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ABSTRAKT 

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou z oblasti craniomaxilo – faciálnej 
biomechaniky, a to analýzou silového pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní. V práci je 
vykonaná podrobná rešeršná štúdia literárnych prameňov zaoberajúcich sa silovým pôsobením 
na dolnú čeľusť, z ktorej získané informácie boli použité k následnej analýze silového 
pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní. Riešenie je vykonané pomocou výpočtového 
modelovania ako pomocou analytických metód tak numericky, za použitia MKP.  Analytické 
riešenie bolo vykonané  za predpokladu, že dolná čeľusť je tuhé teleso a riešené boli veľkosti 
stykových síl vo väzbách a zhryzová sila s uvažovaním zhryzu v rôznych polohách, pomocou 
rovníc rovnováhy. Numerické riešenie bolo vykonané pomocou softvéru ANSYS Workbench. 
Riešené a porovnané boli dva typy kinematických väzieb (sférická a votknutie) v oblastiach 
kondylu. Prvý typ bol totožný s analytickým riešením a to taký, že v mieste kondylov boli 
predpísané sférické väzby. Druhý typ väzieb bol volený na základe literatúry tak, že v mieste 
oboch kondylov boli predpísané väzby votknutia. Bolo vykonané porovnanie oboch prístupov 
riešenia a porovnané zhryzové sily s experimentálne zistenými hodnotami, ktoré uvádza 
literatúra. 

Kľúčové slová 
 

Dolná čeľusť, mandibula, žuvacie svalstvo, statika, sférická väzba, votknutie, metóda 
konečných prvkov, silová analýza 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with cranio-maxillo-facial biomechanics by analysing the force 
of the lower jaw during chewing. In the thesis, research study of literary sources dealing with 
the force of the lower jaw is carried out, from which the information obtained was used for 
subsequent analysis of the force effect on the lower jaw during chewing. The solution is made 
referring to computational modelling, analytical methods and also numerical by using FEM. 
The analytical solution was made on the assumption that the lower jaw is a rigid body and 
solved the magnitude of the contact forces in the bonds and the bite force that was considered 
at different positions using equations of equilibrium. The numerical solution was computed by 
using the ANSYS Workbench software. Two types of kinematic bonds (spherical and fixed 
support) in the condyle areas were solved and compared. The first type was identical with the 
analytical solution. Spherical bonds were prescribed at the place of the condyles. The second 
type of bonds was chosen on the basis of literature. Fixed support bonds were selected in both 
condyles. The results were compared for both approaches related to solution and the biting 
forces were compared with the experimentally determined values reported by the literature. 

Key words 
 

Lower jaw, mandible, chewing muscles, statics, spherical bond, fixed support, finite 
element method, force analysis  
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Úvod 

Už od čias stredoveku ľudia cítili potrebu bádať a objavovať veci okolo seba, aj ľudské 
telo. Už Aristoteles hľadal spojitosti medzi fyzikou a živými objektmi, Hippokrates študoval 
zlomené kosti. Leonardo da Vinci sa v diele : Poznatky o ľudskom tele zaoberá pohybmi 
ľudského tela [1]. V oblasti biomechaniky dolnej čeľuste bola zásadná práca od Giovano 
Alfonso Borelli zo 17. storočia, ktorý ako prvý hlbšie popísal danú problematiku. Napredovanie 
v technike spôsobilo aj napredovanie biomechaniky.  

 
Obr. 0.1 Schéma experimentu na dolnej čeľusti podľa G.A. Borelli [2]. 

Obdobie vojny bol čas, ktorý priniesol vedcom z oboru biomechaniky množstvo otázok, 
množstvo ľudí bolo zranených a handicapovaných. Snaha pomôcť týmto ľudom priniesla 
mnoho nových poznatkov a objasnila nové súvislosti.  

Aj v dnešnej dobe je veľmi dôležité zdravie ľudí, a tým aj biomechanika napreduje. 
Využíva novšie technológie, zariadenia a prístroje.  

Dolná čeľusť je každodenne využívaná časť tela, jedna z najviac namáhaných kostí 
ľudského tela. Už pri prvom vzlyku po narodení dieťa otvorí ústa – pohne čeľusťami. Pri 
každom slove, súste, zívnutí táto kosť pracuje. Ako skoro každá časť ľudského tela sa vyvíja, 
rastie, opotrebováva a dochádza k jej zraneniam a poškodeniam.  

Ľudskému telu sa nevyhýbajú  ani vážnejšie ochorenia ako napríklad nádorové ochorenia  
alebo situácie, pri ktorých dochádza k fraktúram dolnej čeľuste. Pri týchto problémoch sú časti 
dolnej čeľuste nahradené implantátom alebo úlomky kostí, poprípade ich fragmenty dočasne 
zaistené fixátormi. 

Po zavedení implantátu alebo fixátoru dochádza k zmenám mechanického chovania 
dolnej čeľuste. Riešenie mechanických veličín patrí k problematike technických vied. Tieto 
zmeny je možné skúmať buď experimentálnymi metódami alebo pomocou výpočtových metód 
(výpočtové modelovanie) ako analytických, tak aj numerických pomocou počítačových 
programov [3],[4]. 
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1. Popis problémovej situácie 

Pri riešení problémov spojených s určením mechanického namáhania a pevnostnými 
aspektmi dolnej čeľuste s alopalsitkou (dentálne implantáty, fixátory a podobne) a s ich 
mechanickými interakciami s kostným tkanivom je nutné mimo iné aj detailné poznanie 
vonkajšieho silového pôsobenia na dolnú čeľusť. Veľkosť žuvacích síl ma dominantý vplyv na 
výsledné deformačno-napäťové stavy. Bez ich znalosti nie je možné vytvoriť spoľahlivý 
výpočtový model riešenej sústavy. V literatúre je možné nájsť mnoho modelov zaťažovania 
dolnej čeľuste, ktoré sa líši počtom síl, ktoré pôsobia na dolnú čeľusť ale aj ich veľkosťou. 
Z toho dôvodu sa môžu vo výpočtových modeloch líšiť aj výsledné zhryzové sily. Z tohto 
dôvodu je nutné vykonať podrobnú rešeršnú štúdiu ako meracích techník a metód, tak 
porovnanie síl pôsobiacich na dolnú čeľusť a taktiež síl zhryzových. Porovnanie a analýza 
vplyvu veľkosti síl pôsobiacich na dolnú čeľusť vyžaduje vytvorenie výpočtového modelu, 
s čím súvisí vyriešenie rady čiastkových problémov, ktoré sa týkajú geometrie dolnej čeľuste, 
modelu materiálu a väzieb.  

 

1.1 Formulácia problému  

Vykonanie podrobnej rešeršnej štúdie literárnych prameňov zaoberajúcich sa silovým 
pôsobením a na ich základe vykonať analýzu silového pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní.  

 

1.2 Ciele práce 

Vykonanie podrobnej rešeršnej štúdie súvisiacej s témou. Vykonanie analýzy silového 
pôsobenia. 
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2. Rešerš prácami zameranými na deformačne-napäťové analýzy dolnej 
čeľusti  

Práca  Ralpha a Caputa (1975), [5] je jednou z prvých prác, ktorá sa zaoberá napäťovou 
analýzou dolnej čeľuste. Modely dolnej čeľuste, vrátane zubov boli vyrobené 
z fotoelastického živicového materiálu a umiestnené do rámu, ktorý mal predstavovať hlavné 
žuvacie svalstvo.  Následne bolo zisťované napätie a jeho priebeh pri simulovanom oklúznom 
zaťažení pomocou fotoelasticimetrie.  

V práci Koriotha a Hannama (1994), [6] vytvorili 3D výpočtový model čeľusti, so zubami 
a taktiež temporomandibulárnym kĺbom. V štúdii sa zaoberali deformačnou analýzou dolnej 
čeľuste pri zaťažení od žuvacích svalov. Modelovaných bolo 5 úloh : najzatvorenejšia poloha 
(vrcholy a drážky zubov maxilly a mandibulárnych zubov v najväčšom kontakte), funkcia ľavej 
strany, funkcia ľavej strany plus vyrovnávací kontakt, počiatočné zovretie, pravé molárne 
zovretie. K riešeniu použili metódu konečných prvkov, pričom rozdelili mandibulu na niekoľko 
častí a pre jednotlivé časti využili ortotropný model materiálu.  Model je z hľadiská možností 
v dnešnej dobe opatrený veľmi hrubou sieťou konečnoprvkových elementov. 

Štúdia Eijden-a (2000), [7] sa zaoberá pevnosťou a mechanickými vlastnosťami. Sleduje 
biomechanické správanie dolnej čeľuste ako celku v dôsledku namáhania od žuvacieho svalstva 
pri zhryze. Zisťovaná je napätosť a deformácia v čase zhryzu. Danú úlohu riešil pomocou 
základnej pružnosti, pričom výpočtový model bolo zakrivené prútové teleso. Záver tejto štúdie 
je, že okrem materiálových charakteristík je dôležitá aj geometria čeľuste, aby čeľusť dokázala 
prenášať zaťaženie a odolávať krútiacim a ohybovým momentom, ktoré v nej vznikajú počas 
zhryzu . 

Štúdia autorov Igić a kol. (2001), [8] sa zaoberá silami a momentami vznikajúcimi 
v bezzubej dolnej čeľusti pri žuvaní. Výpočtový model je zvolený ako prútové teleso, ktoré má 
parabolické zakrivenie. Cieľom štúdie je určiť rozloženie síl a momentov v  častiach mandibuly 
počas simulácie jednostranného zaťaženia. Metóda výskumu je zložená z klinickej a analytickej 
(mechanicko - matematickej) časti. Klinická časť predstavovala meranie sily pri zhryze u osôb 
s celkovou zubnou protézou na oboch čeľustiach, pričom toto meranie bolo vykonané pomocou 
gnatodynamometru. Analytická časť zahrňovala výpočet síl a momentov v niektorých 
oblastiach bezzubej čeľuste,  ktorá je zaťažená. Pri výpočte boli použité sily, ktoré boli 
namerané v klinickej časti. Výsledky ukazujú, že sily sú nerovnomerne rozložené pozdĺž 
čeľuste ako na pravej, tak aj na ľavej strane, pričom vyššie sú na strane, ktorá je zaťažená. 
Štúdia sa následne nezaoberá výpočtom napätí ani deformácií.   

Práca zaoberajúca sa vplyvom postavenia hlavy na chrbticu pri žuvaní je od autorov 
Motoyoshi a kol. (2002), [9]. Súčasťou modelu je aj dolná čeľusť – bez zubov, na ktorej 
vyhodnocovali ekvivalentné napätie metódou konečných prvkov. Sieť konečných prvkov je 
veľmi hrubá, pretože výpočtový model zahrňuje veľkú časť ľudskej kostry. Nebola 
uskutočnená komplexnejšia deformačne-napäťová analýza, ktorá by si zaoberala priamo dolnou 
čeľusťou. 

Skupinu prác skúmajúcu ľudskú čeľusť je od autorov                        
Kober, Erdman, Hellmich (2003), [10] . Cieľ práce je ukázať koreláciu vnútornej stavby kosti 
a funkčného zaťaženia v prípade ľudskej mandibuly. V práci simulovali napätia a deformácie 
pri laterálnom zhryze. Tak isto sa zaoberali 3D zobrazením kostnej minerálnej hustoty. 
Simulácie boli uskutočnené metódou konečných prvkov.  
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Ďalšia časť zo skupiny prác zaoberajúcich sa ľudskou čeľusťou od autorov Kober, 
Erdman, Hellmich (2004),[11] je  štúdia, ktorá skúma anizotropickú elasticitu pri simulácii 
bočného zhryzu na ľudskej dolnej čeľusti. Model materiálu bol vytvorený na základe CT 
snímok. V štúdii následne porovnávajú objemové pretvorenie Ɛ pri izotropickom 
a anizotropickom materiále, pričom pri izotropickom materiále zvažujú aj závislosť na veľkosti 
Youngovho modulu pružnosti. Kostné tkanivo je vystavané tak, aby čo najlepšie odolávalo 
vonkajšiemu namáhaniu, čo anizotropický model potvrdil.  

Práca je súčasťou podrobného výskumného projektu autorov                        
Kober, Erdmann a kol. (2004), [12] o ľudskej mandibule. Technikou konečných prvkov sa 
skúmali priebehy napätia a deformácie, ktoré sa vyskytujú v kostnej štruktúre pri hryzení. 
Výpočtový model zahrňuje vplyv zaťaženia v dôsledku zubov, svalov a kĺbových síl. V práci 
sa zameriavajú na vplyv žuvacieho systému. Cieľom je čo najlepšie zachytiť fyziologickú 
situáciu. Práca prináša nový prístup svalového modelovania v oblasti metódy konečných 
prvkov, kde hlavným cieľom je vytvoriť trojrozmerné nehomogénne vektorové polia, ktoré 
reprezentujú pôsobenie jednotlivých žuvacích svalov.  

Práca zaoberajúca sa vplyvom implantátov a opotrebenia zubu bola vydaná v roku 2005 
skupinou autorov Srinivasan a Padmanabhan (2005),[13]. Štúdia zameraná na rozloženie 
napätia na podporných štruktúrach pri opieraní pomocou pevného/pohyblivého konektora 
v protéze. Tiež hodnotí napätie a výsledok spojenia opotrebeného zubu a implantátu.  

Pomocou fotoelasticimetrie , uloženie zdravého zubu a implantátu ( 3 sady vzoriek: 
prirodzená podpora zubov, podpora implantovaným zubom , plne implantátová podpora) 

Takisto boli zvolené rôzne stupne opotrebenia parodontu: 
1. Normálne – 0% straty parodontu 
2. Stupeň 1 – 20% straty parodontu  
3. Stupeň 2 – 35% straty parodontu 
Záverom štúdie bolo, že je prospešné spojiť prirodzený zub s implantátom v pevnom 

spojení. Periodontálne ohrozené zuby môžu byť integrované do obnovy v kombinácii 
s implantátom ako konzervatívna liečba.  

Práca Santisa a kol. (2005),[14] sa zaoberá experimentálnym určením mechanických 
vlastností dolnej čeľusti a následným výpočtovým modelovaním. Výpočtový 3D model kosti 
dolnej čeľusti bol vytvorený bez zubov a následne riešený vo výpočtovom programe Ansys. 
Simulované bolo  zaťaženie, ktoré používali pri experimente na reálnej čeľusti. Čeľusť je 
viazaná na laterálnej strane jednej ramus mandibulae a na druhom ramus mandibulae je 
zaťažovaná mediálne. Výsledkom je určenie pretvorenia na linguálnej aj labiálnej strane 
molárovej, premolárovej a rezákovej oblasti.  

Inou a Koseki (2005),[15] priniesli prácu, zaoberajúcu sa deformovanou čeľusťou. Táto 
práca navrhuje metódu odhadu žuvacích síl pomocou funkcie pozostávajúcej z troch kritérií: 
účinnosť svalovej aktivity, momentová rovnováha medzi svalovými a zhryzovými silami, 
a stykové sily v kondyloch. Metóda sa aplikuje na pacienta, ktorého čeľusť je deformovaná a je 
skúmaný vplyv kritérií. Svalové sily číselného výsledku súhlasia s EMG analýzou. Výsledkom 
bolo že na deformovanej čeľusti sú rozdiely v zhryzovej sile medzi pravou a ľavou stranou 
značne odlišné.  

Práca od autora Choi a kol. (2005),[16] vznikla ako odpoveď na veľmi malé množstvo 
prác zaoberajúcich sa vývojom, analýzou a experimentálnym overovaním metódou konečných 
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prvkov. Účelom práce je zlepšiť metódu modelovania pomocou CAE a CAD 1 a modely využiť 
pri analýze metódou konečných prvkov.  Geometria výpočtového modelu bola odvodená 
z meraní , ktoré boli vykonané na 28 rezoch ľudskej dolnej čeľuste strednej veľkosti. Údaje 
o anatomických, štrukturálnych a funkčných aspektoch a vlastnostiach materiálu boli získané 
z meraní a zverejnených údajov. Materiál bol definovaný ako izotropný a model pozostával len 
z 258 pevných prvkov a 1635 uzlov. Model bol riešený z hľadiska posuvov a napätí pri 
zatváraní úst. Vo všeobecnosti boli pozorované najväčšie posuny a namáhania (ťahové 
a tlakové) v kondylárnej oblasti. Práca ukázala, že využitie počítačového modelovania 
v spojení s  metódou konečných prvkov by mohlo byť efektívne pri biomechanickej analýze 
dolnej čeľuste. 

Práca zaoberajúca sa bradou a jej vplyvom na dolnú čeľusť je od autorov Ichima                
a kol. (2006),[17]. Vývoj brady, ako aj brada samotná, ktorá je jedinečný prvok u ľudí a úzko 
súvisí s biomechanikou čeľustí, je predmet skúmania tejto štúdie. Táto štúdia testuje hypotézu, 
že prítomnosť brady mení napätie v zaťaženej dolnej čeľusti. Výpočtový model je 3D model 
dolnej čeľuste získaný z CT snímok. Na modeli analyzovali deformácie počas zhryzu. Následné 
vytvorili druhý 3D model bez brady, kde sa taktiež analyzovali deformácie. Následne  boli 
porovnané deformácie pri oboch modeloch. Hlavným zistením bolo, že model s bradou a model 
bez brady majú veľmi podobné rozloženie napätia. Výsledky tým pádom naznačujú, že vývoj 
ľudskej brady nesúvisí s požiadavkami na dolnú čeľusť počas jej funkcie.  

V práci Szücs-a, Bujtár-a, Sándor-a, Barabás-a (2010), [18] analyzovali napätie 
a pretvorenie pomocou výpočtového modelovania metódou konečných prvkov. Výpočtový 
model bol trojrozmerný model dolnej čeľuste s poškodenými tretími molármi. Cieľom práce 
bolo analyzovať vplyv odstránenia kostí v okolí postihnutej oblasti a predpovedať možnosť 
zlomeniny. Boli modelované tri situácie : 

1. neporušený tretí molár  
2. extrahovaný tretí molár, pričom kortikálna kosť nebola odstránená 
3. extrahovanie pravého poškodeného moláru a taktiež kortikálnej kosti 
Výsledkom práce bolo, že vonkajší šikmý hrebeň bol miestom koncentrácie napätia na 

oboch stranách čeľuste. Pri hrebeni sa nachádzajú aj tretie moláre.  Pri odstránení tretích 
molárov je viacero možností, niekedy stačí odstránenie menšieho počtu kostí. Existuje mnoho 
prístupov, ako určiť koľko kosti by malo byť odstránenej, ale nesmie jej byť odstránenej príliš, 
aby nedošlo k fraktúre. 

V českej republike na ÚMTMB v Brne sa podobnou problematikou zaoberala práca 
Valáška (2016),[19]. Cieľom práce bola deformačná a napäťová analýza dvoch čeľustných dláh 
navrhnutých a vyrobených pre konkrétnych pacientov s nádorovým ochorením. Geometria 
výpočtového modelu bola získaná na základe dát získaných z CT vyšetrení. V závere práce 
autor posudzuje vhodnosť použitia prídavného fixátoru, aby sa predišlo preťažovaniu kostného 
tkaniva pri dolnej čeľusti.  

 

 

 

 

                                                 
1 Skratky vysvetlené v kapitole ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 
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3. Anatómia dolnej čeľuste 

Lebka sa skladá z lebečných kostí a je tvorená dvoma časťami (obr. 3.1) :  

 

a) Mozgová časť  

Túto časť predstavujú klinová kosť (lat. os sphenoides), kosť čuchová  (lat. os 
ethmoides), záhlavná kosť (lat. os occipitale) a dve spánkové kosti (lat. os temporalia). Tieto 
kosti tvoria lebečnú spodinu. Ďalšími kosťami sú dve kosti temenné (lat. os parietalia) a kosť 
čelová (lat. os frontale) [20]. 

 
b) Tvárová časť 

Tvárová časť pozostáva z dvoch jarmových kostí (lat. os zygomatica), ktoré spojujú 
s lícnymi výbežkami kosti spánkové a vytvárajú lícny oblúk (pons zygomaticus). Lícna kosť je 
prepojená širokou suturou (lat. sutura zygomaticomaxillaris) s hornou                        
čeľusťou (lat. maxilla). Na hornú čeľusť sa v jej hornej časti napájajú dve kosti nosové (lat. os 
nasalia) a na vnútornej strane očníc dve kosti slzné (lat. ossa lacrimalia). Pri zadnom okraji 
podnebných výbežkov maxilly sa pripojujú dve podnebné kosti (lat. ossa palatina). Komplex 
tvárových kostí doplňujú kosti dolná čeľusť (lat. mandibula) a jazylka (lat. hyoides). 

Kosti hlavy sú navzájom pevne spojené pomocou švov a voľne pomocou kĺbneho 
spojenia – napojenie dolnej čeľuste na spánkovú kosť.  

Tvárová časť lebky sa delí na hornú časť – fixnú a dolnú časť- pohyblivú. Dolná čeľusť 
sa zaraďuje do spodnej pohyblivej časti lebky [20].  
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Obr. 3.1 Anatómia lebky [21]. 

 

Dolná čeľusť sa skladá z tela dolnej čeľusti (lat.corpus mandibulae) a dvoch ramien 
(lat.ramus mandibulae). Kĺbne sa pripája k spánkovej kosti (obr. 3.2). Je najmohutnejšia 
z tvárových kostí. Telo má podkovovitý tvar a má ďasnový výbežok (lat. pars alveolaris) pre 
dolné zuby. Zo zadného konca vystupuje pod tupým uhlom pravá a ľavá vetva (lat. ramus 
mandibulae). Miesto ich odstupu z tela na nazýva uhol dolnej čeľuste (lat. angulus mandibulae). 
Horní okraj vetiev vybieha v dvoch výbežkoch. Predný výbežok je korunový (lat. proc. 
coronoideus) pre pripojenie spánkového svalu a zadný výbežok je kĺbny (lat. proc. condylaris), 
ktorý je zúžený v krčku dolnej čeľuste a zakončený kĺbnou hlavicou. Na tele aj ráme sú hrany 
a drsné miesta, na ktoré sa upínajú žuvacie svaly [22]. 

 
Obr. 3.2 Dolná čeľusť [21]. 
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Stály chrup je tvorený 32 zubmi a prerezáva sa od 6. do 12. roku života [55]. 
Rozlišujeme štyri druhy zubov (viď obr. 3.3) :  

 Rezáky (lat. dentes incisivi) 
 Očné zuby (lat. dentes canini) 
 Črenové zuby (lat. dentes praemolares) 
 Stoličky (lat. dentes molares)  
 

 
 

Obr. 3.3 Zuby dolnej čeľuste [55]. 

3.1 Vekové zmeny dolnej čeľuste počas života 

Behom ľudského života dochádza k morfologickým a priestorovým zmenám dolnej 
čeľuste. Zmeny sa týkajú hlavne uhlu dolnej čeľuste, vzťahu medzi telom a vetvou mandibuly 
a tiež štruktúry kosti v mieste upnutia svalov [23].   

Detská mandibula sa zdá byť viac špicatá, pretože je široká, krátka a má tvar písmena V, 
s vývojom brady, zubov a svalov získava tvar U [24].  

Rast čeľustných kostí neprebieha kontinuálne, ale na krivke, kde pozorujeme tri vrcholy. 
Jeden je v období prvých šiestich mesiacov života, kedy je prírastok veľkosti najväčší, druhý 
medzi piatym a siedmym rokom a tretí vrchol medzi desiatym a štrnástym rokom [25]. Telo 
mandibuly rastie a vyvíja sa, aby vzniklo dostatok priestoru pre korene zubov (viď obr. 3.4). 

 

 
Obr. 3.4 Vývoj mandibuly od 3 mesiacov po 7. rok života [26]. 
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Pri starších ľuďoch, ktorý majú čeľuste bez zubov dochádza k tomu, že alveolárny 
výbežok  čeľusti atrofuje (ubúda kostná hmota) a ustupuje smerom od okluznej roviny [27]. 
Horná čeľusť atrofuje smerom dovnútra, pričom dolná čeľusť atrofuje von. Je tomu tak preto, 
že alveolárny výbežok hornej čeľuste má väčší priemer ako bazálna časť maxilly, zatiaľ čo 
u mandibuly je to naopak. Pri vymiznutí alveolárnych výbežkov potom vzniká disproporcia – 
typický starecký výraz s predsunutou dolnou čeľusťou a prepadnutou hornou perou. Je to 
dôsledok vypadania zubov. V priebehu života človek využíva zuby na hryzenie, žuvanie, atď.. 
Vplyvom neustáleho zapájania zubov do týchto procesov je kostné tkanivo mandibuly nielen 
vonkajším ale aj vnútorným namáhaním zaťažované. Po vypadaní zubov nedochádza 
k vnútornému namáhaniu kostného tkaniva a alveolárny výbežok postupne atrofuje. Množstvo 
kostného tkaniva sa sústavne zmenšuje a takisto aj dolná čeľusť . Dochádza k jej zmenšeniu, 
zúženiu, neschopnosti používania, predsunutiu. Porovnanie s čeľusťou zdravého dospelého 
jedinca môžeme vidieť na obrázku (obr. 3.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5 Porovnanie čeľuste dospelého človeka a čeľuste seniora [12]. 

3.2 Rozdiel vo vývoji mandibuly u pohlaví  

Pohlavné rozdiely sú na čeľusti veľmi zreteľné (viď obr. 3.6 a obr. 3.7). Oblasť brady je 
na dospelej ženskej čeľusti skôr zaoblená a u mužov viac hranatá a dlhšia. Tento znak ale často 
chýba [28]. 

 
Obr. 3.6 Vývoj mandibuly oboch pohlaví [29]. 
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Obr. 3.7 Vývoj mandibuly oboch pohlaví [29]. 

Dospelí muži aj ženy majú odlišný uhol posteriórnej hranice vetvy                        
mandibuly (obr. 3.8). Zatiaľ, čo u mužov je znateľný ohyb, u žien býva zadná hranica vetvy 
rovná, prípadne sa prehnutie objavuje bližšie ku krčku mandibuly. Vznik ohybu je 
pravdepodobne výsledok zmeny veľkosti a tvaru žuvacích svalov [30]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. 3.8 Ohyb rámu dolnej čeľuste a) u muža b)  u ženy [30]. 

3.3 Roviny tela  

Pri popise tela sa v lekárskej terminológii používajú orientačné roviny a smery. Základné 
roviny sú štyri: mediánna (stredná rovina, ktorá delí telo na dve súmerné polovice), sagitálne 
(roviny rovnobežné  so stredovou rovinou) , transverzálna (rovina kolmá na pozdĺžnu osu tela 
a deliaca telo na hornú a spodnú časť) a frontálna rovinu (čelná rovina, ktorá delí telo na prednú 
a zadnú časť)[20]. 

Dolná čeľusť má špecifické smery, ktoré sa využívajú pre popis v odbornej literatúre. Na 
obr. 3.9 sú zobrazené základné smery používané na popis dolnej čeľuste. 
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Obr. 3.9 Smery na dolnej čeľusti [31]. 

 
3.4 Anomálie čeľuste 

Anomáliami čeľuste sa zaoberá zubné lekárstvo. Ako pri každej inej kosti môže dôjsť 
k chybnému vývoju tejto kosti a tým pádom k vzniku anomálie. Toto odvetvie lekárstva sa však 
zaoberá aj chybným postavením zubov a čeľustí, prípadne riešením týchto problémov. 

3.4.1 Anomálie vývoja čeľuste  

a) Agnathia – vrodené chýbanie hornej čeľuste - maxilly alebo mandibuly. 
b) Hemagnathia – vrodené chýbanie polovičky čeľuste. Môže chýbať len rameno 

mandibuly, svalový výbežok alebo mandibulárny kondyl [27]. 

3.4.2 Anomálie veľkosti čeľuste 

a) Mikrognathia- malá čeľusť, ktorá vzniká oneskoreným vývojom jednej alebo oboch 
čeľustí.  

b) Makrognathia – veľká čeľusť býva podmienená jednak geneticky, ale aj ako súčasť 
rôznych chorôb (napr. Pagetova choroba, aktomegalie) 

3.5 Možnosti vzájomného postavenie zubov a čeľustí  

Druhy zhryzu (obr. 3.10) [32]: 

a) Psalidontia – horné rezáky sú svojimi hryzúcimi hranami pred dolnými rezákmi, horné 
očné zuby sú uložené vnútorne od očných zubov dolných. Zuby hornej čeľuste sú 
umiestnené tak, že sa každý dotýka analogického zubu  dolnej čeľuste. Najbežnejšie 
postavenie zubov. 

b) Labiodontia – horné a dolné rezáky sa pri zhryze o seba opierajú hranami. Poloha je 
funkčne menej výhodná. 

c) Stegodontia – horné rezáky sú vytočené dopredu tak, že pri zhryze tvoria horné rezáky 
nad dolnými striešku. Poloha funkčne nevýhodná.  

d) Progenia – horné rezáky pri zhryze doľahnú na linguálnu plochu dolných rezákov. 
Poloha funkčne vyhovujúca, ale z kozmetického hľadiska neestetická. 

e) Opisthodontia – dolné rezáky stoja príliš vzadu za hornými. Toto usporiadanie hlavne 
pri krátkej dolnej čeľusti.  

f) Hiatodontia – predné zuby horného a dolného oblúku sa nedotýkajú. 
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g) Prognatia – dolná čeľusť je posunutá, presahuje pred hornú čeľusť, takže pri zhryze sa 
zuby nedotýkajú. 

 

 
 

Obr. 3.10 Druhy zhryzu [32]. 
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4. Svalstvo dolnej čeľuste 

Kosti sú v každodennom živote neustále namáhané, a to ako vonkajším pôsobením, tak 
aj činnosťou svalstva.   

4.1 Žuvacie svalstvo  

Žuvanie je komplexný proces, pri ktorom je potrava odhryznutá, zadržovaná, hryzená 
a následne posúvaná do hltanu.  

Medzi žuvacie svalstvo patria štyri párové svaly : m.temporalis, m. masseter, m. 
pterygoideus medialis a m. pterygoideus lateralis. Všetky sa upínajú na dolnú čeľusť 
a podieľajú sa na pohyboch mandibuly (viď obr. 4.1 a obr. 4.2) [20]. 

Pri žuvaní ide v princípe o to, že sval spojujúci dva kostené útvary uvedie kontrakciou 
voľný kostný útvar do pohybu (mobilný bod – na mandibule) , zatiaľ čo druhý kostný útvar 
zostáva fixovaný (pevný bod – začiatok svalu). Svalovou kontrakciou sa približujú oba body 
k sebe a realizujú pohyb dolnej čeľuste.  

 

 
Obr. 4.1 Žuvacie svaly vo frontálnom reze [33]. 

 

 
Obr. 4.2 Žuvacie svalstvo [21]. 
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4.2 Prierez svalov na dolnej čeľusti  

Jedným zo základných faktorov, ktoré ovplyvňujú veľkosť zhryzových síl je prierez 
svalu. Prierez svalov, ktoré sa podieľajú na žuvaní je zobrazený v tab. 3.1. V literatúre sa 
uvádzajú rôzne hodnoty veľkosti prierezu svalov. Rada autorov sa zameriava na viacero svalov, 
iní zase len na časť svalov. Práca od autorov Choi a kol.[16] a takisto od Goto a kol. [34] sa 
zameriava len na tri svaly, zatiaľ čo May a kol. [35] uvádzajú svaly štyri.  

 
Žuvací sval 

Krídlový sval 
vnútorný 

Krídlový sval 
vonkajší 

Spánkový 
sval 

𝑚𝑚  
Zatvorené – otvorené 
ústa  
Goto a kol. [34] 

520-460 300-250 380-470 - 

Choi a kol.[16] 530 210 420 
Ľavá – pravá strana 
May a kol. [35] 

478-436 237-214 291-258 283-340 

Tab. 4.1 Prierez svalov. 

 

4.3 Porovnanie veľkostí síl od rôznych autorov 

Veľkosti síl, ktoré vytvárajú žuvacie svaly sa odvíjajú od funkcie svalu a jeho           
veľkosti (prierezu). Veľkosti síl od rôznych autorov sú zobrazené v tab. 3.2. Za základnú 
literatúru používanú pri veľkom množstve riešení sa považuje práca autorov Korioth 
a Hannam[6] 2, ktorý určili veľkosti síl na dolnej čeľusti pre sedem žuvacích svalov. V skupine 
prác od autorov Kober a Erdmann [10],[12] sú používané hodnoty síl len pre tri svaly, tak isto 
ako v práci autorov Szucs, Bujtar, Sándor, Barabás [18]. Pre prehľadnosť je veľkosť síl uvedená 
v grafoch (obr. 4.3, obr. 4.4, obr. 4.5). V prácach rozdeľujú veľkosti síl pre pracujúcu 
a balančnú časť. Pracujúca časť je časť aktívna, kde prebieha žuvací proces, zatiaľ čo balančná 
časť je časť pasívna, čiže bez sústa.  

 
Žuvací 

sval 
Spánkový sval 

Krídlový 
sval 

vnútorný 

Krídlový 
sval 

vonkajší 
[N] 

Kober a Erdmann 
[10], [12] z článku 
[36] 

Pracujúca 91 81 43 0 

Balančná 60 68 29 0 

  SM3 DM AT PT MT   
Korioth  a Hannam 
[6] 

Pracujúca 137 59 115 44 63 147 20 
Balančná 114 49 92 29 64 105 43 

Szucs, Bujtar, 
Sándor, Barabás 
[18] 

 212 224 112 - 

Tab. 4.2 Porovnanie veľkosti síl. 

                                                 
2 159 citácii v databáze Scopus (https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri) ku dňu [8.3.2018] 
3 Všetky skratky sú uvedené v kapitole ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 
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Obr. 4.3 Žuvacie svalstvo Kober a Erdmann [10] a [12]. 

 

Obr. 4.4 Žuvacie svalstvo Korioth a Hannam [6]. 

 

Obr. 4.5 Žuvacie svalstvo Szucs, Bujtar, Sándor, Barabás [18]. 
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5. Pohyby dolnej čeľuste 

Vzhľadom k stavbe čeľustného kĺbu, môže dolná čeľusť vykonávať rôzne pohyby. 
Najčastejšie sa jedná o kombináciu rotačného a translačného pohybu [32]. Typy svalstva 
zapájaného pri rôznych pohyboch dolnej čeľuste sú uvedené v tab. 5.1. 

 

5.1 Temporomandibulárny kĺb 

Čeľustný kĺb je kĺbom párovým, ktorý spája dolnú čeľusť s hlavovým skeletom.  Skladá 
sa z kĺbnej hlavice,  kĺbnej jamky a medzikĺbnej platničky. Súčasťou kĺbu je tiež kĺbne púzdro 
a zosilňujúce kĺbne väzy. Čeľustný kĺb je svojou anatomickou stavbou jedinečným útvarom -  
je kĺbom obojstranným a bilaterálnym, kedy oba kĺby tvoria funkčnú jednotku a akákoľvek 
zmena jednej strany kĺbu funkčné ovplyvní kĺb strany druhej [37].  

 

 
 

Obr. 5.1 Temporomandibulárny kĺb a naznačenie základného pohybu kĺbu [21]. 

 

5.1.1 Pohyby čeľustného kĺbu 

a) Pohyb rotačný - odohráva sa v dolnej polovici kĺbu, medzi kĺbnou hlavicou   a 
diskom. Pohyb sa uskutočňuje na mieste otáčavým pohybom kĺbnej hlavice okolo osi, ktorá 
prechádza stredom oboch kondýl. Kĺbna platnička a kĺbna hlavica ostávajú pri tomto pohybe 
na mieste [37]. Ide o dominantný pohyb pri zhryze (viď obr. 5.1).   
 

b) Pohyb translačný - prebieha v hornej polovici kĺbu medzi diskom a kĺbnou  
jamkou, v tejto fáze otvárania úst dochádza k aktívnemu posunu kĺbnej hlavice zo základného 
postavenia smerom šikmo dole a dopredu až k centrálnemu zakončeniu kĺbnej jamky. Kĺbny 
disk v tejto fáze pohybu pasívne sleduje hlavicu.  V niektorých prípadoch môže dôjsť až k 
luxácií kĺbu bez toho, aby bolo púzdro porušené [37].  
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5.2 Abdukcia a addukcia 

Abdukcia a addukcia alebo aj otvárací a zatvárací pohyb je kombinovaným pohybom so 
zložkou rotačnou a translačnou. K abdukcii dochádza, keď dolná čeľusť poklesne, tento pohyb 
nazývame otvárací. Addukcia mandibuly predstavuje zatvárací pohyb, teda pohyb, keby sa 
dolná čeľusť približuje k hornej [32].  

 

5.3  Propulzia a retropulzia 

Propulzia dolnej čeľusti znamená pohyb vpred zo základnej polohy. Obe kĺbne hlavice 
vykonávajú translačný pohyb smerom vpred a dole. Retropulzia predstavuje pohyb zo 
základnej polohy mandibuly smerom vzad [32].  

 

5.4  Lateropulzia a mediopulzia 

Lateropulzia a mediopulzia sú pohyby do strán a späť. Kĺb na strane posunu vykonáva rotáciu 
a transláciu dorzolaterálne, druhý kĺb vykonáva transláciu ventromediokaudálne [38]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.1 Svalstvo zapájané pri pohyboch mandibuly [27] 

  

Abdukcia 

venter anterior m. digastrici 
m. mylohyoideus 
m. geniohyoideus 
m. pterygoideus lateralis 

Addukcia 
m.masseter 
m.teporalis 
m. pterygoideus medialis 

Propulzia 
m. pterygoideus lateralis  
pars profunda m.masseteris 
m. pterygoideus medialis 

Retopulzia 
pars posterior m. temporalis  
pars superficialis m. masseteris 
m. digastricus 

Lateropulzia m. pterygoideus lateralis protiľahlej strany 
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6. Metódy merania svalovej aktivity 

Na základe metód merania svalovej aktivity je možné určiť rôzne ochorenia, poškodenia 
a ochabnutie svalstva, čo môže urýchliť stanovenie vhodnej diagnózy. 

6.1 Elektromyografia EMG 

Elektromyografia je vyšetrenie zachytávajúce elektrickú aktivitu svalov. Overuje ich stav 
a nervové zásobenie. Vyšetrenie elektrickej aktivity svalov sa používa v diagnostike ochorení 
svalov, postihnutia nervov a porúch nervovosvalového prenosu.  

Vyšetrenie je vykonávané pomocou prístroja nazývaného elektromyograf. Skladá sa 
z elektród, zosilňovača, vyhodnocovacieho zariadenia a monitoru (viď obr. 6.1). Elektródy sa 
prikladajú na kožu alebo majú tvar tenkej ihly. 

Obr. 6.1 EMG   [39]. 

Svaly fungujú na základe príkazov z centrálneho nervového systému. Nervy vedú signál 
v podobe elektrických impulzov. Keď sa vzruch dostane na miesto kontaktu so svalom, zmení 
elektrickú rovnováhu v svalových bunkách a vzniká pohyb [40].  

Signál z elektród je privádzaný káblami na vstupný (pred)zosilňovač [41]. Pre možnosť 
kvantitatívneho hodnotenia musí byť opäť vybavený zdrojom kalibračného napätia.  
Zvláštnosťou je reproduktor (s príslušným zosilňovačom) – EMG signál leží kmitočtovo 
v oblasti počuteľných kmitočtov a ak ho privedieme na vstup reproduktoru, tak sa ozýva 
charakteristický zvuk „praskotu“, ktorý môže pomôcť skúsenému lekárovi pri určení diagnózy. 
Ďalším blokom, ktorý je charakteristický pre elektromyograf je obvod stimulátoru. Jeho úlohou 
je vyslať stimulačný impulz do nervovej dráhy, príslušného meraného svalu. Stimulačná 
elektróda tak musí byť umiestnená čo najbližšie nervovej dráhe. Pomocou referenčnej 
a snímacej elektródy sa sleduje zmena elektrickej aktivity svalu pri činnosti. Blokové schéma 
zariadenia je uvedená na obr. 6.2 Výsledok vyšetrenia sa zobrazuje ako EMG krivka.  

 Pomocou tejto metódy sa nezískavajú údaje o silách v svaloch, meria sa len svalová 
aktivita, čo znamená, že výsledkom sú informácie o správnom, poprípade nesprávnom 
fungovaní svalstva. 
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Obr. 6.2 Blokové schéma dvojkanálového elektromyografu [41]. 

 

6.2 Akustická myografia AMG 

Akustická myografia je neinvazívna metóda merania svalovej aktivity.  Popisuje zvuky, 
ktoré sú produkované svalom pri kontrakcii. Tieto zvuky sa zosilňujú so zväčšovaním sily 
kontrakcie [42].  Vykonávaná je napríklad pomocou piezoelektrických krištáľových 
mikrofónov, ktoré sú aplikované na kožu použitím kontaktného gélu. Oproti EMG má výhodu 
v tom, že meranie nie je ovplyvnené svalovou únavou a je možné ľahšie odfiltrovať hluk 
v dôsledku úzkeho pásma.  

Stále však nejde o úplné bežnú metódu merania svalovej aktivity akou je EMG, preto je 
navrhované požívať túto metódu hlavne v štúdiách, kde je náročné  použiť           
elektromyografiu [43].  

Pomocou tejto metódy sa taktiež získavajú údaje o silách v svaloch, meria sa len svalová 
aktivitu, čo znamená, že dostávame informácie o stave svalstva a jeho správnom alebo 
nesprávnom fungovaní. Na obr. 6.3 je uvedené porovnanie EMG a AMG signálu.  

 
 

Obr. 6.3 Porovnanie signálu EMG a AMG [44]. 
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7. Metódy merania zhryzovej sily 

Veľkosť zhryzovej sily je oproti meraniu svalovej aktivity zisťovaná jednoduchšie. Tieto 
metódy sú využívané napríklad pri nasadzovaní náhrad. Systém T-scan analyzuje veľkosti 
okluzných síl a v prípade miest s koncentráciou nadmerných síl alebo predčasných kontaktov 
sú tieto miesta na náhradách upravené tak, aby nedošlo k skorému porušeniu.  

7.1 Odporová tenzometria 

Zariadenie pozostáva z dvoch oceľových tyčí, ktoré boli vytvarované na dosky. Dosky sú 
od seba na jednej strane vzdialené a na opačnej strane spojené (viď obr.7.1). Tenzometre sú 
pripojené k tyčiam a spojené do Wheatstonoveho mostíkového okruhu. Tenzometer je 
pripojený k potenciometru, aby sa mohli zaznamenávať zaťaženia na doštičky. Princíp 
fungovania je, že akákoľvek zmena v odpore tenzometru (napr. zahryznutie do doštičiek) 
vyvolá zmenu potenciálu. Základná elektrická veličina je zmena odporu a základná mechanická 
veličina je pretvorenie [43].  

 

 
Obr. 7.1 Odporový tenzometer [47]. 

7.2 Pressure Sensitive Foils – fólie citlivé na tlak 

Za účelom zisťovania sily zhryzu sa používajú počítačové systémy s využitím fólií 
citlivých na tlak. Príkladom fólii sú systémy T-scan a Prescale. 

7.2.1 T-Scan systém 

Systém T-scan je počítačový systém, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Tekscan na 
meranie sily zhryzu. Prvá generácia systému pozostávala z piezoelektrickej fólie, držiaku, 
káblu, systémovej jednotky a softvéru pre zaznamenávanie údajov [43]. Novšie verzie systému 
pozostávajú zo snímača a rukoväte, ktoré sa pripájajú do počítača priamo pomocou                        
USB káblu (viď obr. 7.2). Senzorová fólia sa skladá z niekoľkých vrstiev elektricky vodivých 
atramentov na polyesterovom filmovom substráte. Povrch horného a spodného snímača je 
pokrytý tenkými vodivými pásmi, ktoré tvoria x-y mriežku s viac ako 1500 bodmi snímania.  
Hrúbka senzorovej fólie je asi 100 mikrometrov. Princíp snímania je, že akýkoľvek nárast tlaku 
povedie k poklesu elektrického odporu.  Elektronika v rukoväti sa zameria na každý kontaktný 
bod na zistenie odporu a teda tlaku a sily. 
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Obr. 7.2 T-scan [48]. 

7.2.2 Dental Prescale system 

Systém Dental Prescale je počítačový systém okluzívnej analýzy používaný na meranie 
a analýzu oklúznej kontaktnej plochy a tlaku zhryzu.  Zariadenie bolo navrhnuté v snahe 
prekonať nedostatky tenzometrov, ako napríklad nepohodlie spojené s hryzením do kovových 
doštičiek alebo strach zo zlomenia zubu. Prístroj pozostáva z citlivej fólie v tvare konskej 
podkovy a softvéru na mapovanie tlaku Fujifilm (obr. 7.3).  Keď je fólia okluzívne zaťažovaná, 
v bodoch kontaktu je vytvorený tlak, vďaka ktorému dochádza k zmene farby, pričom intenzita 
farby odpovedá množstvu tlaku. Fólia obsahuje vrstvu mikrokapsúl rôznych veľkostí, ktoré 
obsahujú farbivo a vývojovú vrstvu. Keď je fólia vystavená tlaku, ako prvé sa pretrhávajú 
najväčšie a najtenšie mikrokapsule. S rastúcim tlakom sa pretrhávajú aj menšie a hrubšie 
kapsule. Uvoľnené farbivo reaguje s vývojovou vrstvou a vytvára červenú farbu. So 
zvyšujúcim sa tlakom sa zintenzívňuje červená farba. Fólia citlivá na tlak sa následne analyzuje 
v skeneri, pričom skener analyzuje intenzitu farieb [43]. Článok od autora Hattori a kol.(2009), 
ktorý skúmal veľkosť zhryzovej sily u dobrovoľníkov vo veku 18-23 rokov sa zameriava na 
meranie práve pomocou tohto systému. Namerané veľkosti síl boli v rozmedzí 246 N až         
2091 N [49].  

 
Obr. 7.3 Fólia citlivá na tlak [50]. 

 

7.3  Digitálne silomery 

Digitálne meracie prístroje sú užitočné pri štúdiách s vysokým počtom účastníkov. GM10 
okluzívny silomer je jedným z príkladov takýchto zariadení, ktoré sa využívajú v mnohých 
štúdiách. Tento digitálny prístroj na meranie sily pozostáva z hydraulického manometru 
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a prvku z vinylového materiálu, do ktorého sa hryzie (viď obr. 7.4). Všetky komponenty sú 
uzavreté v plastovej trubici. Rozsah merania je 0 - 1000N. Medzi výhody tohto prístroja patrí 
prenosnosť, jednoduché použitie a taktiež okamžité zobrazenie výsledku [43]. V článku od 
autora Varga a kol.(2011) bol digitálny silomer použitý na meranie zhryzovej sily. Sila bola 
meraná na oboch stranách čeľuste. Zhryzové sily boli namerané zhruba 465 ± 235 N u žien     
a 522 ± 182 N u mužov vo veku 15 rokov. U starších žien bola nameraná sila 482 ± 190N 
a u starších mužov 778 ± 79N [51]. 

 
Obr. 7.4 Digitálny silomer [52]. 

 

7.4 Gnatodynamometer 

Pomocou dynamometru sa meria svalová aktivita, ktorou je človek schopný pôsobiť na 
iné teleso za určitý čas. Dynamometre sa v súčasnej dobe používajú na meranie ktorejkoľvek 
svalovej partie [45]. Gnatodynamometer je zariadenie na meranie zhryzovej sily (viď obr. 6.4). 
Predpona „gnato“ je odvodená od odboru gnatológia, ktorý sa zaoberá zhryzom, funkciou 
a pohybom čeľuste. Základným prvkom sú dve oceľové platničky, ktoré sú potiahnuté 
materiálom z plastu v mieste zhryzu. Pri zhryze pacient vyvolá tlak na plochu platničky, ktorý 
sa prenesie na pružinu, ktorá sa deformuje. Na číselnej škále môžeme následne odčítať veľkosť 
zhryzovej sily [46].  

  
Obr. 7.5 Gnatodynamometer [46]. 

  

Ukazovateľ, ktorý zobrazuje hodnoty 
zhryzovej sily na stupnici  

Kolík spájajúci jemnú pružinu a 
ukazovateľ, ktorý sa pohybuje, keď sa 
pružina deformuje 

Plastová  
podložka v  
mieste zhryzu 

Valcová časť 
pohybujúca sa smerom  
hore alebo dole vplyvom  
pôsobenia zhryzovej sily 
 Zhryzová  

platnička 

Hlavná valcová  
časť, v ktorej  
je umiestnená pružina 

Jemná, tenká pružina, ktorá prenáša pohyb 
z hlavnej časti prístroja do pohyblivého 
bodu na stupnici   

Zhryzová  
platnička 

Drôt zabraňujúci otáčaniu 
sa valcov, ktoré sa po sebe 
pohybujú 
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8. Riešenie zhryzovej sily 

Na základe poznatkov získaných z rešeršnej štúdie je dolná čeľusť najviac namáhaná 
behom žuvania, pri ktorom pôsobia na dolnú čeľusť  sily od svalov, ktoré ju zaťažujú cez úpony. 
Výsledkom silového pôsobenia je zhryzová sila, ktorá vzniká v mieste zhryzu sústa pri 
rozomieľaní potravy. Určenie veľkosti zhryzovej sily, ktorá pôsobí na zuby, prípadne protézy 
a dentálne implantáty je možné určiť výpočtovým modelovaním alebo ako bolo rozoberané 
vyššie - pomocou experimentu. V rámci tejto práce bude vykonané riešenie pomocou 
výpočtového modelovania, keďže experiment by presahoval rámec tejto bakalárskej práce.  

8.1 Metódy riešenia 

Na určenie zhryzovej sily vznikajúcej pri žuvaní je možné využiť analytické metódy 
a riešenie vykonať na úrovni stykových síl, u ktorých sa predpokladá, že dolná čeľusť bude 
modelovaná ako tuhé teleso, u ktorého sú deformácie z hľadiska riešeného problému 
nepodstatné. Ďalšia možnosť je využiť vzájomné závislosti silového pôsobenia na teleso 
a deformácie telesa. To znamená vykonať riešenie na úrovni úloh pružnosti a pevnosti. 
Z dôvodu zložitej tvarovej geometrie dolnej čeľuste je toto riešenie na úrovni tuhého telesa.  

Výhody analytického riešenia [3]: 

1. Riešenie predstavuje funkčnú závislosť medzi vstupnými a výstupnými veličinami 
systému veličín ∑ Ω  zostaveného pre riešený problém. 

2. Rozborom týchto vzťahov je získaná predstava o napätosti a deformácii telesa.  
3. Riešenie problému pružnosti analytickým prístupom patrí k tzv. neorientovanému 

výpočtovému modelovaniu, pretože s využitím rovnakého vzťahu je možné riešiť 
problémy priame (určenie σ a u), ako aj nepriame (napr. určenie jednej z veličín : ρ, 
l, d, E). 

4. Jednoduchá realizácia citlivostnej analýzy umožňujúca získanie závislosti chýb 
výstupných veličín na chybách vstupných nezávislých veličín, napr. metódou šírenia 
chýb. 

5. Operačná zložitosť výpočtu je nízka. 
 

Nevýhody analytického riešenia [3] :  

1. Môžeme riešiť len obmedzené množstvo problémov mechaniky telies, čo je 
základnou nevýhodou analytického prístupu. Riešiteľné sú len telesá elementárne4, 
ktoré sa v technickej praxi príliš nevyskytujú. 

2. Telesá musia vykazovať špecifické typy vlastností a správania, napríklad musia byť 
materiálovo aj štruktúrne homogénne, izotropné, musia mať lineárne elastické 
správanie a môžu byť riešené len prípady s malými posuvmi a malými deformáciami. 

3. Kontaktné úlohy je možné riešiť len pri jednoduchých typoch kontaktov. 
 

Pre riešení všeobecných telies, akým je dolná čeľusť, je vhodné využiť iné metódy 
založené na numerickom riešení, napríklad metódu konečných prvkov [53]. Metóda konečných 

                                                 
4 K elementárnym telesám patria: prútové teleso, valcové teleso, guľové teleso, rotujúca kruhová alebo 

medzikruhová stena, kruhová alebo medzikruhová doska, rotačná bezmomentová škrupina, geometricky valcová, 
kužeľová alebo guľová momentová škrupina [56].  
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prvkov je variačná metóda. Variačné metódy v mechanike vychádzajú z variačných princípov, 
v prípade deformačnej varianty MKP je východiskom Lagrangeov variačný princíp, ktorý sa 
formuluje nasledovne: „Medzi všetkými funkciami posuvov, ktoré zachovávajú spojitosť telesa 
a splňujú geometrické okrajové podmienky, sa realizujú tie, ktoré prideľujú celkovej 
potenciálnej energii  stacionárnu hodnotu.“   

 môžeme vyjadriť ako  

   W P (8.1) 

kde W je energia napätosti telesa  

                                                W 𝛔 ∙ 𝛆 ∙ 𝑑𝑉
 
  (8.2) 

a P je potenciál vonkajšieho zaťaženia  

                                                P 𝐮 ∙ 𝒐 ∙  𝑑𝑽 𝐮 ∙ 𝒑 ∙  𝑑𝑆
 


 
  (8.3) 

V uvedených vzťahoch vystupujú stĺpcové matice [53] :  

- Posuvov  
𝒖 𝑢, 𝑣, 𝑤  (8.4) 

- Pretvorenia 
                                    𝛆 ε , ε , ε ,  ,  ,   (8.5) 

- Napätie  
                                    𝛔 σ , σ , σ ,  ,  ,   (8.6) 

- Objemové zaťaženie  
                                    𝐨 o , o , o  (8.7) 

- Plošné zaťaženie  
                                    𝐩 p , p , p  (8.8) 

 

Najčastejšie je metóda konečných prvkov formulovaná ako metóda deformačná. 
Primárne neznáme hodnoty úloh sú posuvy.  

Diskretizácia MKP:  

1. Oblasť Ω je nahradená náhradnou oblasťou, ktorá sa skladá z konečného 
počtu konečných prvkov, určitého typu, ktoré sa stýkajú v uzlových 
bodoch (1D) alebo v uzlových bodoch a na hraniciach prvkov (pre 2D) 
alebo v uzlových bodov, hraniciach a stenách (3D). Sieť je vytvorená 
trianguláciou - „meshingom“. Vytvorením siete je nahradená spojitá 
oblasť Ω diskrétnymi bodmi, preto tiež pojem diskretizácia.   

2. V MKP sú zisťované funkcie posunutí (2D) 𝑢 𝑥, 𝑦 , 𝑢 𝑥, 𝑦  
aproximujeme po prvkoch polynómami (bázové funkcie) určitého rádu.  

3. Π (π) minimum sa hľadá na triede prípustných funkcií, ktoré sú po prvkoch 
polynómami. π celej sústavy je určené  ako súčet 𝜋  jednotlivých prvkov.  

𝜋 ∑ 𝜋 . 
4. Celková „potenciálna energia“ je vyjadrená v tvare :  
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𝜋 𝛥 ∙ 𝐾𝛥 𝛥 ∙ 𝑓,                                                   (8.9) 

kde: Δ je vektor posuvov, ktoré určujú posunutie náhradnej oblasti , 
 K je matica tuhosti , 
 f je vektor transformovaného zaťaženia. 

Z podmienky minima 𝜋 0  je získaný výsledný tvar :  

                                                         𝐾𝛥 𝑓                                                            (8.10) 
Z rovnice 8.10 je možné určiť neznáme posuvy a následne z nich je možné určiť ďalšie 

veličiny. Pre vyriešenie danej rovnice sa predpisuje dostatočný počet okrajových podmienok 
tak , aby sa zamedzil pohyb telesa. Pričom predpísať viacero podmienok je možné.  

Postup pri riešení dolnej čeľuste pomocou MKP využívaný pri tvorbe výpočtového 
modelu :  

1. Prevedenie 3D modelu z CAD softvéru.  
2. Rozdelenie modelu na určitý počet konečných prvkov – diskretizácia. 
3. Predpísanie okrajových podmienok, pričom existujú dva typy podmienok a to 

geometrické a silové. 
4. Určenie okrajových podmienok, pričom minimálny počet podmienok pre 3D teleso 

je šesť.  
5. Riešenie výslednej sústavy pre neznáme uzlové parametre podľa rovnice 8.10, ktoré 

prebieha pomocou softvéru ANSYS. 
6. Stanovenie výsledných stykových síl vo väzbách, deformácii  a napätí vo vybraných 

miestach. 
 

8.2 Riešenie na úrovni stykových síl 

Silový prístup riešenia úloh mechaniky vyšetruje statika. K určenie veľkosti zhryzovej 
sily a stykových síl vo väzbách je nutné poznať charakter väzieb a silového zaťaženia. Kondyly 
dolnej čeľuste sú pomocou medzikĺbnej platničky v interakcii s kĺbnou jamkou ako je uvedené 
v kap. 5. Temporomandibulárne kĺby konajú pri zhryze dominantne pohyb rotačný tzn., že obe 
kĺbne hlavice majú zamedzený posuv vo všetkých smeroch. Rotácie sú v tejto väzbe umožnené 
a podľa [54] je táto väzba označovaná ako sférická a odoberá tri stupne voľnosti. Z hľadiska 
riešenia zhryzovej sily za predpokladu, že dolná čeľusť je tuhé teleso, je sústava riešená 
s dvoma sférickými väzbami v oboch kondyloch a všeobecnou väzbou (podporou) v mieste 
zhryzu. Pre určenie pôsobísk, v ktorých sú predpísané vektory síl od svalovej aktivity, bola 
využitá geometria dolnej čeľuste získaná z CT snímok, ktorú dodal vedúci bakalárskej práce. 
Pomocou tohto modelu geometrie boli vymedzené polohy sférických väzieb v kondyloch, 
miesto podpory (zhryzová sila) a pôsobiská síl v svaloch (viď obr. 8.1). 

 

Rozbor úlohy:  

Zadaná úloha je priestorová a existuje pre ňu šesť statických podmienok rovnováhy. 
Kinematická dvojica A, B je sférická kinematická dvojica (viď obr. 8.1), ktorá zamedzuje 
posuvom v smere osí x, y a z. Predpokladáme, že styková sila vo väzbe B v smere osi x, je 
z hľadiska riešenia nepodstatná, keďže väzy v smere osi X budú uvažované ako značne 
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poddajné5, z čoho vyplýva, že daná kinematická dvojica odoberá dva stupne voľnosti. V mieste 
C je umiestnená kinematická dvojica podpora, ktorá zabraňuje posuvu v smere osi y.  

 

Obr. 8.1 Dolná čeľusť VAR.1. 

   

Počet stupňov voľnosti odoberaných  väzbami, pri daných podmienkach je : 

∑ 𝜉 3 2 1 6.                                                      (8.11) 

Počet stupňov voľnosti telesa:  

𝑖 𝑖 ∑ 𝜉 𝜂 6 6 0 0°𝑉,                                 (8.12) 

pričom 𝑖  je počet stupňov voľnosti priestorového telesa, 

 𝜉 je počet stupňov voľnosti odobraných väzbami,  

 𝜂 je počet obmedzených deformačných parametrov. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 V prípade, že neuvažujeme značnú poddajnosť väzov, ide o úlohu, ktorá je jedenkrát staticky neurčitá, 

a teda sa jedná o výnimkové uloženie. 
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Úplné uvoľnenie: 

 

Obr. 8.2 Úplné uvoľnenie VAR.1. 

Statický rozbor: 

𝜋 𝐹 ⃗, 𝐹 ⃗, 𝐹 ⃗, 𝐹 ⃗, 𝐹 ⃗, 𝐹 ⃗, 𝐹 ⃗, 𝐹 ⃗  

𝜋 𝐹⃗, 𝐹⃗, �⃗�  

𝑁𝑃 𝐹 , 𝐹 , 𝐹 , 𝐹 , 𝐹 , 𝐹  

Počet statických podmienok a overenie nutnej podmienky statickej určitosti: 

𝜈 𝜈 𝜈                                                        (8.13) 
𝜈 6, 𝜈 3,  𝜈 3  

 
1.                                                    𝜇  𝜈                                                          (8.14) 

                     6  6                                                          (8.15) 
 

2.                                              𝜇 𝜇 𝜈                                                    (8.16) 
0 0 3                                                     (8.17) 

Obe časti podmienky statickej určitosti sú splnené.  

Riešenie bolo vykonané pre dve varianty silových sústav, ktoré sa v literatúre najčastejšie 
používajú. Prvá z nich je označená ako VAR.1  (viď. obr. 8.1). Teleso je úplne uvoľnené              
na obr. 8.2 a rovnice statickej rovnováhy sú uvedené nižšie.  
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A- Silová sústava z práce od autorov Korioth a Hannam [6] – VAR.1 

Silová sústava je sústava silového pôsobenia na objekt, ktorého prvky sú len sily  a ich 
pôsobiská  [54].  

Približné vzdialenosti  medzi pôsobiskami síl a väzbami v kondyloch, potrebné na 
výpočet momentových podmienok boli odmerané v programe SolidWorks (tab. 8.1).                   
Na obr. 8.3 sú zakótované vzdialenosti jednotlivých síl od väzby A. 

Sval  x-ová  vzdialenosť z-ová vzdialenosť y-ová  vzdialenosť 

FLPB i (90,25mm) a (3,72 mm) r (3,77 mm) 
FMB l (90,86 mm) d (25,65 mm) s (48,49 mm) 
FTPB j (92,85 mm) b (34,40 mm) t (3,76 mm) 
FMPB k (88,58 mm) c (22,21 mm) u (57,53 mm) 
FMPP n (4,38 mm) f (22,21 mm) v (57,53 mm) 
FTP o (0,10 mm) g (34,40 mm) w (3,76 mm) 
FMP m (2,03 mm) e (25,65 mm) x (48,49 mm) 
FLPP p (2,49 mm) h (3,72 mm) z (3,77 mm) 

F (zhryzová sila) y (31,44 mm) q (81,96 mm) - 
Tab. 8.1 Vzdialenosti medzi pôsobiskami síl a väzbami v kondyloch VAR.1 

Pri analytickom riešení boli určené štyri pôsobiská síl na balančnej strane a štyri 
pôsobiská síl na pracujúcej strane na obr. 8.1 a obr. 8.2 sú označené zelenou guličkou. 
Pôsobiská boli určené na základe anatomického umiestnenia úponu svalu (viď kap. 4). Sily 
pôsobiace v danom pôsobisku sú označené nasledovne:   

 FLPB -výslednica sily vonkajšieho krídlového svalu - balančná strana (ILP) 

𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 
 FTPB – výslednica síl od predného, stredného a zadného spánkového svalu -

balančná strana (AT, MT, PT) 

𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 

 FMPB – výslednica sily vnútorného krídlového svalu- balančná časť (MP) 

𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 
 FMB – výslednica síl od povrchového a hlbokého žuvacieho svalu - balančná časť  

(SM,DM) 

𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 
 FMP - výslednica síl od povrchového a hlbokého žuvacieho svalu - pracujúca časť 

(SM,DM) 

𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 
 FMPP - výslednica sily vnútorného krídlového svalu - pracujúca časť (MP) 

𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 
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 FTP - výslednica síl od predného, stredného a zadného spánkového svalu - 
pracujúca časť (AT, MT, PT) 

𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 
 

 FLPP - výslednica sily vonkajšieho krídlového svalu - pracujúca časť (ILP) 

𝐹 ⃗ 𝐹 ⃗ 

 

Obr. 8.3 Vzdialenosť pôsobísk od väzby A- VAR.1. 

Vo VAR1 je silová sústava pracujúcej a zhryzovej strany podľa literatúry od autorov 
Korioth a Hannam [6] . Pracujúca strana je strana na ktorej prebieha žuvací proces, t. j. strana 
ktorá sa priamo podieľa na oddeľovaní potravy.  Sily sú zadané pomocou smerových kosínusov. 
Pri analytickom riešení je nutné prepočítať všetky sily. Sily v smere x, y, z sa následné nahradia 
jednou silou.  
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 Celková sila 
v svaloch [N] 

Jednostranný 
molárový 

zhryz (JMZ) 

Smerový 
kosínus 
v ose x6 

Smerový 
kosínus 
v ose y 

Smerový 
kosínus 
v ose z 

Svaly  Pracujúca 
strana (PS) 

Balančná 
strana (BS) 

 

SM7 190,40 0,72 0,60 -0,207 0,885 0,419 
DM 81,60 0,72 0,60 -0,546 0,758 -0,358 
MP 174,80 084 0,60 0,486 0,791 0,372 
AT 158,00 0,73 0,58 -0,149 0,988 0,044 
MT 95,60 0,66 0,67 -0,221 0,837 -0,500 
PT 75,60 0,59 0,39 -0,208 0,474 -0,855 
LP 66,90 0,30 0,65 0,630 -0,174 0,757 

Tab. 8.2 Hodnoty síl a smerových kosínusov VAR.1 [6] 

V tab. 8.2 sú uvedené hodnoty  celkových síl v svaloch a taktiež smerové kosínusy 
v jednotlivých osách . V tab. 8.3 sú výsledné hodnoty jednotlivých síl svalov na pracujúcej a na 
balančnej strane.  

Prepočet veľkosti síl svalov v jednotlivých smeroch podľa vzťahov (8.18),(8.19) a (8.20) 
výsledná sila je prepočítaná podľa vzťahu (8.21). Pri ostatných svaloch je postup obdobný. 
Výsledné vektory síl na dolnej čeľusti sú uvedené na obr. 8.1.  

Výpočet veľkosti súradníc svalu SM – pracujúca strana 

𝐹 𝐽𝑀𝑍 ∙ 𝑃𝑆 ∙ 𝑥 190,4 ∙ 0,72 ∙ 0,207 28,32 N 
 

(8.18) 

𝐹 𝐽𝑀𝑍 ∙ 𝑃𝑆 ∙ 𝑦 190,4 ∙ 0,72 ∙ 0,885 121,32 N 
 

(8.19) 

𝐹 𝐽𝑀𝑍 ∙ 𝑃𝑆 ∙ 𝑧 190,4 ∙ 0,72 ∙ 0,419 57,44 N 
 

(8.20) 

𝐹 |𝐹 |⃗ 𝐹 𝐹 𝐹   N 
(8.21) 

𝐹 𝐹 ⃗ 28,32 121,32 57,44 137,2 N           
 

(8.22) 

 SVALY PRACUJÚCA ČASŤ [N] SVALY BALANČNÁ ČAST [N] 
SVAL x y z SUM x y z SUM 

SM -28 121 58 137 24 101 48 114 
DM -32 45 -21 59 27 37 -18 49 
MP 71 116 55 147 -51 83 39 105 
AT -17 114 5 115 14 91 4 92 
MT -14 53 -32 63 14 54 -32 64 
PT -9 21 -38 44 6 14 -25 29 
ILP 13 -3 15 20 -27 -8 33 43 

Tab. 8.3 Svaly na pracujúcej a balančnej strane VAR.1  
 

 

                                                 
6 Znamienka smerových kosínov v x-ovej ose sa menia podľa anatomického usporiadania svalov. 
7 Skratky vysvetlené v kapitole ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 
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Zostavenie statických podmienok rovnováhy: 

Podmienky statickej rovnováhy sú zostavované tak, že súradnice síl s príslušným 
znamienkom podľa orientácie vzhľadom k osi sú sčítané a položené rovné nule. Následne sú 
vo výpočte dosadzované absolútne hodnoty veľkostí jednotlivých súradníc síl.  

∑ 𝑭𝒙 𝟎: 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹
𝐹 0 

 

(8.23) 

∑ 𝑭𝒚 𝟎: 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹
𝐹 𝐹 𝐹 0 

 

(8.24) 

∑ 𝑭𝒛 𝟎: 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹
𝐹 𝐹 0 

 

(8.25) 

∑ 𝑴𝒙𝑨 𝟎: 𝐹 ∙ 𝑒 𝐹 ∙ 𝑓 𝐹 ∙ 𝑔 𝐹 ∙ ℎ 𝐹 ∙ 𝑐
𝐹 ∙ 𝑑 𝐹 ∙ 𝑎 𝐹 ∙ 𝑏 𝐹 ∙ 𝑥 𝐹 ∙ 𝑣 𝐹 ∙ 𝑤
𝐹 ∙ 𝑧 𝐹 ∙ 𝑢 𝐹 ∙ 𝑠 𝐹 ∙ 𝑟 𝐹 ∙ 𝑡 𝐹 ∙ 𝑞 0 

 

         (8.26) 

∑ 𝑴𝒚𝑨 𝟎: 𝐹 ∙ 𝑒 𝐹 ∙ 𝑓 𝐹 ∙ 𝑔 𝐹 ∙ ℎ 𝐹 ∙ 𝑐
 𝐹 ∙ 𝑑 𝐹 ∙ 𝑎 𝐹 ∙ 𝑏 𝐹 ∙ 𝑚 𝐹 ∙ 𝑛 𝐹 ∙ 𝑜

𝐹 ∙ 𝑝 𝐹 ∙ 𝑘 𝐹 ∙ 𝑙 𝐹 ∙ 𝑖 𝐹 ∙ 𝑗 𝐹 ∙ 𝑎𝑎 0 
 

         (8.27) 

∑ 𝑴𝒛𝑨 𝟎: 𝐹 ∙ 𝑚 𝐹 ∙ 𝑛 𝐹 ∙ 𝑜 𝐹 ∙ 𝑝 𝐹 ∙ 𝑘
𝐹 ∙ 𝑙 𝐹 ∙ 𝑖 𝐹 ∙ 𝑗  𝐹 ∙ 𝑥 𝐹 ∙ 𝑣 𝐹 ∙ 𝑤
𝐹 ∙ 𝑧 𝐹 ∙ 𝑢 𝐹 ∙ 𝑠 𝐹 ∙ 𝑟 𝐹 ∙ 𝑡 𝐹 ∙ 𝑎𝑎  
 𝐹 ∙ 𝑦 0 

             (8.28) 

 

Riešenie:  

Sústava rovníc bola vyriešená za použitia softvéru GNU Octave 4.2.0. Výsledkom je 
určenie neznámych súradníc stykových síl a veľkosť zhryzovej sily.                        
𝐹 10 𝑁, 𝐹 188 𝑁 , 𝐹 41 𝑁, 𝐹 243 𝑁, 𝐹 50 𝑁, 𝐹 407 𝑁. Vzhľadom 

k veľkosti výslednej sily 𝐹  je zrejmé, že sila je v porovnaní s ostatnými silami nepodstatná. 
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B - Silová sústava z práce od autorov Szucs, Bujtar, Sándor, Barabás [18] – VAR.2 

Kinematický rozbor, počet stupňov voľnosti a statický rozbor je identický ako 
v predchádzajúcej úlohe. Líši sa len v charaktere silovej sústavy, v ktorej chýba sila FLP od 
vonkajšieho krídlového svalu viď tab. 3.2 (kap. 3). 

  

Obr. 8.4 Model väzieb a zaťaženia VAR.2 a úplné uvoľnenie. 

Približné vzdialenosti  medzi pôsobiskami síl a väzbami v kondyloch, potrebné na 
výpočet momentových podmienok boli odmerané v programe SolidWorks (tab. 8.4).                   
Na obr. 8.5 sú zakótované vzdialenosti jednotlivých síl od väzby A. 

Sval x-ová vzdialenosť z-ová vzdialenosť y-ová vzdialenosť 

FMB l (90,86 mm) d (25,65 mm) s (48,49 mm) 
FTPB j (92,85 mm) b (34,40 mm) t (3,76 mm) 
FMPB k (88,58 mm) c (22,21 mm) u (57,53 mm) 
FMPP n (4,38 mm) f (22,21 mm) v (57,53 mm) 
FTP o (0,10 mm) g (34,40 mm) w (3,76 mm) 
FMP m (2,03 mm) e (25,65 mm) x (48,49 mm) 

F (zhryzová sila) y (31,44 mm) q (81,96 mm) - 
Tab. 8.4 Vzdialenosti medzi pôsobiskami síl a väzbami v kondyloch VAR.2 

 



Ústav mechaniky těles, 
mechatroniky a biomechaniky 

Analýza sil působících na dolní čelist při žvýkaní 
Barbora Thomková   

 

42 
 

 

Obr. 8.5 Vzdialenosť pôsobísk od väzby A- VAR.2. 

V druhej práci, ktorá je predmetom analytického riešenia VAR.2 sú zadané veľkosti 
súradníc síl (tab. 8.5). Pričom sily na pracujúcej a balančnej strane majú rovnaké hodnoty, líšia 
sa len znamienkom v x-ovej osi pre balančnú a pracujúcu časť. Výsledná sila je súčtom síl 
v jednotlivých smeroch zaťaženia a jej veľkosť sa počíta podľa rovnice (8.29).  

 Veľkosti súradníc síl v jednotlivých 
smeroch zaťaženia 

 

Sval x y z SUM 
Masseter – Žuvací sval 508 200 50 212 
Medial Pterygoid – Krídlový sval 0 100 50 112 
Temporalis – Spánkový sval  0 200 -100 224 

Tab. 8.5 Veľkosti síl VAR.2 [18] 

𝐹 |𝐹 |⃗ 𝐹  𝐹 𝐹  50 200 50 212 N 
 

      (8.29) 

Zostavenie statických podmienok rovnováhy: 

Podmienky statickej rovnováhy sú zostavované tak, že súradnice síl s príslušným 
znamienkom podľa orientácie vzhľadom k osi sú sčítané a položené rovné nule. Následne sú 
vo výpočte dosadzované absolútne hodnoty veľkostí jednotlivých súradníc síl.  

∑ 𝑭𝒙 𝟎: 𝐹 𝐹 𝐹 0 
 

(8.30) 

∑ 𝑭𝒚 𝟎:𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹
𝐹 0 

 

(8.31) 

∑ 𝑭𝒛 𝟎: 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 𝐹 0 
 

(8.32) 

∑ 𝑴𝒙𝑨 𝟎: 𝐹 ∙ 𝑒 𝐹 ∙ 𝑓 𝐹 ∙ 𝑔 𝐹 ∙ 𝑐 𝐹 ∙ 𝑑
𝐹 ∙ 𝑏 𝐹 ∙ 𝑥 𝐹 ∙ 𝑣 𝐹 ∙ 𝑤 𝐹 ∙ 𝑢 𝐹 ∙ 𝑠
𝐹 ∙ 𝑡 𝐹 ∙ 𝑞 0 

     (8.33) 

                                                 
8 Na pracujúcej strane znamienko mínus 
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∑ 𝑴𝒚𝑨 𝟎: 𝐹 ∙ 𝑒 𝐹 ∙ 𝑑 𝐹 ∙ 𝑚 𝐹 ∙ 𝑛 𝐹 ∙ 𝑜

𝐹 ∙ 𝑘 𝐹 ∙ 𝑙 𝐹 ∙ 𝑗 𝐹 ∙ 𝑎𝑎 0 
 

(8.34) 

∑ 𝑴𝒛𝑨 𝟎: 𝐹 ∙ 𝑚 𝐹 ∙ 𝑛 𝐹 ∙ 𝑜 𝐹 ∙ 𝑘 𝐹 ∙ 𝑙
𝐹 ∙ 𝑗 𝐹 ∙ 𝑥 𝐹 ∙ 𝑠 𝐹 ∙ 𝑎𝑎 𝐹 ∙ 𝑦 0 

    (8.35) 

 

Riešenie:  

Sústava rovníc bola vyriešená opäť za použitia softvéru GNU Octave 4.2.0. Výsledkom 
je určenie neznámych súradníc stykových síl a veľkosť zhryzovej sily.                        
𝐹 0 𝑁, 𝐹 179 𝑁 , 𝐹 0,2 𝑁, 𝐹 335 𝑁, 𝐹 0,2 𝑁, 𝐹 459 𝑁. Veľkosť 
sily v x-ovom smere je nulová, kvôli rovnakej veľkosti súradníc síl. V smere x sú len dve 
súradnice síl, ktoré sa pri výpočte odčítajú. Ako dôsledok rovnakej veľkosti síl aj v ostatných 
smeroch sú sily v z-ovom smere taktiež nepodstatné. 

 

8.3 Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov 

Porovnanie oboch riešení silového zaťaženia je uvedené v grafe (viď obr 8.6). V grafe je 
vykreslené riešenie pre meniaci sa parameter q, čím sa mení poloha zhryzovej sily. V mieste 50 
mm od sférickej väzby A je najväčšia zhryzová sila, jedná sa o oblasť molárov. Smerom 
k oblasti očných zubov, 90 mm od sférickej väzby A, sa zhryzová sila postupne znižuje.  

Hodnoty zhryzovej sily vyšli v záporných hodnotách preto, lebo sila má smer proti 
zvolenému smeru osi y.  Vyššie hodnoty zhryzovej sily sú výsledkom VAR.2 a to zhruba 
o 19%. Najvyššie stykové sily sú v oblasti molárov a najnižšie stykové sily sú v oblasti očných 
zubov. Percentuálny rozdiel medzi hodnotami stykových síl v oblasti molárov a očných zubov 
je zhruba 50 % pre VAR.1 aj VAR.2. 
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Obr. 8.6 Porovnanie zhryzovej sily pre VAR.1 a VAR.2. 

8.4  Riešenie pomocou metódy konečných prvkov 

Pre riešenie pomocou výpočtového modelovania s využitím MKP je nutné mať 
výpočtový model, ktorý sa skladá zo štyroch čiastkových modelov a to model geometrie, model 
väzieb, model zaťaženia a model materiálu [31],[55]. Model geometrie je vytvorený v softvéri 
ANSYS, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie a najpoužívanejšie systémy využívajúce MKP 
v Českej a Slovenskej republike a taktiež sú jeho licencie dostupné na ÚMTMB. 

8.4.1 Model geometrie 

Výpočtový model  bol vytvorený z CT snímok a bol dodaný vedúcim bakalárskej práce. 
V CAD softvéri bol vytvorený model geometrie, ktorý bol následne prevedený do softvéru 
ANSYS (viď obr. 8.7). Model geometrie je symetrická dolná čeľusť, ktorej objem je rozdelený 
na kortikálne tkanivo a špongiózu (viď obr. 8.8). 

 

Obr. 8.7 Model dolnej čeľuste. 
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8.4.2 Model materiálu  

Pre všetky prvky riešenej sústavy bol použitý najpoužívanejší model materiálu, t. j. 
homogénny, izotropný, lineárne pružný model materiálu. Krátke kosti majú na povrchu tenkú 
kortiku a vo vnútri špongiózu. Charakteristiky oboch týchto kostných tkanív sú rôzne. 
Poissonova konštanta pre oba materiály je rovná 0,3, ale značne sa líšia v Youngovom moduli 
pružnosti. Zatiaľ čo pre kortikálne kostné tkanivo je Youngov modul pružnosti E = 13700 MPa, 
pre špongiózne kostné tkanivo literatúra uvádza najčastejšie desaťkrát nižšiu hodnotu 
Youngovho modulu pružnosti E=1370 MPa [31]. 

 
 

Obr. 8.8 Model materiálu. 

8.4.3 Model väzieb 

Pri použití metódy konečných prvkov je nutné zaistiť jednoznačné určenie telesa v priestore. 
Nutné je predpísanie vhodných okrajových podmienok. V tejto práci budú riešené dva typy 
okrajových podmienok (viď obr. 8.9, obr. 8.10).   

Pre prvý prípad bol model väzieb vytvorený na základe okrajových podmienok, ktoré sa 
uvádzajú  v literatúre [19],[56]. V oboch kondyloch (A,B) bolo zamedzené posuvom aj natočeniam 
vo všetkých smeroch a v mieste pôsobenia zhryzovej sily (C) bolo zamedzené posuvu v smere       
osi y. V miestach A,B sú aplikované väzby Fixed support, ktoré odoberajú šesť stupňov voľnosti 
a v mieste C je aplikovaná väzba Remote displacement, ktorá môže odobrať až 6 stupňov voľnosti. 
Pri výpočte nie je možné použiť väzbu Displacement, pretože táto väzba zamedzí nie len posuvom 
v definovanej ose, ale taktiež rotáciám a nie je to teda väzba, ktorá by bola ekvivalentná väzbe 
podpora. Zisťovaná bola zmena veľkosti zhryzovej sily v závislosti na zmene polohy väzby C 
vzhľadom k väzbe A.  

Druhý typ modelu zaťaženia bolo predpísanie sférickej väzby do oboch kondylov. Na 
vytvorenie sférickej väzby bol využitý príkaz Joint konkrétne Spherical (obr. 8.10). Ide 
o väzbu, v ktorej je zabránené posuvom vo všetkých smeroch (x, y, z). Každá väzba odoberá 
tri stupne voľnosti, spolu teda odoberajú šesť stupňov voľnosti. Rovnako ako 
v predchádzajúcom prípade, je v mieste zisťovania veľkosti zhryzovej sily (väzba C) 
aplikovaná väzba Remote displacement.  

 

 

Kortikálne kostné 
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 tkanivo 
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Obr. 8.9 Model väzieb s votknutím v oboch kondyloch. 

  

 

 

 

Obr. 8.10 Model väzieb so sférickou väzbou v oboch kondyloch, charakteristika 
sférickej väzby. 

Veľkosť zhryzovej sily závisí na polohe, kde je zhryzová sila zisťovaná. Bolo 
vytvorených osem miest v ktorých bola zisťovaná zhryzová sila pre obe práce, tak ako v riešení 
analytickom v predchádzajúcej kapitole (viď obr. 8.6). 

Zisťovaná je veľkosť zhryzovej sily v závislosti na polohe pre oba skúmané varianty 
(VAR.1, VAR.2) a taktiež pre dva rôzne prípady modelu väzieb (Fixed support, Spherical). 
Na obr. 8.11 sú znázornené miesta, v ktorých je zisťovaná zhryzová sila. Pre VAR.1 aj VAR.2 
boli miesta zisťovania zhryzovej sily rovnaké. Pre každé miesto bol vytvorený výpočtový 
model, pričom väzba Remote displacement bola umiestnená postupne do bodov jeden až       
osem . 
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Obr. 8.11 Naznačenie miest pre určovanie zhryzovej sily (väzba C). 

8.4.4 Model zaťaženia 

Sily od svalov pôsobiacich na dolnú čeľusť boli predpísané na plochy, ktoré odpovedajú 
približnej anatomickej polohy a veľkosti prierezov svalov (viď. kap. 3). 

Model zaťaženia pre túto časť je vytvorený na základe kap. 8, kde boli spočítané veľkosti 
jednotlivých svalových síl ako pre pracujúcu, tak pre balančnú stranu. Sily od žuvacieho svalstva 
sú umiestnené do anatomických oblastí, kde sa svaly upínajú na dolnú čeľusť. Pre VAR.1 sa jedná 
o sedem síl na balančnej a sedem síl na pracujúcej strane (obr. 8.12).  

 
Obr. 8.12 Silové zaťaženie VAR.1. 

 Model zaťaženia pre VAR.2 je vytvorený na základe kap. 8.2. Na pracujúcej strane je čeľusť 
zaťažená tromi silami, tak isto ako na strane balančnej (obr. 8.13).  
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Obr. 8.13 Silové zaťaženie VAR.2. 

8.4.5 Konečnoprvkový model  

Konečnoprvkový model je tvorený prvkami, ktoré rozdeľujú spojité kontinuum na 
konečný počet prvkov.  

Sieť konečnoprvkového modelu bola vytvorená vo fáze preprocesing výpočtového 
programu ANSYS, ktorý obsahuje knižnicu rôznych typov elementov a tak je sieť generovaná 
presne podľa požiadavok užívateľa.  Globálna veľkosť elementu bola volená 1 mm a pre všetky 
riešenia boli použité elementy SOLID 187 (viď obr. 8.14). Sieť každého výpočtového modelu 
je zložená z 339123 uzlov a 156557 elementov. Spolu bolo vytvorených šestnásť výpočtových 
modelov pre VAR.1 a šestnásť výpočtových modelov pre VAR.2. Každý variant zahrňuje dva 
typy okrajových podmienek (Fixed support a Spherical v kondyloch) a osem pozícií miest 
zhryzu – väzba C (obr. 8.11). 

 

 

Obr. 8.14 Sieť konečných prvkov o veľkosti 1 mm. 
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9. Prezentácia a analýza výsledkov 

9.1 Veľkosť zhryzovej sily  

V programe ANSYS Workbench boli analyzované stykové sily vo väzbe C – podpora. 
Na obr. 9.1 a obr. 9.2  sú prezentované výsledky pre VAR.1 a VAR.2 a taktiež porovnané oba 
typy modelovaných väzieb. Pričom poloha väzby C vzhľadom k väzbe A sa mení v intervale 
50 mm až 90 mm od väzby A po cca 5 mm.  V grafe sú  naviac pre porovnanie vynesené 
výsledky z predchádzajúcej kapitoly, kde boli stykové sily počítané analyticky. Z grafu je 
viditeľné, že veľkosť zhryzovej sily je väčšia v prípade, že sú v kondyloch predpísané sférické 
väzby. Taktiež je badateľné, že všetky krivky všetkých variant majú rovnaký charakter.  

Rovnaký charakter krivky pri riešení pomocou MKP a analytickom riešení, je z toho 
dôvodu, že čeľusť je dostatočné tuhá. Pri analytickom riešení  neboli použité žiadne materiálové 
charakteristiky, keďže sa jedná o úlohu riešenú pomocou statiky. Pre overenie tohto tvrdenia, 
bol pri analýze v programe ANSYS nastavený Youngov modul pružnosti na veľmi vysoké 
hodnoty (v rádoch miliónov MPa), aby bol simulovaný prípad tuhého telesa. Výsledky pre takto 
nastavenú analýzu sa zhodovali s výsledkami, keď Youngov modul pružnosti bol volený podľa 
kap. 8.4.2. Tým bol overený predpoklad, že čeľusť je možné z hľadiska riešenia veľkosti 
stykovej sily vo väzbe C (zhryzová sila) považovať za tuhé teleso. 

Rozdiel medzi analytickým výpočtom a MKP výpočtom pre sférickú väzbu je spôsobený 
tým, že pri analytickom výpočte boli pôsobiská síl približne určené a pri MKP výpočte boli 
pôsobiská síl plochy o rôznych veľkostiach. Rozdiel medzi nimi je teda v každom jednom bode 
rovnaký a veľkosť rozdielu je rovná určitej konštantnej hodnote. 

 

Obr. 9.1 Zhryzová sila pre analytické riešenie a riešenie pomocou MKP VAR.1. 
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Obr. 9.2 Zhryzová sila pre analytické riešenie a riešenie pomocou MKP VAR.2. 

Na obr. 9.3 je znázornené porovnanie výsledných veľkostí zhryzových síl v závislosti na 
polohe väzby C vzhľadom k väzbe A. VAR.2 Dosahuje vyššie hodnoty zhryzových síl, pričom 
maximálne hodnoty zhryzovej sily sú zaznamenané v oblasti molárov a smerom k oblasti 
očných zubov sa zhryzová sila postupne znižuje.  

Závery riešenia pomocou MKP sú obdobné ako pri analytickom riešení, vyššie zhryzové 
sily sú v oblasti molárov a nižšie v oblasti očných zubov. V oboch prípadoch vyšli zhryzové 
sily určené pomocou rovníc rovnováhy vyššie ako pri riešení pomocou MKP. Z grafu                   
na obr. 9.3 je badateľné, že v prípade že dolná čeľusť je votknutá sú zhryzové sily o 15 % nižšie 
ako v prípade, že v kondyloch sú predpísané väzby sférické. Naviac rozdiel medzi VAR.1 
a VAR.2 je podstatné nižší ako u varianty so sférickou väzbou.  
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Obr. 9.3 Porovnanie výsledkov VAR.1 a VAR.2 pre riešenie pomocou MKP. 

9.2 Posuvy dolnej čeľuste  

Z riešenia vykonaného pomocou MKP je možné mimo stykové sily vo väzbách určiť aj 
deformácie a napätia ako je uvedené v kap. 8.1 (na str. 33). V kapitole budú porovnávané 
posuvy  v smere osi y pre všetky riešené varianty. Na obr. 9.4 a obr. 9.5 sú zobrazené 
deformácie pri zmene polohy väzby C. Pre prehľadnosť sú výsledky vykreslené s jednou 
farebnou škálou. 
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  Votknutie  Sférická väzba    Votknutie  Sférická väzba 

1 

 

max. 0,28 

min. ‐0,02 

 

max. 0,42 

min. ‐0,16 

5 

 

max.0,41 

min. ‐0,01 

 

max.0,79 

min. ‐0,32 

2 

 

max.0,34 

min.‐0,01 

 

max.0,56 

min. ‐0,22 

6 
 

max. 0,44 

min. ‐0,01 

 

max. 0,88 

min. ‐0,35 

3 

max. 0,36 

min. ‐0,01 

 

max. 0,64 

min. ‐0,25 

7 

 

max. 0,51 

min. ‐0,01 

 

max. 1,01 

min. ‐0,38 

4 

max. 0,40 

min. ‐0,01 

max. 0,74 

min. ‐0,29 

8 

 

max. 0,57 

min. ‐0,01 

 

max. 1,16 

min. ‐0,41 

 
Obr. 9.4 Deformácie v smere osi y [mm] pre VAR.1. 
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  Votknutie  Sférická väzba    Votknutie  Sférická väzba 

1 

 

max. 0,55 

min. ‐0,02 

 

max. 0,83 

min. ‐0,34 

5 

 

max.0,69 

min. ‐0,02 

 

max.1,2 

min. ‐0,5 

2 
 

max.0,61 

min. ‐0,01 

 

max.0,98 

min. ‐0,39 

6 

 

max. 0,73 

min. ‐0,01 

 

max. 1,3 

min. ‐0,53 

3 

 

max. 0,64 

min.‐0,02 

 

 max. 1,1 

min. ‐0,43 

7 

 

max. 0,78 

min.‐0,01 

 

max. 1,5 

min. ‐0,57 

4 

max. 0,67 

min. ‐0,01 

max. 1,2 

min. ‐0,47 

8 

 

max. 0,82 

min. ‐0,01 

 

max. 1,6 

min. ‐0,6 

 
Obr. 9.5 Deformácie v smere osi y [mm] pre VAR.2. 
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V prípade VAR.1 je zjavné, že čím je podpora C, respektíve poloha zhryzovej sila bližšie 
k molárom, tým sú deformácie dolnej čeľuste vyššie. Taktiež je z výsledkov viditeľné, že vyššie 
deformácie dolnej čeľuste sú v prípade, ak je v oboch kondyloch predpísaná  sférická väzba. 
Maximálne deformácie v oboch prípadoch (ako sférická väzba, tak aj votknutie)  sú dosiahnuté 
v prípade, že väzba C je v oblasti molárov,  a to v mieste tela mandibuly na balančnej strane.  

V prípade VAR.2 je situácia podobná. Deformácie nadobúdajú vyšších hodnôt, keď je 
v kondyloch sférická väzba a taktiež dosahujú vyššie hodnoty, keď sa väzba C nachádza oblasti 
molárov. V porovnaní s VAR.1 sú ale maximálne deformácie omnoho vyššie a sú dosiahnuté, 
keď je väzba C v polohe 8. V polohe 8 je viditeľné, že maximálna deformácia je po celej ploche 
balančnej strany mandibuly. Jedna z príčin takéhoto javu, môže byť aj to, že čeľusť v prípade 
VAR.2 je symetricky zaťažená. 

Z výsledkov je zrejmé, že čím je podpora C, respektíve zhryzová sila bližšie k oblasti 
molárov, tým sú deformácie dolnej čeľuste vyššie. Obdobný trend je zjavný aj z grafu              
(viď obr. 9.7), kde sú pre porovnanie vynesené posuvy v ose y zistené v charakteristickom bode 
z oblasti brady (viď obr. 9.6). 

V charakteristickom bode (viď obr. 9.6) bol zistený posuv v smere osi y pre oba varianty 
a taktiež pre oba typy väzieb. Z obr. 9.7 je zjavné, že v prípade, kedy je zamedzené posuvom aj 
natočeniam v oblasti kondylu (votknutie) sú posuvy podstatne nižšie ako v prípade použitia 
sférickej väzby. Rozdiel je najviac viditeľný pri variante, v ktorom je zhryzová sila (väzba C) 
uvažovaná v oblasti molárov. Vyššie posuvy sú v prípade VAR.2 a to v oblasti molárov až   
o  29 %. 

 

Obr. 9.6 Miesto určovania posuvov v smere osi y. 
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Obr. 9.7 Porovnanie posuvov v ose y pre VAR.1 a VAR.2. 

Pre prehľadnosť analýz boli do grafu (obr. 9.7) vynesené lineárne závislosti zmeny 
polohy väzby C vzhľadom na posuv v charakteristickom bode (viď obr. 9.6). Jedná sa 
o lineárnu regresiu, kde je stanovená závislosť dvoch veličín. Vhodnosť použitia lineárnej 
regresie, bola overená pomocou hodnoty spoľahlivosti. V tomto prípade hodnota spoľahlivosti 
dosahuje hodnoty bližšie k 1 v prípade VAR.2 pre sférickú väzbu a v prípade VAR.2 pre 
votknutie.  

9.3 Deformačné posuvy  

Pre porovnanie sú ešte vykreslené celkové deformačné posuvy pomocou vektorov 
vyznačujúcich posuvy. Na obr. 9.8 je vidieť zásadný rozdiel medzi použitými väzbami. Je 
zrejmé, že u varianty, kedy sa zamedzí všetkým posuvom a taktiež natočeniam, sa hlavice 
kondylov deformačne neposúvajú, na rozdiel od varianty s použitým sférických väzieb. Pre 
ilustráciu sú vykreslené len výsledky pre VAR.1, keď je väzba C v mieste 8. Pre VAR.2 by boli 
závery rovnaké.  
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Obr. 9.8 Celkové deformačné posuvy [mm] pre VAR.1 - Sférická väzba, Votknutie. 

9.4 Rozloženie prvého a tretieho hlavného napätia 

Pre porovnanie sú uvedené priebehy rozloženia prvého a tretieho hlavného napätia na 
dolnej čeľusti VAR.1, kedy je väzba C v mieste 8 (viď obr. 9.9). Porovnané sú obe varianty 
väzieb predpísaných v kondyloch.  V prípade prvého hlavného napätia je maximálne napätie 
situované v oblasti molárov na balančnej strane dolnej čeľuste. Pre lepšiu názornosť sú 
zobrazené hodnoty napätia vo vybraných miestach na balančnej strane na tele dolnej čeľuste.  
V týchto miestach je viditeľné, že pre sférickú väzbu sú hodnoty napätí v charakteristických 
miestach približne dvojnásobné.  

 

Obr. 9.9 Izolínia rozloženia prvého hlavného napätia [MPa] pre VAR.1 - Sférická 
väzba, Votknutie. 

 

Na obr. 9.10 sú zobrazené tretie hlavné napätia. Je zrejmé, že minimálne hodnoty pre 
sférickú väzbu sú väčšie. V oblasti očných zubov sú minimálne hodnoty približne dvakrát 
väčšie pre variantu, kedy je v kondyloch sférická väzba. V oblasti molárov je však táto hodnota 
až trojnásobná.  
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Obr. 9.10 Izolínia rozloženia tretieho hlavného napätia [MPa] pre VAR.1 - Sférická 
väzba, Votknutie. 
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Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo vykonanie podrobnej rešeršnej štúdie literárnych 
prameňov zaoberajúcich sa silovým pôsobením na dolnú čeľusť, a na ich základe vykonať 
analýzu silového pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní.   

Ako prvá časť bola vykonaná rešeršná štúdia literatúry a získané informácie boli použité 
k následnej analýze silového pôsobenia na dolnú čeľusť pri žuvaní. Praktická časť sa zaoberá 
analytickým výpočtom ako aj numerickým, za použitia MKP.  

Analyticky bola dolná čeľusť riešená na úrovni statiky, kedy bola modelovaná ako tuhé 
teleso, ktoré ma v kondyloch predpísané sférické väzby. Pri riešení bolo preukázané, že dolná 
čeľusť sa dá riešiť pomocou statických rovníc rovnováhy a následne počítať veľkosť zhryzovej 
sily v predom určenom mieste. Analyzované boli dve rôzne silové sústavy pôsobiace na dolnú 
čeľusť. VAR.1 je variant so silovým pôsobením, ktoré sa pri výpočtoch a analýzach dolnej 
čeľuste používa najbežnejšie. VAR.2 je variant, kedy sú sily pôsobiace na balančnej 
a pracujúcej strane symetrické.  

Numerické riešenie bolo vykonané pomocou softvéru ANSYS Workbench. Boli 
vytvorené dva varianty väzieb. Prvý typ bol totožný s analytickým riešením a to taký, že 
v mieste kondylov, boli predpísané sférické väzby a v mieste zhryzu všeobecná väzba - 
podpora. Druhý typ väzieb bol najčastejšie sa v literatúre vyskytujúci typ a to, že v mieste oboch 
kondylov boli predpísané väzby votknutia a v mieste zhryzu všeobecná väzba – podpora. 
Následne pre oba varianty – VAR.1 aj VAR.2 bolo vytvorených osem charakteristických miest 
v ktorých bola zisťovaná veľkosť zhryzovej sily. Charakteristické miesta boli volené od 
molárov až po očné zuby.  

Veľkosti zhryzových síl v závislosti na polohe miesta zhryzu boli porovnané v grafoch, 
pričom výsledné krivky majú rovnaký charakter. V oblasti molárov je veľkosť zhryzovej sily 
najväčšia a smerom k očným zubom veľkosť zhryzovej sily klesá. Rozdiel medzi riešením 
pomocou rovníc rovnováhy a MKP je spôsobený rozdielnou voľbou pôsobísk síl. Podstatné 
zvýšenie tuhosti (pomocou modulu pružnosti) dolnej čeľuste nespôsobila rozdielne výsledky 
veľkosti zhryzovej sily. V riešení pomocou MKP, sú sily zadané na plochy, ktoré odpovedajú 
charakteristickým anatomickým rozmerom úponov svalov. Z porovnania teda vyplýva, že ak 
sú známe pôsobiská síl od žuvacích svalov a ich veľkosti, k riešeniu stačí použiť len rovnice 
rovnováhy.  

Voľba vhodnej okrajovej podmienky podstatne ovplyvňuje deformačne napäťové stavy 
dolnej čeľuste. V práci boli riešené dva typy okrajových podmienok a to Fixed support 
a Spherical. Minimálne hodnoty tretieho hlavného napätia sú pri sférickej väzbe v  oblasti 
očných zubov približne dvakrát väčšie. V oblasti molárov je však táto hodnota až trojnásobná.  
Pri prvom hlavnom napätí je pri sférickej väzbe hodnota dvojnásobne vyššia. Pri porovnávaní 
veľkosti posuvov v charakteristickom bode, dosahovali hodnoty posuvov pri sférickej väzby 
dvojnásobné veľkosti. 

Z výsledkov vyplýva, že veľkosť zhryzovej sily závisí na polohe väzby C, v ktorej je 
určovaná jej veľkosť. Veľkosť zhryzovej sily dosahuje vyššie hodnoty v oblasti molárov 
a smerom k oblasti očných zubov sa veľkosť zhryzovej sily znižuje.   

Ďalej veľkosti zhryzových síl získaných pomocou výpočtového modelovania sa 
pohybujú v rozmedzí 300 – 800 N. Čo rádovo odpovedá experimentálne zisteným hodnotám  
250-800N.  

Všetky ciele bakalárskej práce boli splnené.  
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Zoznam použitých symbolov a skratiek 

SM - Povrchový sval žuvací (lat. Superficial masseter) 
DM - Hlboký sval žuvací (lat. Deep masseter) 
MP - Vnútorný sval krídlový (lat. Medial pterygoid) 
AT - Predný sval spánkový (lat. Anterior temporalis) 
MT - Stredný sval spánkový (lat. Middle temporalis) 
PT - Zadný sval spánkový (lat. Posterior temporalis) 
ILP - Vonkajší sval krídlový (lat. Inferior lateral pterygoid) 
CAE - Počítačom podporované inžinierstvo (computer-aided engineering) 
CAD - Počítačová podpora konštruovania  (computer-aided design) 
ÚMTMB - Ústav mechaniky telies, mechatroniky a biomechaniky 
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