebui să conțină [1-5, 18]: 
(i) mișcări repetitive cu intensitate și amplitudine progresive; (ii) tehnologie asistivă (de exemplu: 
electrostimulare, dispozitive haptice, robotice); (iii) o varietate de exerciții precum mersul pe banda de 
mers (BM), BM cu sistem de susținere a greutății corpului, mers în spațiu deschis, urcare, coborâre 
pante și trepte etc.); (iv) metode „tradiționale” (exerciții aerobice, exerciții terapeutice pentru forță și 
echilibru etc.)  
În acest moment, nu există nici un sistem care să îndeplinească concomitent, din construcție, două sau 
mai multe dintre aceste condiții!  
Multe studii au arătat că reabilitarea este mai rapidă și mai eficientă, atunci când, la exercițiile 
tradiționale pe sol, se adaugă folosirea de sisteme mecatronice pentru corectarea deficiențelor 
locomotorii. 
Mersul pasiv este realizat de pacient în condițiile în care sistemul mecatronic/robotic execută în 
totalitate mișcările specifice mersului. În acest caz, părțile mobile ale sistemului sunt atașate de 
membrele pacientului care nu participă efectiv la mișcări. Aceste sisteme sunt folosite în special pentru 
exerciții de mobilitate sau întreținere a pacienților aflați în incapacitate totală locomotorie. 
Mersul activ presupune voința/dorința de mișcare a pacientului și se poate aplica pacienților cu 
dizabilități locomotorii. În acest caz, sistemul mecatronic funcționează astfel încât să urmărească 
deplasarea (direcție, viteză, acceleratie) sau tendința de deplasare a pacientului. Mersul activ se mai 
poate realiza asistat, dacă pacientul este susținut și îndrumat de cel puțin doi terapeuți (metoda “clasică”, 
tradițională). În acest caz însă, pacientul va merge solicitând membrele cu toată greutatea sa, ceea ce, 
de multe ori, este de neacceptat. 
Din păcate nu există sisteme mecatronice sau robotice care să folosească exhaustiv mersul activ, în 
principal din cauza a două bariere majore. 
Prima barieră majoră: sistemele actuale nu “știu”, nu diferențiază situația în care pacientul dorește să 
meargă, față de situația în care pacientul cade, pur-și-simplu. Majoritatea dispozitivelor de reabilitare 
existente aplică metode repetitive cu mers pasiv. Berteanu și Seiciu au definit acest tip de terapie prin 
conceptul „Pacientul Urmează Sistemul” – PUS [2]. 
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A doua barieră majoră este dată de faptul că sistemele actuale nu asigură o mișcare fiziologic normală 
a centurii pelviene și, deci, nici posibilitatea corectării deficiențelor locomotorii prin mijloace 
terapeutice care implică o locomoție fiziologic normală a pacientului.  
CoMControl utilizează o filosofie diferită, care propune un sistem și o terapie bazate pe mersul activ, 
ca un nou concept, definit aici ca „Sistemul Urmează Pacientul” – SUP [3, 6, 7-10], dezvoltat de către 
Berteanu şi Seiciu.  
Locomoția fiziologic normală implică deplasări ale Centrului de Masă (CoM), 
localizat la nivelul centurii, pelviente pe trei direcții (figura 1): translație verticală 
de-a lungul axei Oz, deplasare verticală de-a lungul axei Oy și rotație de-a lungul 
axei Oz. Aceste deplasări se efectuează ciclic, alternativ și concomitent pe direcțiile 
enunțate. Astfel, de exemplu, pentru piciorul drept, ciclul de mers are două faze: 
faza de sprijin și faza de balans. Pentru faza de balans trebuie efectuate următoarele 
mișcări: I – o deplasare verticală a părții din dreapta a centurii pelviene de-a lungul 
axei Oz; II –  o deplasare laterală a întregii centuri pelviene (de-a lungul Oy); III 
– o rotire a întregii centuri pelviene în jurul axei de simetrie a corpului (axa Oz). 
Aceste mișcări trebuie efectuate concomitent și au un caracter de du-te-vino! În 
prima jumătate a fazei de balans deplasările cresc cu valori pozitive de la zero la 
valoarea maximă. În a doua jumătate a fazei de balans deplasările scad de la 
valoarea maximă la zero. 
Pentru balansul piciorului stâng deplasările sunt similare, cu diferența că mișcările 
I și III iau valori negative. Mișcările pentru dreapta și stânga se efectuează 
alternativ și ciclic. 
CoMControl își propune să depășească barierele prezentate mai sus și să realizeze această cinematică 
complexă. 
CoMControl propune, în premieră, terapia prin punerea într-o situație similară realității, folosind 
pricipiul mersului activ adaptat la caracteristicile fiziologice și anatomice ale fiecărui pacient. De 
asemenea, sistemul poate fi utilizat și pentru terapia prin mers pasiv (de ex. pe BM). 

2.2 CoMControl – varianta inițială 

CoMControl este compus din următoarele sisteme: suportul pelvian, sistemul de susținere pacient, 
sistemul de cuplare pacient, sistemul de acționare, sistemul de comandă și control. 
Componenta principală a sistemului prezentat în Fig. 2 este Suportul Pelvian (SP) compus din suport 
superior 1 și suport inferior 2. Suportul superior 
se poate roti față de suportul inferior. Între cei doi 
suporți se află o colivie cu bile. Pe suportul 
superior sunt montate următoarele subsisteme: 
bloc de deplasare-rotire 3; dispozitiv deplasare 
laterală 4. Sistemul elastic 5 este montat pe 
dispozitivul de deplasare laterală 4. Suportul 
inferior este montat fix pe coloanele telescopice 
6 care se sprijină pe rolele 7. Pe blocul de 
deplasare-rotire 3 sunt montate săniile verticale 8 
și 9. Pe săniile verticale sunt montati 
electromagneții 10. Pe dispozitivele de deplasare 
laterală 4 sunt montați electromagneții 11. 
Electromagneții 10 și 11 sunt folosiți pentru 
fixarea sistemului de susținere a pacientului 
(SSP). CoMControl mai are în componență 
sistemul de comandă și control 12 și cutia cu 
acumulatori 13. 
Sistemul este conceput să realizeze următoarele deplasări (figurile 1 și 2): I – deplasare alternativă 
verticală, a celor două șolduri, de-a lungul axei Oz; II – deplasarea orizontală a șoldurilor, de-a lungul 

Figura 2 
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axei Oy; III – rotirea în jurul axei Oz. Mișcarea IV (figura 2) este folosită pentru deplasarea suportului 
pe verticală pentru mersul de urcare/coborâre și pentru reglarea înălțimii suporților telescopici. 
Sistemul de susținere pacient (SSP) este un sistem original care va fi dezvoltat și brevetat în cadrul 
acestui proiect. El are funcțiile de susținere și suspendare parțială și controlată a pacientului. Cele mai 
cunoscute sisteme actuale sunt Biodex [19], Robomedica [20], Reha-Stim [21], Logohelp [22]. SSP are 
toate caracteristicile pozitive prezentate de sistemele actuale, dar va elimina neajunsurile acestora: 
suspendarea în zona toracică, curelele de susținere în zona inghinală, riscurile date de strangularea 
circulatorie la nivelul membrelor inferioare. În plus va aduce și alte avantaje cum ar fi: 
îmbrăcare/dezbrăcare facilă, posibilitatea folosiri pentru o gamă largă de dimensiuni ale corpului, nu 
necesită reglaje adaptive, reduce la minim presiunea cutanată, cuplare rapidă și facilă la suportul pelvian 
etc.  
Sistemul de cuplare pacient (SCP) este o concepție originală și este format din magneți permanenți 
montați în SSP care reacționează cu electromagneții 10 și 11. Astfel, în stare cuplată magneții se atrag 
iar în stare necuplată (eliberare pacient) aceștia se resping. Electomagneții sunt cuplați electric la un 
buton de inversare a curentului electric. 
Sistemul de acționare (SA) este realizat în mod diferit pentru fiecare tip de mișcare.  
Pentru mișcarea I se folosește un sistem de acționare, montat în sistemul 3, alcătuit dintr-un motor pas 
cu pas cu ax dublu (din comerț) care acționează două mini-reductoare de mișcare (realizate în cadrul 
proiectului). Acestea acționează alternativ, săniile 8 și 9.  
Pentru mișcarea II se folosește un sistem de acționare modern electromagnetic format din 
electromagneții 5, montați în reperele 4. Deplasarea laterală se realizează prin alimentarea cu curenți 
diferiți a electromagneților opuși. Astfel, va apare o forță orizontală care va deplasa centura pelviană a 
pacientului până la egalarea forței elastice din sistemul elastic 5, generată de deplasarea laterală.  
Pentru realizarea mișcării III se folosește același motor pas cu pas ca pentru mișcarea I, dar cu un alt 
tip de reductor de mișcare (realizat în cadrul proiectului). În acest mod se asigură sincronismul 
mișcărilor I și II. 
Sistemul de comandă și control (SCC) este folosit pentru comanda și controlul celor trei mișcări 
principale. Comanda motorului este realizată prin intermediul plăcii Arduino (din comerț) care 
acționează motorul pas cu pas și, respectiv, electromagneții. Controlul se realizeză printr-o buclă de 
reacție care leagă plăcile Arduino de senzorii giroscopici (din comerț) montați pe gambele pacientului. 
SSC poate fi comandat printr-o telecomandă sau prin orice alt dispozitiv (laptop, notebook, smartphone) 
conectat prin intermediul sistemului Bluetooth. 
Arhitectura mecanică (AM) se compune din componentele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 și 13. 
Detaliile documentației tehnice ale sistemului (desene de ansambl ale sistemului, ale subsistemelor de 
deplasare, ghidare, sustinere, comanda și control etc. Precum și desenele de execuție) vor fi prezentate 
în capitolele următoare.  
Funcționarea CoMControl – Secvența de operare 
Pacientul se echipează cu SSP. Pacientul se poziționează în interiorul suportului pelvian, în picioare, cu 
fața către deschiderea suportului (privirea către sensul pozitiv al axei Ox) și cu spatele lipit de blocul 
deplasare-rotire 3. Se poziționează suportul vertical de-a lungul axei Oz (mișcarea IV) pentru cuplarea 
magneților. Se pornește SCC. După inițializare se face cuplarea pacientului (SSP) la electromagneții 
centurii pelviene. Se efectuează ședința de tratament. Decuplarea se face urmărind aceiași pași, în sens 
invers. 
CoMControl este proiectat și funcționează conform conceptului „Sistemul Urmează Pacientul” – 
SUP! Acest lucru se realizează prin faptul că, la ridicarea piciorului de pe sol, SCC primește semnal de 
la senzorii giroscopici și dă comanda pentru realizarea celor trei mișcări ale mersului, în funcție de care 
picior se mișcă și de caracteristicile mersului: lungime pas, înălțime pas, viteză de deplasare etc. În acest 
mod, pacientul cu dizabilitate locomotorie va executa un mers normal. 
În concluzie, Caracterul inovativ al CoMControl este dat de: 

1. Realizarea mișcărilor centurii pelviene, caracteristice mersului normal. 
2. Realizarea unui sistem original de suspendare a pacientului. 
3. Materializarea conceptului, „Sistemul Urmează Pacientul” – SUP la nivelul centurii pelviene. 
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Toate aceste caracteristici sunt premiere la nivel mondial și sunt rezultatul a 20 de ani de activitate 
comună a colectivelor conduse de prof. habil. dr. Mihai Berteanu în cadrul UMFCD și de prof. habil. 
dr. ing. Petre Lucian Seiciu în cadrul UPB. 

2.3 Prezentarea nivelului de maturitate tehnologică (TRL) la începutul proiectului și după 
implementarea proiectului 

CoMControl se bazează pe Sistemul de mișcare alternativă (SMA) realizat în cadrul „Sistemului 
mecatronic pentru recuperarea pacientilor cu afectiuni neurologice centrale”, aflat în fază de Model 
Experimental, implementat la Spitalul Universitar de Urgență Elias și aflat în prezent în faza de testare 
experimentală. Una dintre caracteristicile inovatoare ale SMA este sistemul de oscilare verticală a 
bazinului, sistem care este obiectul cererii de brevet „Sistem mecatronic de oscilare verticală alternantă 
a centurii pelviene” nr. 201400852, depusă la OSIM în 08.05.2015 cu nr. A00852/2015 și publicată în 
BOPI no. 7/2016. Autorii cererii de brevet sunt membrii cheie ai actualului proiect: Seiciu P. L., 
Berteanu M., Barbu V., Șerbu H., Badea F.  
De asemenea realizarea CoMControl se bazează și pe sistemul mecanic de deplasare laterală a bazinului 
din componența sistemului SIMESIM, realizat de un colectiv condus de prof. dr. ing. Petre Lucian 
Seiciu, implementat la Clinica de recuperare medicală prof. Mehedinți din Poiana Câmpina, precum și 
pe testările, cercetările și concluziile publicate până în prezent [18, 23-26]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fig. 3         Fig. 4       Fig. 5        Fig. 6 
SMA este conceput și realizat în comun de către membrii consorțiului care au dorit să realizeze un 
sistem mecatronic pentru reabilitarea persoanelor cu deficiențe locomotorii, pornind de la noul concept 
prezentat anterior. Acest sistem este aflat la nivel tehnologic TRL4 și este prezentat în figurile 3 (desen 
de ansamblu), 4 și 5 (poze realizate în timpul testărilor de la TEHNOMET) și în fig. 6 (poză în timpul 
instalării și testărilor de la Spitalul Universitar de Urgență Elias București).  
Suplimentar, SMA este dotat cu un sistem mecanic de deplasare orizontală a șoldului (poziția 1 în Fig. 
5). 

S-au efectuat experimentări de laborator care au vizat 
buna funcționare a tuturor componentelor sistemului 
SMA. Fig. 7 prezintă graficele valorilor măsurate ale 
deplasărilor verticale ale șoldului pentru diferite poziții 
ale rolei 8 (Fig. 3) montate coaxial sau excentric și 
prezentate în Tabelul 2. 

Tabelul 2 

         
Fig. 7    

Tabelul 3 prezintă valori obținute din literatura de specialitate  

Tabelul 3 
Deplasare 
verticală 

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 

20÷40 50÷80 30÷75 40÷50 27.4÷48.3 30÷50 30÷70 

Concluziile pozitive ale testărilor acestui sistem au fost că SMA îndeplinește cerințele impuse pentru 
TRL4 și că este singurul sistem care funcționează folosind terapia cu mers activ. 

Rolă 1 2 3 4 
coaxială 11,5 32,05 57,5 72,5 
excentrică 9÷14 30÷35 55÷60 70÷75 
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Concluziile negative sunt:  
- Apariția unei forțe laterale în timpul mersului care deplasează CoM în direcția opusă celei dorite 

a fi realizate și care este generată de sistemul de susținere. 
- Sistem de acționare electro-mecanic cu două moto-reductoare asincrone, greu, cu inerție mare, 

poziționat deasupra pacientului. 
- Sistem incomod de suspendare pacient, cu poziționare și utilizare dureroase și care pot genera 

staze. 
- Sistem electric de comandă gabaritic și scump. 
- Sistem de comandă și control scump. 
- Sistem imobil proiectat cu o singură destinație (nu poate fi mutat într-o altă încăpere). 
- Costuri mari cu producția și montajul sistemului. 

Avantajele CoMControl: compact, deoarece poate fi ambalat, transportat și instalat în orice unitate de 
tratament, fără adaptări preliminare; modular, deoarece este alcătuit din mai multe module ce pot fi 
utilizate și/sau comercializate independent; flexibil, deoarece poate fi utilizat (ca întreg sau pe module) 
în reabilitare, în diferite situații și medii, pentru mers activ și pasiv pe podea, mers orizontal, cu 
obstacole, pe trepte, rampe/pante, mers pe BM. Sistemul are dimensiuni reduse (aproximativ 1 m 
diametru și 1,2 m înălțime în funcție de înălțimea pacientului) spre deosebire de toate sistemele actuale 
care pot ocupa chiar și o cameră cu suprafață și înălțime mari. Sistemul are simplitate constructivă fiind 
realizat din piese standardizate în proporție de 90%, reperele specifice fiind ușor de realizat, pe mașini-
unelte de uz general. 
Alte avantaje:  

- toate sistemele mecanice, electrice, electronice sunt dispuse lateral și jos față de pacient; 
- alimentarea electrică la curent continuu cu tensiune joasă; 
- utilizarea unui singur motor pas cu pas, ușor, ieftin; 
- utilizarea acționării electro-magnetice pentru deplasarea laterală a șoldului; 
- mobilitatea dată de folosiea acumulatorilor; 
- folosirea unui SSC simplu ieftin și ușor programabil 

Toate aceste avantaje asigură o abordare terapeutică complexă, ridicarea nivelului tehnologic la TRL6 
și un avantaj comercial important. Ridicarea nivelului tehnologic la TRL6 se va face prin execuția, 
asamblarea și testarea modelului în mediu industrial, la sediul CO, TEHNOMET SA. 
Tabelul 4 prezintă criteriile pentru validarea TRL6 precum și gradul lor de îndeplinire. 

Tabelul 4 

Validarea prototipului CoMControl ca TRL6 
Nr. Definiție criteriu Realizat Comentarii 
1 Modelul la scară reală (prototipul) DA  Prototip realizat la scara 1:1 
2 Prototip testat într-un mediu relevant pentru condițiile 

reale de funcționare 
DA  Prototip testat la sediul CO. 

Subsisteme testate la sediile P1 și P2. 
3 Testarea proprietăților fizice DA  La sediul CO, P1 și P2. 
4 Livrabile pentru testare DA  La sediul CO, P1 și P2. 
5 Testarea funcțiilor cerute sistemului operațional DA La sediul CO, P1 și P2. 
6 Mediul de testare reprezintă condițiile reale de exploatare DA Sală amenajată la sediul CO. 

În concluzie, CoMControl corespune nivelului TRL6 

3. Documentația tehnică 

În cadrul Etapei I s-au efectuat cercetări intensive legate de arhitectura sistemului ținând cont de 
condiționalitatea mai multor factori interconectați: 

1. Respectarea datelor impuse de temă legate de funcționalitatea sistemului mecanic; 
funcționalitatea sistemului mecatronic; condițiile medicale pentru reabilitare locomotorie. 

2. Proiectarea facilă a arhitecturii mecanice; 
3. Execuția facilă și ieftină a sistemuluimecatronic; 
4. Folosirea cât mai multor reperere standardizate; 
5. Achiziții ieftine. 
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Ca urmare a acestora s-au detectat câteva soluții inițiale care nu corespun condițiilor sus menționate și 
care, ca atare, au fost înlocuite cu soluții noi. 
Soluțiile noi sunt următoarele: 

1. Sistem de sprijin format dintr-un suport cadru în forma de U. Acest cadru este executat din 
profile simple prevăzute cu ghidaje cu role. 
Noul sistem înlocuiește două sisteme prevăzute inițial: suport superior (1, Fig. 2) și suport 
inferior (2, Fig. 2). Sistemele initiale erau concepute cu forme circulare similare unui rulment 
secționat. Au fost astfel eliminate dificultățile inițiale legate de execuția extrem de precisă 
(foarte scumpă), montaj foarte dificil și exploatare pretențioasă. 

2. Sistem de acționare mecatronic pentru mișcarea de rotație a șoldului, de translație pe axa Oy și 
de translație pe axa Oz.  
Acest sistem este compus dintr-o transmisie electromecnică compusă dintr-un motor pas cu pas 
de 24 V, reductor planetar și transmisie prin curea dințată. Avantajul acestui sistem este că 
poate realiza cele trei tipuri de mișcare simultan prin simpla poziționare a elementelor 
componente. 
Acest sistem înlocuiește mai multe sisteme prevăzute inițial: bloc de deplasare-rotire (3, Fig. 
2); dispozitiv deplasare laterală (4, Fig. 2), sistemul elastic (5, Fig. 2), electromagneții (5 și 11, 
Fig. 2), bloc de deplasare-rotire (3, Fig. 2), săniile verticale (8 și 9, Fig. 2), electromagneții (10, 
Fig. 2) 

3. Sistem de suspendare de concepție originală. 
Acest sistem înlocuiește sistemul propus ințial, eliminîndu-se mai multe subsisteme: săniile 
verticale (8 și 9, Fig. 2), electromagneții (10, Fig.2). 

Sistemul este prezentat în figurile 8, 9 și 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 
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Fig. 10 

4. Asamblarea arhitecturii mecanice a modelului 

Asamblarea sistemului a fost realizată pentru modelul experimental după cum urmează: 
1. Asamblarea arhitecturii mecanice s-a executat pe module funcționale. Figurile 11-14 prezintă 

mai multe variante de montaj electo-mecanic. 
2. Asamblarea Sistemului de comandă și control este prezentă în figurile 15 și 16  
3. Asamblarea Sistemului de suspendare este prezentată în figurile 17-20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11       Fig. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13      Fig. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 15       Fig. 16 
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Pozele din figurile 21-22 prezintă faze din timpul probelor în vederea alegerii arhitecturii modelului 
experimental 
În Etapa a II-a se vor testa toate aceste module atât separat cât și în structura de ansamblu al Modelului 
experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fig. 17     Fig. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19      Fig. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21     Fig. 22 

5. Lucrarea științifică LS1 

A fost redactată o lucrare științifică care este prezentată în Anexa 1 încărcată pe platforma UEFISCDI 
a proiectului. 
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