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ABSTRAKT 

Bakalářská práce „Návrh exoskeletu“ se zabývá vývojem prototypu protetického 

exoskeletu ukazováčku. Exoskelet je určen pro pacienta, který přišel o distální a 

střední článek ukazováčku. Exoskelet se skládá ze třech článků. Distální a střední 

článek jsou poháněny jedním lineárním aktuátorem, proximální článek je pasivní. 

Články jsou mezi sebou mechanicky spojeny. Otočný potenciometr snímá úhel 

ohybu na kloubu MP, což odpovídá požadované pozici exoskeletu. Zpětnou vazbu o 

pozici exoskeletu poskytuje optická závora, která snímá otáčky motoru. 
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ABSTRACT 
The bachelor thesis „Exoskeleton design“ deals with development of prosthetic 

exoskeleton of index finger. The exoskeleton is for patient who lost the distal and 

middle articles of the index finger. The exoskeleton consist of three articles. Distal 

and middle articles are powered by one linear actuator, proximal article is passive. 

The articles are mechanically connected to each other. The rotary potenciometer 

senses the bend angle at the MP joint, which corresponds to the desired position of 

the exoskeleton. Feedback is provided by optic gate that senses the engine 

revolutions. 
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ÚVOD 

Exoskelet je obecně robotické zařízení, které pracuje v těsné blízkosti operátora 

a poskytuje operátorovi určitý pozitivní efekt. Pozitivním efektem může být 

zvýšení fyzické síly, výdrže, umožnění pohybu tělesně postiženým pacientům, 

využití exoskeletu jako rehabilitační nástroj nebo jako protézu chybějící části těla 

a v neposlední řadě využití exoskeletu pro simulaci virtuálních předmětů 

a virtuálních povrchů ve virtuální realitě. 

 Větší pozornost vývoji exoskeletů lidstvo věnuje přibližně od poloviny 

minulého století. Exoskelety začínaly ve vojenském průmyslu pro podporu vojáků 

a jejich fyzické síly a výdrže, avšak i v dnešní době existuje jen velmi málo 

úspěšných projektů celotělového vojenského exoskeletu. Exoskelet se však dostal 

i do dalších odvětví, kde našel již větší praktické uplatnění. V odvětví průmyslu 

v dnešní době již větší společnosti využívají exoskelety pro své pracovníky 

a v odvětví lékařském díky exoskeletům ochrnutí lidé opět chodí. 

 V lékařském odvětví se velmi často objevují také exoskelety ruky nejčastěji 

za účelem rehabilitace pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu nebo 

dopravní nehodu a mají poškozenou funkčnost ruky. 

 Tato práce bude zaměřena na vývoj prototypu protetického exoskeletu 

prstu pro pacienta bez distálního a středního článku ukazováčku. Cílem bude 

vyvinout prototyp exoskeletu, který potvrdí funkčnost použitých principů a 

komponent, jež jsou v této práci popsány. Práce bude vycházet z velké části z 

poznatků prací rehabilitačních exoskeletů ruky a bude rozebírat i některá 

související témata. 
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1 ODVĚTVÍ POUŽITÍ EXOSKELETŮ 

Exoskelet je vnější strukturální mechanismus s klouby a vazbami odpovídajícími 

těm, které jsou v lidském těle. Uživatel exoskeletu má exoskelet připevněný v těsné 

blízkosti ke svému tělu a sám ho ovládá [1]. 

Původně se exoskelety vyvíjely pouze pro armádní účely, později pro 

lékařské účely, jako pomůcka do průmyslu a v dnešní době exoskelet již nachází 

využití například i v oboru virtuální reality. Za exoskelet se považuje i robotická 

protéza končetiny, kde konstrukce neobklopuje lidskou část těla, ale je člověkem 

ovládána skrze snímací prvky. 

1.1 Vojenské exoskelety 

Hmotnost výzbroje moderních vojáků dnes dosahuje i padesáti kilogramů 

a postupem času se ještě více zvedá. Odpovědí na tento problém je vznik 

vojenských exoskeletů. Tyto exoskelety zvyšují sílu a výdrž operátora, ale také 

obsahují například ohřívací a chladící systémy. 

 

1.2 Lékařské exoskelety 

Lékařské exoskelety se používají k navrácení pohybových schopností pacientů, to 

znamená, že jim pomáhají opět chodit, zvedat ruce, tedy exoskelety podpůrné, 

nebo pomáhají při rehabilitacích, pak exoskelety rehabilitační. U rehabilitačních 

exoskeletů se pacientovi poskytne skrze exoskelet velká pomoc, která se 

s narůstajícím sebevědomím a silou pacienta postupně utlumuje. Poslední 

kategorií jsou exoskelety protetické, které nahrazují operátorům část těla. 

 

1.3 Průmyslové exoskelety 

Průmyslové exoskelety můžeme rozřadit do čtyř kategorií. 

Zádové: Používají se tam, kde člověk nosí těžká břemena a přetěžuje spodní 

část zad. Jde zejména o úkony, kdy se člověk ohýbá dolů a zpět. Využití exoskelet 

nachází například ve stavebnictví, kde se zvedají těžké pytle s materiálem, nebo na 

letištích, kde pracovníci zvedají a manipulují s těžkými kufry. 

Ramenové: používají se tam, kde člověk pracuje delší dobu s rukama nad 

hlavou. Ve většině případů při těchto úkonech musí držet mnohakilogramový 

nástroj (vrtačka, ruční bruska). Člověk není uzpůsoben pro dlouhou práci v takové 
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pozici, přetěžuje tím svaly rukou a ramen. Využití nachází exoskelet například 

v automobilovém průmyslu, malířství nebo stavebnictví. 

Hýžďové: používají se tam, kde člověk u práce často dřepí, čímž namáhá 

kolenní klouby, stehenní a hýžďové svaly. Takový exoskelet zastává funkci 

přenosné židle, kterou si operátor nosí neustále na sobě. Tyto exoskelety mívají 

zámek, který uzamkne exoskelet v určité pro operátora pohodlné pozici, aby mohl 

v klidu vykonávat svojí práci. Při běžné chůzi operátorovi nijak nepomáhá a nijak 

ho neomezuje. Využití exoskelet nachází například ve stavebnictví nebo 

automobilovém průmyslu. 

Celooblekové: Používají se tam, kde člověk zatěžuje během práce celé tělo. 

Celooblekový exoskelet je kombinací zádového, ramenového i hýžďového 

exoskeletu. U těchto exoskeletů je důležitá pohodlnost, aby operátor vydržel 

v obleku i celý den [3]. 

 

1.4 Exoskelety pro virtuální realitu 

Oblast virtuální reality je jednou z nejrychleji se vyvíjejících oblastí poslední doby, 

proto není divu, že kromě vizuálního kontaktu, uživatele bude zajímat také fyzický 

kontakt. K tomuto účelu mohou skvěle posloužit exoskelety pro virtuální realitu. 

Ve virtuální realitě se nachází objekty, se kterými uživatel může fyzicky 

interagovat tak, že exoskelet simuluje překážku a uživatele nepustí dál, tedy 

například, když uživatel chytí virtuální balónek, exoskelet dostane instrukce 

uživatele nepustit dále v rozsahu ruky. Výzvou těchto exoskeletů je simulovat také 

reálnou chůzi, hrubost povrchů, nebo také teplotu. 
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2 ROZDĚLENÍ PODLE NAPÁJENÍ 

2.1 Aktivní exoskelet 

Je takový exoskelet, který poskytuje fyzickou podporu v kloubech exoskeletu, a to 

za pomoci aktuátorů, nebo kontrolovaného výdeje energie z akumulátorů energie 

jako je například pružina [2]. 

2.2 Pasivní exoskelet 

Je takový exoskelet, který neposkytuje fyzickou podporu v kloubech exoskeletu, ale 

slouží pouze jako opora operátorovi a snižuje tak hmotnost, která působí na 

exoskelet místo operátora. 
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3 ROZDĚLENÍ PODLE KONSTRUKCE 

3.1 Pevná konstrukce 

Jednotlivé části konstrukce exoskeletu jsou spolu propojeny pomocí kloubů. 

Zatížení je přenášeno přes konstrukci. Materiál se volí v závislosti na využití. 

Pokud bude požadavkem velká pevnost, materiálem může být kov, pokud malá 

hmotnost, materiálem mohou být uhlíková vlákna a pokud bude rozhodující cena, 

může dobře posloužit i plast. 

Výhody: přenášení velkých sil, jednoduché snímání polohy, možnost 

přenášení sil tahem i tlakem, možnost využití jako protetický exoskelet. 

Nevýhody: velké momenty setrvačnosti, obvykle masivní konstrukce, složité 

nasazování, málo flexibility [9]. 

3.2 Měkká konstrukce 

Jednotlivé části exoskeletu spolu nejsou spojeny konstrukcí, ale například pouze 

tažnými lanky. Zatížení je přenášeno přes tělo operátora. Jako materiál konstrukce 

se nejčastěji používá textilie. 

Výhody: velmi flexibilní, lehká konstrukce, nízké až žádné momenty 

setrvačnosti, jednoduché nasazování, estetické. 

Nevýhody: přenášení menších sil, složité snímání polohy, možnost přenášení 

sil pouze tahem [9]. 
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4 LINEÁRNÍ AKTUÁTORY 

Lineární aktuátory jsou zařízení vykonávající mechanický pohyb. Pohyb je ve 

směru v jedné ose dopředu a dozadu, aktuátory tak vykonávají sílu tahovou 

i tlakovou. 

4.1 Elektrické aktuátory s rotačním pohonem 

Elektrické aktuátory používají jako pohon elektrické motory. Ty vykonávají rotační 

pohyb, a proto je nutné tento rotační pohyb převést na pohyb lineární. 

Tento převod se dá řešit několika způsoby. Jedním z nich je ten, že se na 

motor umístí šroubovice, se kterou motor otáčí a tato šroubovice se točí v pevně 

uložené matici, která tak vykonává pouze lineární posuv. Další možností je, že 

lineární osa aktuátoru má na sobě ozubení ve směru osy aktuátoru a motor s osou 

aktuátoru hýbe tak, že osazeným ozubeným kolem na ose motoru jezdí po lineární 

ose aktuátoru a ta tak vykonává lineární pohyb [10]. 

Protože u většiny motorů je poměr rychlosti otáčení ku síle příliš velký, 

připojují se k motorům také převodovky, aby převedli rychlost otáčení na sílu. 

 
Obr. 1 Princip elektrického aktuátoru s rotačním pohonem a paralelně umístěnou 

převodovkou [10] 

 

4.2 Elektrické aktuátory s lineárním pohonem 

Tyto aktuátory používají jako pohon lineární servo motory, které neprovádějí 

rotační pohyb, ale lineární. Rotor je místo do kruhu, jako u klasických motorů, 

rozvinut do délky a osazen mnoha póly magnetů. Stator je osazen navinutými 

cívkami. Aby nedocházelo k ovlivňování magnetické síly magnetů v rotoru, je 

vnější schránka osy vyrobena z magneticky nevodivého materiálu, popřípadě 

minimálně vodivého, jako je například nerez [11]. 
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Obr. 2 Princip elektrického aktuátoru s lineárním pohonem [11] 

4.3 Hydraulické aktuátory 

Hydraulické aktuátory převádějí hydraulickou energii na mechanickou práci, to 

znamená, že přívod kapaliny způsobuje lineární pohyb osy aktuátoru. Tyto 

aktuátory se skládají z dutého válce, který má dva vývody na kapalinu, a pístu, 

který provádí posuvný pohyb. Rychlostí přívodu kapaliny se určuje rychlost 

vysouvání nebo zasouvání pístu aktuátoru. Jako kapalina se nejčastěji využívá 

hydraulický olej, který mimo své hlavní funkce slouží i jako mazací médium 

aktuátoru zároveň [10]. 

 
Obr. 3 Princip hydraulického aktuátoru [12] 

4.4 Pneumatické aktuátory 

Pneumatické aktuátory převádějí pneumatickou energii na mechanickou práci, to 

znamená, že přívod plynu způsobuje lineární pohyb osy aktuátoru. Konstrukce 

pneumatických aktuátorů je obdobná jako u hydraulických aktuátorů. 
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Obr. 4 Princip pneumatického aktuátoru [13] 

4.5 Srovnání jednotlivých aktuátorů 

Každý aktuátor má své výhody i nevýhody, proto nelze jednoznačně říct, který je 

nejvhodnější, záleží tedy na konkrétní aplikaci použití. 
Tab. 1 Srovnání různých typů lineárních aktuátorů [10] [14] 

 výhody nevýhody 

Elektrické aktuátory s 

rotačním pohonem 

-Levný 

-Přesný 

-Jednoduché snímání 

polohy 

-Nízká rychlost vysouvání 

Elektrické aktuátory s 

lineárním pohonem 

-Velmi vysoká rychlost 

vysouvání 

-Přesný 

-Tichý 

-Potřeba neustálého 

napájení při klidové 

pozici 

Hydraulické aktuátory -Velmi vysoká síla 

 

-Nutnost použití čerpadla 

-Drahý 

Pneumatické aktuátory -Vysoká rychlost 

-Nízká hmotnost 

-Nutnost použití 

kompresoru 

-Nepřesné ovládání 

polohy 
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5 EXOSKELETY RUKY 

Exoskelety ruky se nejčastěji vyvíjejí pro potřeby postižených pacientů z důvodů 

rehabilitace. Pacientům rehabilitační exoskelety řeší problémy se sníženou silou, 

pohyblivostí, nezávislostí jednotlivých prstů nebo problém s uzavřenou polohou 

ruky. Níže popsané práce se zabývají rehabilitačními exoskelety, ale jejich principy 

lze využít i u protetického exoskeletu, kterým se tato práce zabývá. 

5.1 Anatomie ruky 

Je potřeba si uvést názvosloví článků a kloubů lidského prstu. Články i klouby 

exoskeletu budou dále označovány stejně jako články a klouby lidského prstu. 

 

 
Obr. 5 Popis kostí a kloubů lidské ruky [4] 

Na výše uvedeném obrázku se nachází popis kloubů a článků prstů lidské ruky. 

Červeně označený okrajový článek se nazývá distální, modře označený je článek 

střední a zeleně označený je článek proximální. Kloub mezi distálním a středním 

článkem se označuje DIP, mezi středním a proximálním PIP a za proximálním MP. 

5.2 Problematika středů otáčení exoskeletu 

Jedním z problémů u exoskeletů ruky je přizpůsobení středu otáčení exoskeletu se 

středem otáčení jednotlivých kloubů prstů, což lze zajistit některým z níže 

uvedených mechanismů. Nejsnadnějším řešením se zdá být přímé párování 

společných center viz. Obr. 9, což však vyžaduje značný prostor vedle prstu 

pacienta, proto je tato aplikace složitá u struktury exoskeletu s mnoha prsty. 

Řešením může být mechanismus se vzdáleným středem otáčení viz. Obr. 10 [5]. 
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Obr. 6 Přímé párování společných středů [5] 

 
Obr. 7 Nalevo spojení se vzdáleným středem otáčení, napravo redundantní varianta [5] 

 
Obr. 8 Sériové propojení spojené s distálním článkem prstu [5] 

5.3 Exoskelet ruky HandSOME 

Tento exoskelet je navržen pro pacienty s hypertonií, která je následkem cévní 

mozkové příhody. Hypertonie vzniká často u pacientů, kteří prodělali mozkovou 

mrtvici. Hypertonie způsobuje zvýšení svalového napětí a znemožňuje tak 

pacientovi otevírat ruku v plném rozsahu. Cílem této práce je návrh lehkého, 

pasivního exoskeletu, který poskytne pacientovi větší rozsah v otevření jeho ruky 

[6]. 
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Obr. 9 Exoskelet HandSOME připevněný na ruce pacienta s hypertonií [6] 

 
Obr. 10 Princip exoskeletu HandSOME [6] 

5.4 Exoskelet ruky HANDEXOS 

Tato práce se zabývá vývojem exoskeletu pro celou ruku, který má zajistit aktivaci 

všech stupňů volnosti pacientovy ruky, to znamená, že pacientovi vrátí flexibilitu, 

koordinaci jednotlivých prstů a také pacientovi umožní provádění složitějších 

úkonů. Exoskelet má splňovat požadavky na nízkou hmotnost, pohodlí 

a nositelnost [7]. 
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Obr. 11 Modul ukazováčku exoskeletu HANDEXOS připevněný na ruce pacienta [7] 

 

Každý modul je tvořen třemi aktivními rotačními klouby, jedním pasivním 

rotačním kloubem a jedním pasivním translačním kloubem. Po obou stranách 

každého kloubu se nacházejí kladky na vedení bowdenových lanek, které zajišťují 

ohyb kloubů. Pro všechny tři články jednoho prstu exoskeletu zajišťuje ohyb ve 

směru natažení prstu jeden stejnosměrný motor. Pro stažení prstu slouží 

3 lineárně stlačované pružiny [7]. 

 

 
Obr. 12 Princip stahování a roztahování modulu exoskeletu HANDEXOS pomocí 

stejnosměrného motoru a pružin [7] 
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5.5 Exoskelet ruky HWARD 

Tento exoskelet je určen pro pacienty, kteří trpí motorickými problémy s jejich 

rukami příčinnou cévní mozkové příhody a pomáhá jim s rehabilitací. Exoskelet 

poskytuje 3 stupně volnosti – jeden pro prsty, druhý pro palec a třetí pro zápěstí. 

Jako pohon se zde používají 3 pneumatické aktuátory. Každý může produkovat až 

122,8 N, ale tlak vzduchu je regulován tak, aby aktuátory vytvářely sílu o hodnotě 

4–15 N. Úhel prstů, zápěstí a palce měří otočné potenciometry. Na obou stranách 

každého pneumatického aktuátoru se nachází senzor tlaku [8]. 

 
Obr. 13 Exoskelet HWARD připevněný na ruce pacienta [8] 

5.6 Porovnání jednotlivých řešení exoskeletů ruky 

Každý z výše uvedených exoskeletů ruky má své specifické využití. 
Tab. 2 Porovnání exoskeletů ruky [6] [7] [8] 

 HandSOME HANDEXOS HWARD 

Pohon -Pasivní -Elektrický -Pneumatický 

Počet stupňů 

volnosti 

-1 -5 aktivních -3 aktivní 

Přenos síly -Přímá vazba -Bowdenová lanka -Přímá vazba 
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6 PŘEDCHOZÍ PRÁCE 

Tato práce navazuje na předchozí práci exoskeletu prstu, který měl sloužit jako 

pomocný exoskelet zdravého prstu operátora a dodat mu sílu. Exoskelet byl 

navržený na pohon jedním lineárním aktuátorem a obsahoval celkem 3 články, 

které mezi sebou byly mechanicky spojeny a využívaly principu přímého párování 

společných středů viz Obr. 6, s výjimkou středu u klubu MC. Jednotlivé části 

exoskeletu byly navrženy v 3D softwaru Autodesk Inventor a následně vytištěny na 

3D tiskárně. 

 
Obr. 4 Předchozí práce-model exoskeletu v roztažené pozici 

 

 
Obr. 5 Předchozí práce-model exoskeletu ve stažené pozici 

Při praktickém zkoušení na reálném prstu se ukázalo, že proximální článek při 

ohybu nedosedá na prst operátora. Tento problém lze vyřešit například principem 

pasivního translačního kloubu jako u exoskeletu HANDEXOS viz. kapitola 6.4. 

Dalším problémem, který se ukázal, byla nedostatečná pevnost mechanických 

spojení článků. Jednotlivé části byly vytištěny z plastu. Spojení mezi články 

exoskeletu při zatížení pružila a exoskelet se při ohybu choval neočekávaně. 

 
Obr. 6 Předchozí práce-exoskelet v roztažené pozici 
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Obr. 7 Předchozí práce-exoskelet ve stažené pozici 
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7 NÁVRH VLASTNÍHO ŘEŠENÍ 

Tento exoskelet prstu je určen jako protetický exoskelet pro náhradu dvou článků 

ukazováčku na pravé ruce pacienta. Jde o článek distální a střední. 

 
Obr. 8 Ruka pacienta 

Konstrukce exoskeletu je typu pevná, protože u protetického exoskeletu není 

měkká konstrukce možná. Jako pohon je použit elektrický aktuátor s rotačním 

pohonem a převodovkou. Protože má pacient vlastní proximální článek, je poloha 

snímána z kloubu MP rotačním potenciometrem. Ohyby protetického distálního 

a středního článku jsou přímo úměrné ohybu proximálního článku pacienta. Toto 

je možné díky principu ohýbání článků exoskeletu bowdenem taženém od 

aktuátoru přes kladku umístěnou na středním článku. Tento princip přináší 

výhodu libovolného umístění aktuátoru. Pozice exoskeletu je známá snímáním 

otáček šroubovice motoru infračervenou optickou závorou. 
 

7.1 Sestava exoskeletu prstu 

Exoskelet využívá principu přímého párování společných středů, včetně kloubu 

MP. U kloubů DIP a PIP jsou otočné středy po obou stranách článků. U kloubu MP je 

otočný střed pouze na jedné straně. Základna exoskeletu je pevná část exoskeletu 

uchycena k ruce pacienta. Proximální článek je pasivní a ovládán pacientem. Ohyb 

distálního a středního článku zajišťuje bowdenové lanko uchycené na spodní části 

distálního článku. Umístění uchycení bowdenového lanka a kladky ovlivňuje, jaké 

síly budou působit na distální a střední článek ve směru stažení exoskeletu 

a rozložení poměru těchto dvou sil. Vratné gumičky vyvolávají sílu ve směru 

roztažení exoskeletu. 
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Obr. 9 Popis jednotlivých částí vlastního řešení exoskeletu 

 

 
Obr. 10 Popis rozměrů vlastního řešení exoskeletu 

 
 

 

Tab. 3 Přehled rozměrů vlastního exoskeletu 

Označení Popis Stanovená hodnota[mm] 

xK10 
vzdálenost mezi úchyty vratné gumičky 

distálního článku při roztažené poloze 
20 

xK20 
vzdálenost mezi úchyty vratné gumičky 

středního článku při roztažené poloze 
25 

d velikost distálního článku 22,5 

e velikost středního článku 25 

f velikost proximálního článku 45 

p 
vzdálenost úchytů vratné gumičky 

distálního článku od osy exoskeletu 
10 
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q 
vzdálenost úchytů vratné gumičky 

středního článku od osy exoskeletu 
16 

h 
vzdálenost uchycení bowdenového lanka 

od osy exoskeletu 
10 

g 
vzdálenost středu kladky od osy 

exoskeletu 
8,5 

i 
vzdálenost uchycení bowdenu od osy 

exoskeletu 
10 

j 
vzdálenost mezi středem kladky a 

uchycením bowdenového lanka 
22,5 

o 
vzdálenost mezi středem kladky a 

uchycením bowdenu 
22,5 

7.2 Matematický popis 

 
Obr. 10 Popis hlavních úhlů vlastního řešení exoskeletu 

Na obrázku Obr. 10 jsou zobrazené úhly mezi jednotlivými články. ψ je úhel mezi 

distálním článkem a středním článkem, φ je úhel mezi středním článkem 

a proximálním článkem a úhel λ je úhel mezi proximálním článkem a základnou. 

Úhel λ je získán vyhodnocením signálu z otočného potenciometru, který je připojen 

ke kloubu MP. Protože úhly φ a ψ jsou přímo úměrné úhlu λ, pro zjednodušení není 

na tomto ani na následujících obrázcích proximální článek, MP kloub a základna 

zobrazeny. 
Tab. 4 Rozsahy úhlů mezi články exoskeletu 

Označení úhlu Rozsah [°] 

λ 0–55 

φ 0–90 

ψ 0–75 

 

Pokud má docházet k rovnoměrnému ohýbání mezi jednotlivými články, pak platí, 

že 
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𝜑 = λ .
𝜑𝑀𝐴𝑋

λ𝑀𝐴𝑋
= λ . 1,636 [°]       (2) 

 

ψ = 𝜑 .
ψ𝑀𝐴𝑋

𝜑𝑀𝐴𝑋
= 𝜑 . 0,833 [°]       (3) 

 
Obr. 11 Působící síly u vlastního řešení exoskeletu 

Sílu F`K1 vyvolává vratná gumička K1. Síla FK1 je přímo úměrná síle F`K1. 

 

𝐹𝐾1 = 𝑘1. (𝑥𝐾11 − 𝑥𝐾1𝑂) [N]       (4)  

 

Kde: k1 – konstanta přímo úměrná tuhosti pružiny vratné gumičky K1, jednotka 

[N.m-1] 

xK11 – velikost natažené vratné gumičky distálního článku při stažené pozici, 

jednotka [m] 

xK10 – velikost natažené vratné gumičky distálního článku při plně roztažené 

pozici, jednotka [m] 

Sílu FK2 vyvolává vratná gumička K2. 

 

𝐹𝐾2 = 𝑘2. (𝑥𝐾21 − 𝑥𝐾2𝑂) [N]       (5) 

 

Kde: k2 – konstanta přímo úměrná tuhosti pružiny vratné gumičky K2, jednotka 

[N.m-1] 

xK21 – velikost natažené vratné gumičky středního článku při stažené pozici, 

jednotka [m] 

xK20 – velikost natažené vratné gumičky středního článku při plně roztažené 

pozici, jednotka [m] 
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Protože rozměry h, i jsou sobě rovné a rozměry j, o jsou sobě rovné můžeme tvrdit, 

že 

 

𝐹𝐾1 = 𝐹𝐴 [N]         (6) 

 

Síla FA je síla, kterou musí být taženo bowdenové lanko směrem k aktuátoru. 

Vektorovým součtem sil FK1 a FA získáme sílu FV. FV je síla, která působí na střední 

článek ve směru stažení článku. Uvažujeme-li, že soustava nemá žádnou 

setrvačnost, můžeme tvrdit, že 

 

𝐹𝐾2 = 𝐹𝑉 [N]         (7) 

 

 
Obr. 12 Model exoskeletu v plně roztažené poloze 

Úhel ω a úhel χ lze vypočítat pomocí sinové věty, jelikož jsou známé dvě strany 

a jeden úhel pravoúhlého trojúhelníku. 

Pro kloub DIP 

 
𝑎

sin(90)
=

𝑥𝐾10/2

sin(
𝜔

2
)
         (8) 

 

Odtud 

 

𝜔 = arcsin (
𝑥𝐾10

2

𝑎
) ∗ 2 = arcsin (

0,02

2

0,01425
) ∗ 2 = 89,136 [°]   (9) 

 

Protože známe úhel ω můžeme dopočítat neznámý úhel α 

 

𝛼 = 90 −
𝜔

2
= 90 − 44,568° = 45,432 [°]     (10) 

 

Pro kloub PIP 
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𝑘

sin(90)
=

𝑥𝐾20/2

sin(
χ

2
)

         (11) 

 

Odtud 

χ = arcsin (
𝑥𝐾20

2

𝑘
) ∗ 2 = arcsin (

0,025

2

0,0205
) ∗ 2 = 75,144° [°]   (12) 

 

Protože je znám úhel χ lze dopočítat neznámý úhel β 

 

𝛽 = 90 −
χ

2
= 90 − 37,572° = 52,428° [°]     (13) 

 

 
Obr. 13 Model exoskeletu ve stažené poloze 

Aby bylo možné vypočítat síly FK1 a FK2, je třeba znát xK11 a xK21. Jejich rozměr lze 

zjistit opět pomocí sinové věty, kde jsou známé dva úhly a jedna strana. 

Pro kloub DIP 

 
𝑎

sin(180−𝛼−
ω+ψ

2
)

=
𝑏

sin(
ω+ψ

2
)
        (14) 

 

Odtud 

 

𝑏 =
𝑎

sin(180−𝛼−
ω+ψ

2
)

. sin (
ω+ψ

2
) [m]      (15) 

 

 

𝑥𝐾11 = 2. 𝑏 [m]         (16) 

 

Pro kloub PIP 
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𝑘

sin(180−𝛽−
χ+φ

2
)

=
𝑙

sin(
χ+φ

2
)
        (17) 

 

Odtud 

𝑙 =
𝑘

sin(180−𝛽−
χ+φ

2
)

. sin (
χ+φ

2
) [m]      (18) 

 

𝑥𝐾21 = 2. 𝑙 [m]         (19) 

7.3 Sestava aktuátoru 

Pro tento projekt je vybrán stejnosměrný motor s převodovkou, opatřený 

šroubovicí, u kterého je potřeba vyřešit převod rotačního pohybu na lineární 

pohyb v jedné ose. Pro tyto účely jsou navrženy dvě varianty takového 

mechanismu. 

7.3.1 Varianta 1 

Na základně mechanismu je na jedné straně připevněný motor a na druhé straně 

uchycení bowdenu. Lineární pohyb je zajištěn šroubováním šroubovice motoru do 

dvou matic (matice a kontramatice), které jsou zajištěny proti otáčivému pohybu. 

Matice jsou uchycené na jedné straně a uchycení bowdenového lanka na druhé 

straně dutého válce. Otáčením šroubovice motoru dochází k lineárnímu posunu 

celého válce, tedy i k tažení bowdenového lanka. 

 
Obr. 14 Varianta 1 sestavy aktuátoru 

7.3.2 Varianta 2 

Na základně mechanismu je na jedné straně připevněný motor. Na druhé straně je 

upevněna krajní část, do které je připevněno uchycení bowdenu a po stranách 

připevněny vodicí tyče. V posuvné části, jenž jezdí po vodících tyčích je uchycena 

matice. Šroubovice motoru prochází touto maticí. Otáčením šroubovice motoru 

dochází k lineárnímu posunu posuvné částí, ke které je připevněno uchycení 

bowdenového lanka. 
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Obr. 15 Varianta 2 sestavy aktuátoru 

7.3.3 Srovnání 
Tab. 5 Srovnání variant sestavy aktuátoru 

 Výhody Nevýhody 

Varianta 1 -Úzké 

-Méně součástí 

-Nutnost zajištění dutého 

válce proti otáčení 

-Dlouhé 

-Složitější provedení 

Varianta 2 -Jednodušší provedení 

-Krátké 

-Široké 

-Více součástí 

 
Pro tento projekt je pro realizaci vybrána varianta 2 sestavy aktuátoru. 
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8 URČENÍ POZICE EXOSKELETU 

Určení pozice, kde se právě exoskelet nachází představuje zpětnou vazbu a je tak 

nezbytné ji znát, aby regulace exoskeletu mohla fungovat správně. Bez zpětné 

vazby je možné pozici exoskeletu pouze odhadovat na základě doby trvání otáčení 

motoru a jeho rychlosti otáčení. Tento způsob je však nevhodný, protože při 

jakémkoliv zavedení chyby, například větší zátěže na motor, se objevuje chyba při 

určování polohy a ta se dále akumuluje. Nabízí se mnoho možností, jak získat 

informaci o pozici exoskeletu. 

8.1 Měření počtu otáček šroubovice motoru 
inkrementálním čidlem 

Měření otáček hřídele motoru je možné jednoduchým matematickým převodem 

přímo úměrně převést na vzdálenost, o kterou se pohne lineární součást sestavy 

motoru, což odpovídá určité poloze exoskeletu. 

Nevýhodou této metody měření je neznalost počáteční pozice při spuštění 

programu, proto je potřeba exoskelet zkalibrovat. Kalibrace může být provedena 

například najetím posuvné části do krajní polohy, kde se sepne mikrospínač 

a program zde stanoví počáteční pozici. Další nevýhodou je neznalost směru 

otáčení, ne však u všech druhů čidel. Směr otáčení motoru je přímo zadáván 

programem, proto jej není nutné detekovat čidlem. 

8.1.1 Optická závora 

Plíšek připevněný na šroubovici motoru přerušuje optickou závoru. Počet 

přerušení přímo úměrně odpovídá počtu otáček šroubovice motoru. Přesnost se dá 

zvýšit přidáním dalších plíšků, které zvýší počet přerušení na otáčku. 

8.1.2 Hallova sonda 

Magnet připevněný na šroubovici motoru ovlivňuje při otáčení svým magnetickým 

polem hodnotu Hallova napětí Hallové sondy a je možné tak detekovat počet 

otáček. 

8.1.3 Inkrementální enkodér 

Inkrementální enkodér je přímo připevněný v ose šroubovice motoru a fyzicky s ní 

spojen. Inkrementální enkodér vrací na své výstupy signály, jejichž vyhodnocením 

se získá jeden krok, což odpovídá určitému úhlu pootočení. Jedna otáčka 

inkrementálního enkodéru je běžně rozdělena na desítky až stovky kroků. 
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8.2 Absolutní určení pozice posuvné části 

Absolutním měřením vzdálenosti lineární součásti získáme přímo pozici 

exoskeletu. Výhodou této metody je znalost počáteční pozice. 

8.2.1 Tahový potenciometr 

Tahový potenciometr je připevněný rovnoběžně se šroubovicí motoru. Táhlo 

potenciometru je fyzicky spojeno s posuvnou částí. Z napěťového děliče, který je 

vytvořen z tahového potenciometru čteme napětí, jenž je přímo úměrné pozici 

exoskeletu.  

8.2.2 Infračervený senzor pro měření vzdálenosti 

Senzor je umístěn tak, aby měřil vzdálenost mezi posuvnou částí a krajní částí. 

Výstupní signál senzoru nemusí vždy přímo úměrně odpovídat vzdálenosti, a proto 

je nutné signál nejdříve linearizovat. 
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9 KOMPONENTY 

9.1 Motor 

Na sestavu aktuátoru je použit stejnosměrný motor Micro Metal Gear Motor 

s připojenou převodovkou. Převodovka zajišťuje 1000 otáček za minutu na 

výstupní šroubovici při kontinuálním vstupním napětí 6 V a bez zatížení. 

 
Obr. 16 Micro Metal Gear Motor s připojenou převodovkou 

9.2 Bowdenové lanko 

Bowdenové lanko je namísto klasického kovového provedení zkompletované 

z ohebné gumové trubičky a umělohmotné struny. Aby umělohmotná struna 

chodila hladce uvnitř gumové trubičky, bylo dovnitř trubičky přidané mazání. 

Umělohmotná struna se později ukázala jako nevhodná a je nahrazena úzkým 

ohebným kabelem s izolací. 

9.3 Řídící jednotka 

Kvůli své jednoduchosti je na prototyp exoskeletu použita vývojová deska Arduino 

MEGA s procesorem ATMega2560. Vývojová deska má dostatek vstupů a výstupů 

pro případné přidání dalších komponent a slouží také jako zdroj napětí pro modul 

optické závory. 

9.4 Motorový driver 

Pro řízení motoru je použit motorový driver pro stejnosměrné motory DRV8837 

Low-Voltage H-Bridge Driver. Driver pomocí tří vstupních signálů z řídící jednotky 

otáčí se stejnosměrným motorem v obou směrech a požadovanou rychlostí. Jedná 

se o signál nSleep, který je dvoustavový a signály IN1 a IN2, které jsou ve tvaru 

PWM signálu. Kombinací těchto signálů se na výstupu driveru OUT1 a OUT2 

objevuje požadované napětí. Pokud je signál „nSleep“ v logickém stavu 0, jsou 



 27 

veškeré ne nezbytně nutné obvody pro fungování odpojeny od napětí, na výstupu 

je vysoká impedance a motor se tedy chová stejně jako odpojený, v opačném 

případě je driver aktivní a napětí na výstupu driveru závisí na kombinaci signálů 

IN1 a IN2. Chování výstupu v závislosti na vstupu je vidět v tabulce Tab. 6. 
Tab. 6 Logika driveru DRV8837 

nSleep IN1 IN2 OUT1 OUT2 Funkce 

0 X X Z Z Volný chod 

1 0 0 Z Z Volný chod 

1 0 1 L H Chod dozadu 

1 1 0 H L Chod dopředu 

1 1 1 L L Brzda 

 

Hodnota PWM u signálů IN1 a IN2, která se pohybuje v rozsahu 0–255 

rozhoduje o rychlosti otáčení motoru. Pro motorový driver je navržena deska 

plošných spojů, která rozvádí malé vývody smd driveru na klasické piny a celkově 

lze osadit až pěti těmito drivery. 

 
Obr. 17 Deska plošných spojů s osazeným driverem DRV8837 

9.5 Potenciometr 

Pro snímání požadované hodnoty je použit potenciometr B100k. Odporová dráha 

potenciometru má lineární charakter. 

9.6 Modul optické infračervené závory 

Pro měření polohy exoskeletu je použit modul optické infračervené závory FC-03. 

Modul optické závory je nutné napájet napětím 3,3–5 V. Modul obsahuje 2 výstupy, 

analogový výstup A0 a digitální výstup D0. V projektu je použit pouze výstup D0, 

jenž je ve stavu logické „1“, pokud je optická závora přerušena. 
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Obr. 18 Modul optická závory FC-03  
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10 TVORBA 3D MODELŮ 

Je třeba vymodelovat 2 celé sestavy pro pozdější tisk na 3D tiskárně: sestavu 

exoskeletu prstu a sestavu aktuátoru. Pro modelování 3D modelů byly použity 

programy Autodesk Inventor a Blender.  

 

Části sestavy exoskeletu prstu: 

• Distální článek 

• Střední článek 

• Proximální článek 

• Základna exoskeletu 

• Kladka 

• Čep 4x 

 
Obr. 19 Model sestavy exoskeletu prstu 

Části sestavy aktuátoru 

• Uchycení motoru 

• Úchytka vodící tyče 2x 

• Vodící tyč 2x 

• Posuvná část 

• Matice 

• Motor 

• Základna aktuátoru 

• Krajní část 

 
Obr. 20 Model sestavy aktuátoru 

 

Všechny části jsou vymodelovány v programu Autodesk Inventor s výjimkou 

součásti základna exoskeletu. Tato součást se ukázala jako tvarově problematická, 
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proto je pro její modelování použit program Blender, který na rozdíl od programu 

Autodesk Inventor pracuje s vertexy. 

Pro zjednodušení modelování této součásti je do programu importován 

model ruky, podle kterého je základna exoskeletu modelována. 

 
Obr. 21 Model základny exoskeletu modelovaný podle modelu ruky, novější verze základny 

zleva doprava 

Během návrhu 3D modelu je třeba brát v úvahu přesnost 3D tiskáren, proto 

jsou mezi jednotlivými částmi mechanismů přidány vůle. 
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11 TISK 3D MODELŮ 

Pro tisk 3D objektů je použita 3D tiskárna Original Prusa I3 MK2. Jako tiskový 

materiál je zvolen PET-G. Celkový tiskový čas všech částí je 12 hodin. Po vytisknutí 

3D modelů a jejich komplementace do finální sestavy se objevily problémy, proto 

bylo třeba některé části několikrát znovu přemodelovat a znovu vytisknout. 

Veškeré díry pro čepy je třeba provrtat vrtákem, protože tiskárna nedokáže zajistit 

dostatečnou přesnost děr. 

Špatně zvolený rádius prostoru středního článku pro oblouk distálního 

článku vedl ke kolizi a došlo tak ke zlomení tohoto oblouku. 

 
Obr. 22 Zlomený oblouk distálního článku exoskeletu 

Šířka stěn u MP kloubu (spojení proximálního článku a základny 

exoskeletu) se ukázala jako velmi nedostačující. Po této zkušenosti byla navržena 

druhá verze s tlustšími stěnami u MP kloubu a dále třetí verze, která je namísto 

dvou částí připojených k sobě složena ze čtyř a ukázala se jako nejlepší řešení. 

 
Obr. 23 Spojení částí MP kloubem, novější verze spojení zleva doprava 
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12 KOMPLETACE 

 
Obr. 24 Zkompletovaná sestava aktuátoru 

 

 
Obr. 25 Zkompletovaná sestava exoskeletu 

 

 
Obr. 26 Všechny části exoskeletu  

Kompletace a testování sestav ukázalo některé problémy. 

 Umělohmotná struna bowdenu se ukázala jako dostatečně neohebná 

a způsobovala odpor při stahování exoskeletu přes kladku do stažené pozice. Při 

přechodu do této pozice umělohmotná struna způsobovala další odpor svým 
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kroucením v gumové trubičce. Jako vhodnější se ukázal úzký ohebný kabel 

s izolací. 

 Umístění uchycení bowdenového lanka na posuvné části, způsobovalo při 

stahování exoskeletu působení větší síly na jedné straně posuvné části, což 

zapříčinilo drhnutí této částí s vodícími tyčemi. Do děr na vodící tyče u posuvné 

části byly proto přidány kovové trubičky, aby zmírnily tření mezi posuvnou částí 

a vodícími tyčemi, vodící tyče byly namazány olejem a umístění uchycení 

bowdenového lanka bylo přesunuto do vertikální osy posuvné části. 

Použitý motor se ukázal jako nedostatečný jak do rychlosti, tak do síly. Pro 

využití v praxi bude zapotřebí použít silnější a rychlejší motor. 

 

 
Obr. 27 Blokové schéma elektroniky exoskeletu 

Napětí 8 V, které poskytuje baterie, je pro motor příliš velké, proto musí být 

zmenšeno Step-Down měničem napětí na hodnotu 6 V. Řídící jednotka přijímá 

příkazy z počítače pomocí sériové komunikace a posílá zpátky své stavy. Driver 

přijímá signály z řídící jednotky na své vstupy IN1 a IN2 a na základě těchto signálů 

otáčí s motorem. Optická závora poskytuje řídící jednotce informaci o otáčkách 

motoru. Potenciometr poskytuje řídící jednotce informaci o požadované pozici. 
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13 PROGRAM 

13.1 Testovací program 

Testovací program je program určený k manuálnímu testování exoskeletu pomocí 

příkazů z počítače sériovou linkou do procesoru. Příkaz je složen z příkazového 

znaku (velké písmeno) a případně připojené hodnoty. Příklady příkazů „T210“ | 

„F“ | „P30“. Procesor posílá zpět do počítače informace o svých stavech. 

 
Tab. 7 Příkazy testovacího programu 

Příkaz 
Příkazový 

znak 
Podle Rozsah hodnot 

Nastavení 

rychlosti 
T Throttle 0-255 

Povolení 

potenciometru 
A Activate 0/1 

Nastavení 

pozice 
P Position 0-40 

Pohyb vpřed F Forward – 

Pohyb vzad B Backward – 

Brzda H Hold – 

Odpojení 

motoru 
S Sleep – 

13.2 Hlavní program 

Hlavní program řídí exoskelet na základě signálu získaného z potenciometru. 

Hlavní program vychází z testovacího programu a používá velkou část jeho funkcí. 

Protože je na exoskelet použit příliš slabý motor, akční veličina musí dosahovat 

téměř maximální hodnoty, aby se motor ve směru stažení otáčel, proto by použití 

PSD regulátoru nepřinášelo pozitivní vliv a v programu není použit. Do programu 

byla zařazena filtrace zákmitů u optické brány.   
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14 TESTOVÁNÍ S PACIENTEM 

Protože prototyp není prozatím prakticky použitelný, bylo s pacientem testováno 

pouze nasazení na ruku. Protože je u exoskeletů kladen důraz na pohodlnost, byla 

na exoskelet přidělána prodyšná pěna, která nošení zpříjemňuje. Ukázalo se, že 

exoskelet na ruce pacienta sedí dobře, avšak není prozatím příliš pohodlný. 

 
Obr. 28 Exoskelet nasazený na pacientově ruce, pohled z boku 

 

 
Obr. 29 Exoskelet nasazený na pacientově ruce, pohled ze zdola 
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15 PARAMETRY 

Tab. 8 Parametry exoskeletu 

Doba trvání z maximálně otevřené 

pozice do maximálně stažené 

10 s 

Doba trvání z maximálně stažené 

pozice do maximálně otevřené 

6,7 s 

Maximální úhel φ 47 ° 

Maximální úhel ψ 37 ° 

Celková délka dráhy posuvné části 23 mm 

Délka dráhy posuvné části na 1 

otáčku motoru 

0,5 mm 
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ZÁVĚR 

V této práci byl navržen prototyp protetického exoskeletu pro pacienta bez 

distálního a středního článku ukazováčku pravé ruky. Prototyp má za cíl potvrdit 

funkčnost použitých principů.  

Byla potvrzena funkčnost principu ohýbání článků exoskeletu přes kladku 

pomocí jediného aktuátoru. Dále se potvrdila funkčnost převodu rotačního pohybu 

na lineární u sestavy aktuátoru. 

V programech Autodesk Inventor a Blender byly navrženy jednotlivé části 

exoskeletu, které byly následně vytištěny 3D tiskárnou. Některé části bylo třeba i 

několikrát přemodelovat a znovu vytisknout, než dospěly ke své finální verzi. 

Problémy, které se vyskytovaly, byly například špatné rozměry, nedostatečné vůle, 

špatná funkčnost, nebo praskání jednotlivých částí. 

Při prvních testování se ukázalo, že použitý motor v aktuátoru je velmi 

nedostačující, a to jak do síly, tak do rychlosti. Pro použití v praxi bude zapotřebí 

silnější a rychlejší aktuátor. Porovnání jednotlivých aktuátorů ukázalo, že 

nejvhodnějším kandidátem v použití u exoskeletů je elektrický aktuátor 

s lineárním pohonem, proto by bylo vhodné v další fázi vývoje použít právě tuto 

technologii. 

Aby mohl být exoskelet použit v praxi bude v další fázi nutné vyřešit 

některé problémy. Bude třeba vyvinout desku plošných spojů, na které budou 

integrované veškeré elektrické součásti, pokud možno na co nejmenší ploše. Dále 

bude třeba vyřešit důkladné a pohodlné uchycení sestavy exoskeletu k ruce 

pacienta a také uchycení sestavy aktuátoru společně s elektronikou na vhodné 

místo ideálně v prostoru předloktí pacienta. Sestava exoskeletu i sestava aktuátoru 

má nyní rozsáhlé rozměry a bude vhodné tyto rozměry co nejvíce minimalizovat. 

V neposlední řadě bude potřeba co nejvíce zmenšit odpor tření, aby nedocházelo 

k velkým ztrátám výkonu. Vhodné bude použít v osách kloubů ložiska a použít 

kvalitní bowdenové lanko. 
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Seznam příloh 
Příloha 1. – Složka Modely 

Tato příloha obsahuje 

-Modely ve formátu souboru Blend 

-Modely ve formátu souboru Ipt 

-Modely ve formátu Iam 

 

Příloha 2. – Složka Programy 

Tato příloha obsahuje 

-Hlavní program 

-Testovací program 

 


