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Wyszedłem temu problemowi naprzeciw i zaprojektowałem bezdotykową klawiaturę

komputerową ZHELTA K6, a następnie ZHELTA K42. Obie są programowalne

z możliwością zaprogramowania obecnie do czterech warstw (cztery klawiatury

w jednej). Wciąż opracowuję kolejne wersje po zapoznaniu się z niedowładami osób,

które spotykam.

Celem projektu było umożliwienie osobie chorej łatwe korzystanie z komputera, lepszy

kontakt z otoczeniem, a nawet powrót do pracy zawodowej.

Klawiatury można indywidualnie dostosować do potrzeb osoby niepełnosprawnej nawet

z całkowitym niedowładem kończyn górnych i dolnych (SM, SMA, SLA, po

porażeniu mózgowym, wypadku czy udarze).

INSPIRACJA I CEL BADAŃ NAD PROJEKTEM

Osoby niepełnosprawne często nie mają możliwości posługiwania się zwykłą klawiaturą

komputerową. Prowadzi to do ich wykluczenia i braku kontaktu ze światem.

WŁASNE LOGO ZHELTA



ETAPY PROJEKTU BADAWCZEGO

1. Idea i opracowanie koncepcji budowy, zasady działania i funkcji klawiatur ZHELTA K6, a następnie ZHELTA K42

2. Zaplanowanie poszczególnych etapów i przygotowanie stanowiska pracy

3. Szczegółowe opracowanie procesu budowy urządzeń
• tworzenie schematu elektronicznego

• projektowanie płytek PCB

• zakup wszelkich niezbędnych komponentów i podzespołów

• wybór i przystosowanie odpowiedniego oprogramowania

• zmontowanie podzespołów (lutowanie komponentów elektronicznych SMD)
• projektowanie elementów 3D (obudowa klawiatur, wskaźniki - pointery)

4. Testowanie i wprowadzanie poprawek

• udoskonalanie schematu elektronicznego

• dobór magnesów do pointera
• test aktywacji przełączników magnetycznych 

5. Wyniki badań nad projektem i wnioski

6. Opracowanie szczegółowej instrukcji obsługi
urządzeń



STANOWISKO BADAWCZE

Elementy stanowiska, które były niezbędne do projektowania i realizacji zadań:

1. Stanowisko komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem

• projektowanie i programowanie

2. Lutownica oraz gorące powietrze wraz z osprzętem

• lutowanie podzespołów na PCB

3. Drukarka 3D Prusa

• druk obudowy i pointerów
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Urządzenia ZHELTA K6 i ZHELTA K42 oparte są na mikrokontrolerze ATmega32u4, który

można łatwo zaprogramować za pomocą narzędzi takich jak np. Arduino IDE lub QMK Toolbox.

Użytkownik korzysta z prostej aplikacji, w której dostosowuje klawiaturę do swoich potrzeb.

Przyciski klawiatury ZHELTA K6 mogą być tradycyjnymi przełącznikami typu MX lub

aktywowane magnetycznie (bezdotykowo, zbliżeniowo), w zależności od wymagań

użytkownika.

Klawiatura ZHELTA K42 jest już wersją całkowicie pozbawioną tradycyjnych klawiszy. Ich

funkcję pełnią „okienka” lub pola klawiszy. Bezpośrednio pod nimi na płytce PCB wlutowane

zostały przełączniki kontaktronowe.

Gniazda USB typu C umożliwiają łatwe podłączenie urządzeń do komputera.

Wyświetlacz OLED umożliwia szersze zastosowanie klawiatury, jak na przykład zmianę funkcji

przycisków czy wyświetlanie informacji.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA I FUNKCJE URZĄDZEŃ

ZHELTA K6 stała się wstępem do bardziej 

rozbudowanego projektu

ZHELTA K42 – klawiatura bez klawiszy



Schemat elektroniczny ZHELTA K6

Podstawą było zaprojektowanie autorskiego 

schematu PCB dedykowanego dla urządzenia ZHELTA 

K6 (w programie EDA) – który stanowi „serce” mojego 

projektu.

Schemat zawiera wszystkie komponenty elektroniczne, 

które następnie wlutowałem na płytkę PCB urządzenia. 

Widoczne są tu wszystkie połączenia między 

elementami elektronicznymi, które tak przewidziałem i 

przeanalizowałem, by wszystko działało poprawnie.

SCHEMAT ELEKTRONICZNY ZHELTA K6



PROJEKT PŁYTKI ZHELTA K6

Po stworzeniu schematu elektronicznego przystąpiłem na jego podstawie do projektowania płytki PCB.

Projekt płytki PCB ZHELTA K6

Na płytce PCB ZHELTA K6 znajdują się:

• Mikrokontroler
• Oscylator
• Gniazdo USB-C
• Przycisk RESET
• Przełączniki
• Rezystory
• Kondensatory
• Diody
• Wyświetlacz OLED
• Header ICSP



SCHEMAT ELEKTRONICZNY ZHELTA K42

Schemat urządzenia ZHELTA K42

Zaprojektowanie kolejnego autorskiego 

schematu PCB dedykowanego dla urządzenia 

ZHELTA K42 jako następcy ZHELTA K6.

Schemat podobnie zawiera wszystkie 

komponenty elektroniczne, które 

wykorzystałem w projekcie ZHELTA K6. 

Szczegółowa analiza wykazała, że schemat 

został wykonany poprawnie.



PROJEKT PŁYTKI ZHELTA K42

Po stworzeniu schematu elektronicznego przystąpiłem na jego podstawie do projektowania płytki PCB.

Projekt płytki PCB ZHELTA K42

Na płytce PCB ZHELTA K42 znajdują się:

• Mikrokontroler
• Oscylator
• Gniazdo USB-C
• Przycisk RESET
• Przełączniki
• Rezystory
• Kondensatory
• Diody
• Wyświetlacz OLED
• Header ICSP



MONTAŻ URZĄDZEŃ

Po zaprojektowaniu płytek PCB przesłałem projekt do realizacji specjalistycznej firmie – wiodącemu producentowi płytek 

drukowanych. 

Po skompletowaniu pozostałych elementów (np. nakładki przełączników) przystąpiłem do zlutowania wszystkich 

podzespołów elektronicznych na płytce. 

W tym momencie rozpoczęła się faza testowania, czy wszystkie elementy działają poprawnie. 

Po tym etapie przystąpiłem do programowania i kolejnych prób poprawności działania oraz ostatecznego składania 

urządzenia.

ZHELTA K6 V2.4 ZHELTA K6 V3.0 ZHELTA K42



PRZYSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA

Wymagane oprogramowanie QMK dostępne jest na licencji 

open-source, na portalu GitHub. Do jego pełnego działania 

konieczne jest przygotowanie odpowiedniego pliku 

konfiguracyjnego w języku C.

Zaprogramowanie urządzenia odbywa się przy pomocy 

programatora ISP i programu zainstalowanego na komputerze.

Po zaprogramowaniu ZHELTA, do dalszej konfiguracji urządzenia 

przez użytkownika wystarczy jedynie interfejs graficzny aplikacji 

VIA. 

Użytkownik nie musi już sam programować urządzenia.

Programowanie przy użyciu

Arduino UNO jako ISP
Test działania bootloadera

Wgrywanie oprogramowania klawiatury



Funkcje wszystkich klawiszy urządzenia można indywidualnie 

dostosowywać w prostym i przejrzystym dla użytkownika 

interfejsie graficznym aplikacji VIAL (oprogramowania open-

source do modyfikowania funkcji klawiatur kompatybilnych z 

QMK).

Poszczególne pola klawiatury mogą również odpowiadać za 

wczytanie całych zdań i komunikatów, które osoba 

niepełnosprawna chce przekazać.

Podgląd programu do konfiguracji klawiatury

KONFIGUROWANIE FUNKCJI KLAWIATURY



PROJEKTOWANIE ELEMENTÓW 3D

Zaprojektowałem w programie CAD obudowy klawiatur oraz różne wersje pointerów i klipsów.

Teleskopowe pointery 

do ręki (z regulacją)

Ostateczna obudowa 

ZHELTA K6 

Ramka klawiatury

ZHELTA K42
Pointery z klipsem do przystawki 

doczołowej

Elementy przystawki doczołowej

Końcówka do mocowania 
magnesu

Pointer

Klips mocujący

Czapka z przystawką



ZESTAW Z KLAWIATURĄ

Klawiatura ZHELTA na statywie połączona z komputerem i umieszczona 
na mobilnym, regulowanym stoliku stanowi idealny zestaw zarówno dla 
niepełnosprawnego na wózku jak i leżącego.

Dobrana długość pointera umożliwia sprawne korzystanie z komputera.
Użytkownik może mieć zaprogramowane własne komunikaty, których
najczęściej używa oraz może samodzielnie pisać dokumenty tekstowe.

Zestaw ZHELTA K42



UŻYTKOWANIE KLAWIATURY

Poszczególnym polom klawiatury przypisano komunikaty, których użytkownik potrzebuje na co
dzień.

Opiekun osoby niepełnosprawnej włącza komputer i podłącza klawiaturę ZHELTA.

Zestaw wraz z komputerem, klawiaturą i wskaźnikiem ustawia w sposób ergonomiczny i dostępny
dla niepełnosprawnego użytkownika.

Osoba niepełnosprawna samodzielnie posługuje się pointerem w zakresie ruchu kończyny lub
głowy. Zbliża wskaźnik do danego pola klawisza i wywołuje odpowiednią jego reakcję.

Przykładowo otwiera edytor tekstu np. Notatnik i pisze w nim gotowe, przypisane komunikaty lub pisze
nowe własne zdania. Jest to szczególnie przydatne dla osób nie mówiących.

Pointer umożliwia sprawne korzystanie z komputera. Użytkownik może mieć zaprogramowane
własne komunikaty, których najczęściej używa oraz może samodzielnie pisać dokumenty tekstowe.

Instrukcja obsługi



WYNIKI BADAŃ NAD PROJEKTEM I WNIOSKI

Obie klawiatury ZHELTA K6 i ZHELTA K42 przeszły bardzo dużo prób 

swoich funkcjonalności.

Na tej podstawie można jednoznacznie stwierdzić, że urządzenia działają, 

umożliwiają i upraszczają korzystanie z komputera osobom 

niepełnosprawnym ruchowo, lecz w pełni sprawnym intelektualnie. 

Klawiatury ZHELTA już pomagają w komunikacji, aktywizują życiowo i 

zawodowo. 

Obecnie korzysta z nich kilka osób:

• ze znacznym niedowładem kończyn górnych (choroba SMA) 

• z całkowitym paraliżem kończyn górnych i znacznym osłabieniem funkcji 

mowy (SM i SLA)

Urządzenia są niedrogie, łatwe w obsłudze, indywidualnie dostosowane i 

dostępne dla każdego potrzebującego. 

Bezdotykowy „przycisk” klawiatury jest jedynym takim rozwiązaniem w skali świata i został zgłoszony jako wynalazek do UP RP.



ZAINTERESOWANIE KLAWIATURAMI ZHELTA

Urządzeniami ZHELTA zainteresowały się:

• ośrodek rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych PSONI w 

Jarosławiu

• prywatne osoby – opiekunowie osób z niedowładami kończyn

• lokalne i krajowe media 

To ogromna satysfakcja, że urządzenia zaprojektowane

i wykonane przez mnie mogą tak dobrze służyć osobom

potrzebującym i sprawiać, że ich komfort życia choć

trochę się poprawia.

Jest to także duże udogodnienie dla opiekunów, gdyż

mogą swobodniej porozumieć się ze swoimi

podopiecznymi.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, a szczególnie mojemu nauczycielowi Panu Arturowi Tutce, 
bez którego nie rozwinąłbym skrzydeł. Projekt dedykuję Panu Czesławowi, który był inspiracją ZHELTA.

https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/filip-piekos-stworzyl-klawiature-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-5683797

https://m.facebook.com/Trojka.PolskieRadiohttps://30.jwp.pl/radosc-osoby-niepelnosprawnej-to-najwieksza-zaplata-wynalazek-15-letniego-filipa-piekosia/

https://www.facebook.com/photo?fbid=371157958380362&set=pcb.371158028380355


