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REZUMAT. Lucrarea prezintă un studiu teoretic și practic privind necesitatea proiectării unui sistem de 
ghidaj (radar distal) pentru implantarea endoprotezei de șold în cazul displaziei de dezvoltare acetabulara a 
șoldului. Sistemul de ghidaj construit este compus din următoarele componente: placa Arduino Pro Mini 
3.3v/5v împreună cu modul-ul USB 2.0 to TTL UART on FTDI FT232RL (programator Arduino Pro Mini), 4 
senzori de apasare 1.27cm Brick, 12 LED-uri împreună cu rezistenţe de 220 Ω, fire jumper și un PCB. 

Cuvinte cheie: sistem de ghidaj, proteza de sold, Arduino Pro Mini, modul USB, senzor apasare Brick. 

ABSTRACT. The paper presents a theoretical and practical study on the necessity of designing a guidance 
system for implantation of the hip prosthesis in the case of acetabular developmental dysplasia of the hip. 
The built-in guidance system is composed of the following components: Arduino Pro Mini 3.3v / 5v board 
with USB 2.0 to TTL UART module on FTDI FT232RL (Arduino Pro Mini programmer), 4 Brick 1.27cm push 
sensors, 12 LEDs together with 220 Ω resistors, jumper wires and a PCB. 

Keywords: guidance system, hip prothesis, Arduino Pro Mini, USB module, Brick push sensor. 

1. INTRODUCERE 

Șoldul, cea de-a doua mare articulație a corpului 
uman, cu rolul său primar în locomoție, este expus la 
un număr ridicat de riscuri traumatice sau non-
traumatice. Indiferent de patologia inițială, rezultatul 
este aproape întotdeauna același: diminuarea 
amplitudinii mișcărilor articulare, apariţia durerii şi 
modificarea biomecanicii mersului. 

În fazele finale, majoritatea afecțiunilor arti-
culațiilor cauzeză invaliditatea, iar senzațiile de 
durere devin foarte pronunțate. În asemenea cazuri 
tratamentul medicamentos nu dă rezultate pozitive, 
de aceea unicul mijloc de a atenua durerile, a 
restabili funcționalitatea și mobilitatea articulațiilor 
este implantarea pseudo-articulaţiilor (endoproteze 
totale sau parțiale de șold). 

Intervenția chirurgicală de protezare a articulației 
șoldului constituie soluția cea mai întâlnită în cazul a 
numeroase patologii precum: artrozele, artritele 
reumatoide, fracturi de col femural, necrozele 
aseptice etc. ce lovesc nu numai persoanele în vârstă 
dar și tinerii. [1] 

 
Displazia de dezvoltare a șoldului este caracte-

rizată prin dezvoltarea anormală a elementelor acestei 

articulații, fiindu-i caracteristică instabilitatea 
șoldului. Capul femurului nu se fixează în siguranță la 
nivelul cavității osului iliac (acetabul). În mod 
normal, această cavitate trebuie să fie ca o cupă 
adâncă. În șoldul displazic, cavitatea este aproape 
plată, ca „o farfurie” , ceea ce-i permite capului 
femurului să alunece parțial sau total în afara cavității. 

În luxația de șold, capul femural iese din 
articulația coxo-femurală (articulația șoldului), 
aceasta putând fi prezentă la naștere (adevărata 
luxație congenitală de șold) sau poate să apară ca 
urmare a evoluției unei displazii de șold netratată 
sau incorect tratată. Ca un scurt istoric al afecțiunii – 
aceasta a fost inițial denumită și cunoscută sub 
acronimul de CDH însemnând după diferiți autori – 
Boala Congenitală a Șoldului (Congenital Disease of 
The Hip), Dislocația Congenitală a Șoldului ( 
Congenital Dislocation of The Hip) sau Displazia 
Congenitală a Șoldului (Congenital Dysplazia of 
The Hip). Ulterior Klisic introduce acronimul DDH 
utilizat și astăzi (deși sensul a fost modificat 
ulterior). 

În prezent afecțiunea este cunoscută ca Displazia 
de Dezvoltare a Șoldului (DDH – Developmental 
Dysplasia of the Hip, termen adoptat în 1991 la 
recomandarea AAOS) și este reprezentată în Fig.1.1. 
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Fig. 1.1. Șold cu displazie acetabulară. [2] 

2. CONCEPŢIA UNUI SISTEM DE 
GHIDARE PENTRU IMPLANTAREA 
ENDOPROTEZEI DE ȘOLD 

În urma aspectelor legate de problematica și 
dificultatea medierii defectelor acetabulare prezente 
în displazia de dezvoltare a șoldului și a unei lipse 
de acuratețe totală a examenelor radiologice 
preoperative, necesitatea conceperii unui dispozitiv 
capabil de a detecta aceste defecte legate de 
displazia de dezvoltare acetabulara, poate fi dedusă. 

Poziționarea implantului este unul dintre factorii 
critici care influențează rezultatul posoperator al 
artroplastiei totale de șold (THA). Poziționarea 
defectuoasă a acestuia poate duce la creșterea 
riscului de complicații postoperatorii, cum ar fi 
împingerea protetică, dislocarea, intervalul limitat de 
mișcare, uzura excesivă a polietilenei de înaltă 
densitate (UHMWPE) și slăbirea protezei (deci-
mentarea sau mobilizare tijei protezei). [3], [4] 
Inaintea introducerii dispozitivului în cavitatea 
acetabulară se realizează în prealabil pregătirea 
acetabulului prin tehnica forării (Fig.1.2). 

 

 
 

Fig. 1.2. Forarea acetabulară. [2] 
 

Sistemul de ghidaj a fost realizat cu ajutorul 
următoarelor componente hardware : 
 Placa Arduino Pro Pro Mini 3.3V/ 5V ; 
 Modul USB 2.0 to TTL UART on FTDI 

FT232RL (programator Arduino Pro Mini); 

 Senzorul de apăsare 1.27cm Brick; 
 12 LED-uri împreună cu rezistenţe de 220 Ω ; 
 Fire jumper pentru conexiune; 
 Placă de test tip Breadboard; 
 Cablu micro USB; 
 Laptop pentru scrierea codului sursă și 

instalare Arduino Software (IDE); 
 

 
 

Fig. 2.1. Proiectarea CAD a sistemului de ghidaj 
 

Componenta software a sistemului este (Fig 2.2) : 
 Kit instalare Arduino IDE (Integrated 

Development Environment); 
 

 
 

Fig. 2.2. Componentele sistemului de ghidaj 
 
„Elementul sensibil” al dispozitivului îl repre-

zintă senzorul de presiune de tip Brick (1,27 cm). 
Acest senzor este capabil să sesizeze apăsarea, 
dispunand de o suprafata sensibilă de 1.27 cm . 

Modul de functionare este foarte simplu, făcând 
ca interfațarea cu Arduino să fie foarte simplă. 
Senzorul dispune de doi conectori, iar rezistența 
măsurată între acești doi conectori variază cu 
apăsarea. Atunci când nu acționează nici o forță pe 
suprafața sa, rezistența acestuia este mai mare de 1 
MegaOhm, iar pe măsură ce este aplicată o presiune 
rezistența scade. Un afișor cu LED-uri va semnala 
dacă dispozitivul face contact perfect cu osul prin 
intermediul culorii galbene. Culoarea roşie a LED-
urilor va indica un corp străin, rezidurile rămase în 
urma răzuirii cotilului displazic, iar culoarea verde 
va indica faptul că nu există o porţiune de contact 
între dispozitiv și os. Aceste LED-uri se vor aprinde 
în cadranul corespunzător sectorului unde a acționat 
forța de apăsare. 
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Senzorul poate fi folosit într-o gamă vastă de 
aplicaţii, mare parte dintre ele fiind cele în care se 
urmăreşte măsurarea presiunii, prezența unui corp 
sau măsurarea masei unui corp. Varianta de senzor 
care s-a folosit în acest proiect vine deja cu o 
contrucție de tip Brick, cu un rezistor de 10K care 
are disponibili 3 pini și anume : 

 VCC – alimentare 5 V; 
 GND – împământare/masă; 
 OUT – ieșire analogică. 

 

 
 

Fig. 2.3. Senzorii de apăsare de tip Brick (1,27 cm). 
 

După construcția bazei dispozitivului pe acesta s-
au montat senzorii de apăsare (Fig.2.3). 
Caracteristica senzorului nu este liniară, ci variază 
aproximativ logaritmic cu forța aplicată. Produsul 
conține un rezistor de 10K cuplat în configurație de 
divizor de tensiune împreună cu senzorul activ. De 
asemenea, pentru o rezistență mecanică sporită, zona 
de conectare a firelor pe plăcută este protejată cu 
material polimeric. 

În componența dispozitivului s-a utilizat o 
platformă de dezvoltare Arduino Pro Mini, datorită 
design-ului compact, de dimensiuni şi costuri 
reduse. 

După ce s-au atașat senzorii pe dispozitiv aceștia 
au fost fixați prin lipire pe secțiunile de interes ale 
cupei pentru a forma zonele de contact. În cazul 
acestui prototip fiecărui senzor îi corespunde câte 3 
LED-uri din afișor. După realizarea afișorului acesta 
a fost conectat la dispozitivul de ghidare, cablurile 
electrice fiind introduse prin interior pentru a obține 
un design compact, usor de manevrat în timpul 
intervenției chirurgicale. 

Testarea sistemului de ghidare s-a făcut 
utilizându-se o serie de modele anatomice (realizate 
din ABS) aflate în Laboratorul de Inginerie 
Medicală, din cadrul Facultății Design de produs și 
Mediu. Prin introducerea senzorului în cavitatea 

acetabulară s-au detectat punctele în care există 
contact şi s-a constatat că doar în momentul în care 
se întâlneşte o suprafaţă sferică perfectă, afişorul se 
aprinde în totatlitate în culoarea galbenă. 

3. CONCLUZII 

Depistată precoce și redusă concentric luxația de 
șold prezentă la naștere poate evolua cu remodelarea 
și dezvoltarea normală a articulației coxo-femurale. 
Pe de altă parte, nediagnosticată sau neredusă 
corespunzător (concentric) afecțiunea evoluează 
determinând o dezvoltare vicioasă a celor două 
componente articulare datorită lipsei presiunilor și 
interacțiunilor reciproce descrise mai sus. 

Scopul reconstrucției acetabulare este de a plasa 
componenta acetabulară în acetabulum și pentru a 
asigura proprietățile biomecanice normale ale 
șoldului cu cele normale ale centrului de rotație al 
șoldului. 

O altă problemă importantă o reprezintă 
acoperirea cupei acetabulare în osul acetabular. Dacă 
nu există suport suficient cu osul, poate exista o 
presiune crescută la intrefata os-implant (sau os-
ciment) și se pot produce defecțiuni mecanice în 
perioada timpurie. Din acest motiv, cupa acetabulară 
trebuie să fie cât mai acoperită de osul natural. În 
cazul în care acoperirea acetabulară nu este 
obţiunută trebuie aleasă o tehnică reconstructivă 
alternativă. 

Prototipul creat a trecut cu brio testele la care a 
fost supus şi poate fi un instrument util la îndemâna 
chirurgilor ortopezi, menit să preîntâmpine 
dificultăţile intraoperatorii date de particularităţile 
fiecărui caz de acetabul displazic şi să faciliteze 
reușita intervenţiei. Prin mărirea numărului de LED-
uri și a numărului de senzori de apăsare plasați pe 
ghidaj, se poate crește rezoluția dispozitivului 
semnificativ. 
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