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Całkowita wymiana stawu bio-
drowego należy do najczęściej 
wykonywanych na świecie ope-
racji implantologicznych. Jednym 
z podstawowych problemów 
– do tej pory nie rozwiązanych 
w sposób satysfakcjonujący – jest 
pomiar w trakcie operacji allopla-

wego użytecznego w czasie ope-
racji wszczepiania protezy stawu 
biodrowego. Będzie ono przezna-
czone do pomiaru zmiany długości 
i odsunięcia w bok kończyny dolnej. 
Ramię będzie małe, łatwe i szybkie 
w użyciu, jego zastosowanie nie 
będzie w znaczący sposób przedłu-
żało operacji. Pierwsza część badań 
będzie dotyczyła dopasowania kon-
strukcji do wykonania w technologii 
formowania wtryskowego gwaran-
tującego odpowiednią powtarzal-
ność. Główną częścią badań będą 
eksperymenty medyczne pozwa-
lające zweryfikować poprawność 
mocowania i działania ramienia. 
Zostaną również opracowane i zwe-
ryfikowane na prototypach pro-
jekty specjalistycznych stanowisk 
do kalibracji i testowania ramion 
w trakcie produkcji seryjnej oraz 
oprzyrządowanie technologiczne 
do tej produkcji.
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autentyczności i integralności wszystkich komponentów 
klastra obliczeniowego, a tym samym wysoki poziom 
cyberbezpieczeństwa.

W świecie cyfrowych treści i zdigitalizownaych 
zasobów wykorzystanie systemu blockchain daje 
możliwość zapewnienia pewności i niezmienialności 
zapisanych danych. Dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. 
PŁ, nawiązując do wykorzystania opracowanych 
technologii, mówi – Dzięki algorytmom sztucznej 
inteligencji wadliwe, zaatakowane mikrousługi lub 
komponenty klastra będą automatycznie eliminowane 
z przetwarzania chronionych danych. Zabezpieczony 
w ten sposób klaster będzie w stanie obronić się przed 
atakami. Wszelkie próby obejścia zabezpieczeń są 

odnotowywane przy użyciu technologii blockchain, co 
przełoży się na niezaprzeczalność transakcji bizneso-
wych wykonywanych w klastrze.

Projekt o wartości ponad 2,5 miliona złotych 
otrzymał dofinansowanie w konkursie NCBR z PO 
Inteligentny Rozwój. Projekt „Środowisko budowy 
i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających 
w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie 
anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki 
kryptograficzne blockchain/DLT” będzie realizowany 
w Politechnice Łódzkiej przez zespół naukowców 
z Instytutu Informatyki na Wydziale FTIMS. 
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Urządzenie dla ortopedów

Urządzenie 
opracowane na PŁ
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Politechnika Łódzka i Robotic Medical Solutions Sp. z o.o. podjęły współpracę 
nad opracowaniem nowego produktu – ortopedycznego miniaturowego ra-
mienia pomiarowego do pomiarów śródoperacyjnych. Projekt otrzymał dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej.

styki stawu biodrowego, czy nie 
nastąpiła zmiana położenia kości 
udowej. Różnica w długości koń-
czyn dolnych należy do powikłań 
pooperacyjnych zmniejszających 
oczekiwaną poprawę komfortu 
życia.

Projekt o wartości niemal 4,3 
miliona złotych będzie realizowa-
ny na PŁ w Instytucie Obrabiarek 
i Technologii Budowy Maszyn na 
Wydziale Mechanicznym. Dofi-
nansowanie z UE to ponad 3,81 
miliona złotych. Zakończenie prac 
planowane jest na grudzień 2023 r. 

Jak wyjaśnia kierownik pro-
jektu prof. Leszek Podsędkowski 
– Naszym celem jest zaprojekto-
wanie, wdrożenie i produkcja inno-
wacyjnego wyrobu medycznego. 
Przeprowadzimy badania metro-
logiczne i eksperymenty medyczne 
pozwalające opracować konstrukcję 
i oprogramowanie ortopedycznego 
miniaturowego ramienia pomiaro-


