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ABSTRAKT 

Cieľom bakalárskej práce je návrh konštrukcie robotickej protézy dolnej končatiny. 

Teoretická časť sa zaoberá rozborom mechanizmu chôdze, rešeršou v oblasti protetiky 

a prehľadom komerčne dostupných protéz. V praktickej časti po multikriteriálnej analýze 

návrhových variantov nasledujú technické výpočty parametrov vybraných komponentov 

doplnené o ekonomické zhodnotenie a výkresovú dokumentáciu.  

ABSTRACT 

The subject of the bachelor thesis is to design powered ankle-foot prothesis. Theoretical part 

aims on gait analysis, research in the field of prosthetics and an overview of commercially 

available prostheses. In the practical part, after the multicriteria analysis of design variants, 

technical calculations of the parameters of selected components follow, supplemented by 

economic evaluation and drawing documentation.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

poháňaná protéza členka, analýza chôdze, krokový cyklus, transtibiálna protéza 

KEYWORDS 

powered ankle-foot prosthesis, gait analysis, walk cycle, transtibial prosthesis 
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1 ÚVOD 

Zabezpečenie plnohodnotného pohybu má zásadný vplyv na kvalitu života človeka. 

Pohybovou aktivitou zabezpečujúcou schopnosť presúvať sa je chôdza. Amputácia, čiže strata 

časti, prípadne celej dolnej končatiny,  má na ňu zásadný vplyv. Úlohou protetiky je 

zabezpečiť pacientovi čo najkvalitnejšiu náhradu  amputovanej končatiny. Cieľom je 

navrhnúť náhradu tak, aby sa priblížila ideálnej náhrade, ktorá by bez obmedzení nahradila 

stratené funkcie a tým znížila limitáciu v živote pacienta. Počas svojej histórie prešla protetika 

významným vývojom. V minulosti využívané materiály ako drevo a koža, sú dnes nahradené 

kvalitnými materiálmi, predovšetkým hliníkom, titánom a zliatinami iných kovov, 

vyznačujúcich sa svojou nízkou hmotnosťou a vysokou pevnosťou. V posledných 

desaťročiach prichádza k stále väčšiemu prieniku robotiky, protetiky , biológie, mechaniky 

a iných vedných odborov. Práve tento prienik vedie k prechodu od pasívnych k aktívnym 

náhradam. Vďaka miniaturizácii elektrotechnických súčiastok a batérií je možné vyvíjať 

výkonnejšie a inteligentnejšie náhrady zabezpečujúce pacientovi takmer rovnakú kvalitu 

života ako pred amputáciu.  

Prvá časť tejto práce poskytuje čiastočný prehľad v oblasti anatómie človeka a dolnej 

končatiny. Kapitola 2.4 sa zaoberá biomechanikou chôdze, ktorá je základom pre správny 

návrh náhrady. Nasledujúca kapitola 2.5 obsahuje rešerš v oblasti transtibiálnych protéz, 

spôsobe ich upínania, využívaných materiáloch v protetiky  a pod. V kapitole 2.6 je uvedené 

rozdelenie typov chodidiel na základe flexibility členkového kĺbu a schopnosti akumulácie 

energie. Rešeršná časť je ukončená prehľadom komerčne dostupných biomechanických 

náhrad a taktiež rozdelením pohonov a prevodoviek ktoré tieto náhrady využívajú.  

V druhej časti práce sú najskôr v kapitole 4 stanovené dva návrhové varianty, 

z ktorých bude použitím multikriteriálnej analýzy vybraný vhodný  variant na konštrukčné 

riešenie náhrady. Samotnému konštrukčnému riešeniu, predchádza bližšia analýza kinematiky 

a dynamiky krokového cyklu a následné výpočty na zvolenie vhodných rozmerov a iných 

parametrov náhrady. Túto časť práce uzatvára ekonomické zhodnotenie finálneho riešenia.  
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2 PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 

2.1 Biorobotika  

Biorobotika je obor, ktorý využíva teoretické a klinické poznatky o procesoch, vlastnostiach 

a prejavoch niektorých orgánov ľudského tela v robotike. Môžeme ju rozdeliť na etapy: 

 napodobňujú sa pohybové schopnosti človeka (kráčajúce roboty a pod.) 

 napodobňujú sa spätné reakcie ľudského organizmu 

 napodobňujú sa procesy prebiehajúce v mozgu človeka 

 vyšší stupeň robotov, tzv. kognitívni roboti (robot si vyberá z množiny cieľov 

podľa určitého hľadiska ten najvhodnejší) [1] 

2.2 Anatomické roviny 

Ako je možné vidieť na Obr.  1, ľudské telo sa delí do troch vzájomne kolmých rovín za 

účelom lepšej orientácie v medicíne. Rovina, ktorá delí telo na prednú a zadnú časť sa nazýva 

frontálna rovina. Ďalšia rovina, prechádzajúca z prednej do zadnej časti stojaceho tela sa 

nazýva sagitálna rovina. V tejto rovine sa meria plantárna a dorzálna flexia (Obr.  3). 

Posledná základná rovina, ktorá delí telo na hornú a dolnú časť nazývame transverzálna 

rovina. [2] 

 

Obr.  1 Základné roviny ľudského tela, upravené z [2] 
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2.3 Anatómia dolnej končatiny 

Kostra dolnej končatiny (Obr.  2) je súčasťou nosného systému tela. Je zložená z pletenca 

dolnej končatiny, ktorý tvorí v dospelosti jednu panvovú kosť a voľnej dolnej končatiny. 

 Panva spája chrbticu a dolné končatiny. Kostru voľnej dolnej končatiny tvoria 

stehenná, holenná a lýtková kosť.  

Stehenná kosť je najmohutnejšia kosť v ľudskom tele. Jej vrchný koniec je ukončený 

guľovou hlavicou s rozsahom dvoch tretín guľovej plochy. Spodný koniec sa rozširuje do 

dvoch kĺbov, vnútorného a vonkajšieho. Spája ich priehlbina, v ktorej je uložené jablko. 

Holenná kosť je hornom konci rozšírená do dvoch kĺbových zakončení. Spodný 

koniec je silnejší a vybieha do guľovej plochy, ktorá slúži na spojenie so zánartnými kosťami.  

Lýtková kosť dole vybieha do vonkajšieho členku s dotykovou plochou pre  

nártovú kosť. [1]  

 

 

 

 

 

Obr.  2 Kostra dolnej končatiny [1] 
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2.3.1 Anatomické pohyby  

Kostra človeka môže vďaka veľkému množstvu kĺbových spojení vykonávať širokú škálu 

pohybov. S cieľom bakalárskej práce súvisia iba pohyby členkového kĺbu v sagitálnej rovine, 

ktorými sú plantárna a dorzálna flexia (Obr.  3). V prípade plantárnej flexie je rozsah pohybu 

približne 30° a v prípade dorzálnej flexie približne 20°. [3]  

 

Obr.  3 Pohyby v členkovom kĺbe, upravené z [4] 

2.4 Biomechanika chôdze 

Bipedálna chôdza je spôsob ľudskej lokomócie po dvoch dolných končatinách. Chôdzu 

môžeme rozdeliť do troch hlavných častí: začiatočná fáza, cyklická fáza a fáza ukončenia. 

Počas cyklickej fázy sa dolná končatina pohybuje v cykloch, ktoré môžeme opísať krokovým 

cyklom. [5] 

2.4.1 Krokový cyklus 

Krokový cyklus má dve hlavné fázy- opornú a švihovú, ktoré sa podľa určitých udalostí delia 

na jednotlivé obdobia, zobrazené na Obr.  4. [5] 

 

 

Obr.  4 Krokový cyklus [2] 
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Oporná fáza (Stance phase,Stp) začína dotykom päty (Initial Contact, IC). V tomto 

okamžiku je členkový kĺb v neutrálnej polohe, prípadne miernej dorzálnej flexii. Nasleduje 

obdobie postupného zaťažovania (Loading response, LR), počas ktorého prichádza k pasívnej 

plantárnej flexii, až do okamžiku položenia celého chodidla, výsledkom ktorého je obdobie 

strednej opory (Mid stance,MS) končiace odlepením päty. Pre pohyb vpred je najdôležitejšie 

obdobie aktívneho odrazu (Active propulsion/ Terminal stance, TS), kedy je činnosťou 

lýtkových svalov vyvolaná plantárna flexia, tá pokračuje ďalej aj pri poslednom období 

opornej fázy, ktorým je obdobie pasívneho odlepenia (Preswing, PS), ktoré končí zdvihnutím 

špičky(Toe off, TO).[5] 

Švihová fáza (Swing phase) začína obdobím zahájenia švihu (Initial swing, IS), kedy 

sa špička odlepí od podložky. V členkovom kĺbe najskôr pokračuje plantárna flexia, ktorá 

ďalej prechádza do dorzálnej flexie. Nasleduje obdobie stredného švihu (Midswing, MSw), 

kedy je chodidlo približne v nulovom postavení. Posledným je obdobie ukončenia švihu 

(Terminal Swing, TSw), kedy je chodidlo späť takmer v neutrálnej polohe, pripravené na 

ďalší kontakt s podložkou. [5] 

2.4.2 Kinematika a dynamika chôdze 

Lokomokácia človeka je typickou pedálnou lokomokáciu - hlavnú prácu potrebnú pre presun 

vykonávajú svaly končatín na rozdiel od apedálnej lokomokácie (plazenie), kde hlavnú prácu 

vykonávajú svaly trupu. Segmenty trupu a horných končatín prispievajú iba svojou 

zotrvačnosťou a bez kontaktu s okolím nemôžu udeliť systému tela kinetickú energiu  

nutnú k zmene polohy v priestore.[5]       

V opornej fáze pracujú svaly dolnej končatiny v uzavretom reťazci a konajú hlavnú 

prácu. Sila svalov nie je schopná sama vyvolať pohyb v priestore, ale môže zmeniť iba 

vzájomné postavenie segmentov. Pohyb systému v priestore vyvolávajú v tejto fáze iba 

vonkajšie sily, ktoré sú reakciou na vlastnú tiahu tela a ďalšie sily generované spomaľovaním 

tela vo vertikálnom smere pri nášlape na pätu a jeho urýchľovaním pri odraze zo špice. Počas 

týchto dvoch okamihov naberá vertikálna zložka sily hodnotu 115-120% celkovej tiahy tela 

ako je možné vidieť na Obr.  5. Zvyšné zložky reakčnej sily, priečna (anterior-posterior) 

a priečna (medial-lateral) spolu vplývajú na chodidlo torzným a šmykovým namáhaním. 

[5],[6] 

 

Obr.  5 Reakčné sily od podložky, upravené z [7] 
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Vo švihovej fáze pracujú svaly dolnej končatiny v otvorenom reťazci a ich príspevok 

spočíva v udelení zrýchlenia voľným segmentom. Tým nepôsobia na zmenu hybnosti ťažiska,  

ale sa napríklad podieľajú na rovnovážnych reakciách, alebo ovplyvňujú frekvenciu krokov.  

Svaly, ktoré vykonávajú skutočnú lokomočnú prácu v uzavretom reťazci pri opornej fáze 

cyklu sú predovšetkým plantárne flexory v členkovom kĺbe, ktoré z hľadiska celej dolnej 

končatiny pôsobia na jej natiahnutie, alebo vzpriamenie.[5]  

Členkový kĺb môžeme charakterizovať ako jednoosí kladkový kĺb, ktorého osou je 

spojnica medzi lítkovou kosťou (fibula) a holennou kosťou (tibia), viď Obr.  2. Obr.  6 

zobrazuje priebeh natočenia členkového kĺbu v sagitálnej rovine dosahovaného počas bežnej 

chôdze striedaním opornej a švihovej fázy (stance/swing phase).  

 

 

Obr.  6 Priebeh zmeny uhlu v členkovom kĺbe [8] 

 

2.4.3 Klasifikácia pacientov podľa fyzickej aktivity  

Pacientov na základe ich aktivity možno rozdeliť do nasledujúcich skupín:  

 0. stupeň aktivity – Nechodiaci typ pacienta: nemá schopnosť, 

alebo potenciál k používaniu protézy 

 1. stupeň aktivity – Nelimitovaný interiérový typ: pacient 

vykazuje nízku fyzickú aktivitu a schopnosť používať protézu pri chôdzi po 

rovnom spevnenom povrchu 

 2. stupeň aktivity – Limitovaný exteriérový typ: pacient 

je schopný chôdze po nerovnom povrchu a prekonávať mierne prirodzené prekážky 

 3. stupeň aktivity – Nelimitovaný exteriérový typ: pacient  

sa môže pohybovať premenlivou rýchlosťou a dokáže prekonávať väčšinu bariér 

a prírodných prekážok 

 4. stupeň aktivity – Nelimitovaný exteriérový typ vysoko aktívny-  

vysoko aktívny užívateľ so špeciálnymi požiadavkami (deti, športovci a pod.). [9]  
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2.5 Transtibiálna protéza 

Cieľom pri návrhu transtibiálnej (TT) protézy, schematicky zobrazenej na Obr.  7, je náhrada 

dolnej končatiny po transtibiálnej amputácii, ktorá je vykonávaná medzi členkovým 

a kolenným kĺbom. Protéza nahradzuje stratenú funkciu členku a chodidla, ktoré sú dôležité 

pre plynulú a prirodzenú chôdzu. Jej stavba tvorí komplexný celok, ktorého stavba 

a nastavenia sú individuálne pre každého pacienta.[9] 

Z konštrukčného hľadiska môžeme protézu rozdeliť na dva typy: exoskeletárnu, kde 

nosnou časťou protézy je vonkajšia škrupina a endoskeletárna (modulárna) s nosnou 

konštrukciou vo vnútri protézy. Výhodou endoskeletárnej konštrukcie je podobnosť 

segmentov so skeletárnou stavbou ľudského tela a vďaka variabilite tohto systému je 

zabezpečená individuálna stavba protéz. V porovnaní s exoskeletárnou konštrukciu je 

značnou nevýhodou vyššia cena. [10]  

Modulárna protéza je zostavovaná z katalogizovaných dielov (chodidlá, kolenné kĺby, 

spojovacie adaptéry a pod.). Protézové lôžko je však nekatalogizovaný diel a preto vyžaduje 

individuálny prístup, ktorý musí splňovať požiadavky pacienta a dbať ohľad na dĺžku, tvar 

a citlivé miesta kýpťu.[9] 

 

 

Obr.  7 Časti transtibiálnej protézy, upravené z [11] 
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2.5.1 Materiály využívané v protézach  

Dôležitým faktorom pri návrhu protézy je jej celková hmotnosť. Cieľom je navrhnúť protézu 

s hmotnosťou zodpovedajúcou hmotnosti amputovanej časti končatiny. Z tohto dôvodu 

zohráva výber materiálu kľúčovú úlohu.       

 Výskum v oblasti materiálov prešiel od počiatku protetiky výraznými zmenami. 

V minulosti boli základnými materiálmi pre výrobu protéz najmä drevo, kovy, prípadne koža. 

V súčasnosti sú využívane plasty, kovy, a predovšetkým rôzne kompozity. Protézové lôžka sa 

zväčša vyrábajú laminovaním, pri ktorom sa využívajú tkaniny alebo uhlíkové vlákna ako 

výstužný materiál a samotné laminovanie prebieha pomocou polymérnych plastov ako akryl, 

polyester alebo epoxid. Keďže musia byť kolenné kĺby pevné, no zároveň ľahké, používajú sa 

na ich výrobu predovšetkým zliatiny hliníku, titánu alebo rôznych iných ľahkých kovov. [10]  

Materiály na výrobu spojovacích adaptérov sú nerezová oceľ, titán alebo hliník. 

U trubkových adaptérov je možné použiť uhlíkové vlákna za účelom zníženia ich hmotnosti. 

Pri výrobe protetických chodidiel nájdu uplatnenie rôzne druhy plastických hmôt, PUR zmesi 

a rôzne kovové prvky. Pri výrobe dynamických typov chodidiel sa využívajú kompozity na 

báze uhlíkových vláken, kevlaru, plastické hmoty a zliatiny kovov. [10]  

2.5.2 Protézové lôžko 

Protézové lôžko je spojovací článok medzi človekom a protézou. Má zásadný vplyv na 

správnu funkciu protézy a preto musí spĺňať štyri základné požiadavky:  

 Zmestenie celého objemu kýpťa 

 Preniesť záťaž a sily (statické a kinetické) 

 Preniesť pohyby počas chôdze 

 Udržať protézu na kýpti [12] 

Prenos síl zahŕňa energetické pohyby, zrýchlenie, spomalenie, zaistenie kĺbov, 

prenesenie telesnej váhy na zem a reakčných síl od zeme cez protézu na kýpeť. Lôžko musí 

byť navrhnuté tak, aby prenášalo sily medzi kýpťom a protézou bez strát a ťažkostí. [9]  

Delí sa na: 

 vnútorné mäkké lôžko – v priamom kontakte s pokožkou, vytvára ochrannú vrstvu 

medzi kýpťom a vonkajším lôžkom. Spravidla je vo forme lineru (návleku) zo 

silikónu, polyuretánu alebo kopolyméru.   

 vonkajšie nosné lôžko – nosná  časť protézy. Musí byť vždy vyrobené individuálne 

v závislosti na tvare a dĺžke kýpťa. Vyrába sa z laminátu, ktorý disponuje vysokou 

pevnosťou a nízkou váhou. [13]  
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2.5.3 Metódy upínania lôžok na kýpeť 

Upnutie TT protéz, resp. ich zavesenie, je dôležité najmä pri švihovej fázy krokového cyklu, 

počas ktorej na protézu pôsobí odstredivá ťahová sila. Preto pri návrhu upínania dbáme 

predovšetkým na stupeň aktivity pacienta, ktorou sa zaoberá kapitola 2.4.3 a citlivé miesta 

kýpťa.[12]  

Medzi moderné metódy upínania lôžok patria napríklad podtlakový systém a liner 

zabezpečujúci distálne pripojenie.  

Podtlakový systém (Obr.  8) je pripojenie kýpťa k lôžku pomocou podtlaku, vďaka 

ktorému sa lôžko ku kýpťu „prisaje“ a príde k veľmi silnému spojeniu. Aktívny systém 

podtlaku využíva pumpu umiestnenú v protéze, ktorá vytvára podtlak pri každom kroku. 

Pasívny systém podtlaku využíva jednocestný ventil umiestnený v lôžku protézy, cez ktorý je 

počas niekoľkých prvých krokov odsatý prebytočný vzduch z lôžka a vytvorí sa stály 

podtlak.[13]  

Liner zabezpečujúci distálne pripojenie (Obr. 9) sa vyrába zo silikónu. Na svojom 

konci disponuje tŕňom (pinom), ktorý zapadne do zámku umiesteného v lôžku protézy.[13]  

    

Obr.  8 Vákuová pumpa Harmony P4 [13]   Obr.  9 Distálne pripojenie [13]  

2.5.4 Technológia osseointegrácie 

Osseointegrácia (Obr.  10) zabezpečuje upnutie protézy priamo ku kosti, vďaka čomu nie sú 

sily medzi kýpťom a protézovým lôžkom prenášané ich stykovými plochami. Z toho dôvodu 

je eliminované množstvo problémov spojených s klasickým uložením. [14]  

Medzi hlavné výhody osseointegrácie patria predovšetkým lepšia chôdza, pevné 

a stabilné upevnenie protézy, zjednodušenie pripojenia/odpojenia protézy, zvýšené pohodlie 

počas sedenia a menší výskyt otlakov a bolestivých pocitov. [14]  

 

Obr.  10 Schematické znázornenie osseointegrácie [14]  
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2.5.5 Spojovacie adaptéry 

Adaptéry sú súčasti protéz, ktoré slúžia na prepojenie hlavných komponent protéz (lôžko, 

kolenný kĺb a chodidlo). Dôležitou súčasťou adaptérov je adjustačná distálna pyramída, ktorá 

zabezpečí spojenie adaptérov a komponent protéz. Distálna pyramída je zobrazená na  

Obr.  11, poslednej pozícia vpravo. Kvalitné hliníkové adaptéry od firmy Ottobock sa 

vyznačujú predovšetkým dobrými pevnostnými vlastnosťami, keďže sú schopné zvládať 

záťaž pacienta s hmotnosťou až 136kg, moderným dizajnom a nízkou hmotnosťou. [15] 

 

Obr.  11 Hliníkové trubkové adaptéry [15] 

Dostupné sú taktiež špeciálne adaptéry, ktoré môžeme rozdeliť na torzné a rotačné. 

Torzné adaptéry (Obr.  12) simulujú rotáciu ktorá nastáva pri chôdzi počas opornej fázy 

v kolene. Umožňujú rotáciu 20° v oboch smeroch. Vďaka tejto schopnosti je umožnené 

napríklad napriahnutie pri golfe, kedy dochádza k súčasnej flexii a rotácii v kolene. Adaptér 

taktiež znižuje trenie medzi kýpťom a lôžkom, z čoho vyplývajú výhody najmä pre pacientov 

s citlivými jazvami a pokožkou. Nevýhodou je vyššia hmotnosť a náchylnosť na mechanické 

poruchy. Rotačné adaptéry (obr. 13) umožňujú po použití tlačidla na odistenie/zaistenie 

rotáciu o 360°. Táto vlastnosť nájde napríklad využitie ak chce pacient sedieť s prekríženými 

nohami.[16],[17] 

    

Obr.  12 Torzné adaptéry [16]   Obr.  13 Rotačný adaptér [17] 

2.6 Typy chodidiel a členkových kĺbov 

2.6.1 Rozdelenie chodidiel podľa akumulácie energie 

Protetické chodidlá sa delia na dva základné typy – klasické a dynamické. Klasický typ je 

starší a jeho úlohou je splnenie základných požiadaviek- zabezpečenie priebehu plantárnej 

a dorzálnej flexie, tlmenie rázov pri nášlape na pätu a jednoduché odvalenie prednožia. Tento 

typ však nie je schopný akumulácie a následné využitie mechanickej energie počas odvalu 

chodidla. Chodidlo má dobrú stabilitu, no horšie dynamické vlastnosti.  
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Dynamický typ chodidla je založený na akumulácii a využití mechanickej energie počas 

odvalu chodila (Obr.  14). Pri nášlape na pätu prichádza k pružnej vratnej deformácii 

pomocnej pätnej pružiny. Vďaka tomu sa rázová mechanická energia znižuje. Akumulovaná 

energia sa následne využije pri rozvoji švihovej fázy cyklu chôdze.[6] 

 

Obr.  14 Funkcia dynamického chodidla počas krokového cyklu, upravené z [18] 

 

2.6.2 Rozdelenie chodidiel podľa flexibility členkového kĺbu  

Chodidlá na Obr.  15  sú podľa flexibility členkového kĺbu rozdelené do skupín:  

 A – Solid Ankle Cushion Heel (SACHS) – chodidlo bez pohybu s mäkkým pätným 

klinom. Ide o najpoužívanejšie chodidlo.  Je konštrukčne jednoduché a ľahké. Je 

vhodné pre menej aktívnych pacientov, u ktorých je požadovaná vysoká stabilita.  

 B – Stationary Ankle Flexible Endoskeleton (SAFE) – modifikácia chodidla 

SACHS. Cieľom je eliminovať nevýhody typu SACHS a zachovanie výhod. 

Disponuje rovnomernejším odvalom chodidla a schopnosťou inverzie a everzie 

prednožia. Na rozdiel od typu SACHS má skrátený drevený skelet a pružné PUR 

jadro v prednej časti chodidla. Tento typ chodidla je vhodný pre menej alebo 

stredne aktívnych pacientov požadujúcich vysokú stabilitu a chôdzu po nerovnom 

povrchu.  

 C – Chodidlo s jednoosím kĺbom – zabezpečuje pohyb v sagitálnej rovine. 

Vyžaduje pravidelnú údržbu (kontrola a výmena gumových dorazov, kontrola 

kĺbu). Výhodou chodidla je jednoduchý fyziologický odval. Skelet je konštrukčne 

navrhnutý pre umiestnenie robustného jednoosého kĺbu. Pri dotyku päty 

s podložkou je ráz tlmený gumovým dorazom. Chodilo je vhodné pre menej 

aktívnych pacientov požadujúcich vysokú stabilitu pri chôdzi po rovnom povrchu 

 D – Chodilo s viacosím kĺbom – konštrukčne zložité a ťažké riešenie. Vďaka 

viacosému kĺbu sa jedná o chodidlo s priestorovým pohybom. Výhodou je dobrý 

fyziologický odval. Využíva sa pre menej až stredne aktívnych pacientov, ktorí 

kladú požiadavky na chôdzu po nerovnom povrchu.[6] 
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Obr.  15 Rozdelenie chodidiel podľa flexibility členkového kĺbu, upravené z [18] 

2.6.3 Komerčne dostupné biomechanické náhrady 

 

EMPOWER 

Interný riadiaci systém analyzuje v reálnom čase moment síl a meria uhly, ktoré dodávajú 

senzory s vysokým rozlíšením, aby sa určila správna miera odporu a energie plantárnej flexie. 

Kombinácia motoru napájaného akumulátorovou batériou a karbónovej pružiny dodáva hnací 

silu, ktorá napodobňuje funkciu lýtkového svalstva. Integrovaný akumulátor je umiestnený na 

prednej strane a užívateľ ho môže sám vymeniť.  Toto chodidlo je vhodné pre stupeň aktivity 

pacienta 3 alebo 4 a s maximálnou telesnou hmotnosťou 130kg. Systémová výška tohto typu 

je 189 až 222mm s hmotnosťou 1928g bez poťahu, resp. 2200g s poťahom. [19] 

   

Obr.  16 Empower pohľad A [19]   Obr.  17 Empower pohľad B [19]  
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BiOM 

Na rozdiel od konkurencie disponuje ovládateľnou tuhosťou pružiny, vďaka čomu na rozdiel 

od pasívnych karbónových pružín dokáže vrátiť oveľa viac energie počas krokového cyklu. 

Veľmi prepracovaným napodobením funkcie svalov lítka je docielená menšia odchýlka 

krokového cyklu s protézou od reálneho krokového cyklu, čo vedie k nižším metabolickým 

energiám, vyšším rýchlostiam a znížení zaťaženia kĺbov skeletového systému. S hmotnosťou 

okolo 2kg je zhruba na rovnakej úrovni ako konkurenčná protéza.[20] 

   

Obr.  18 Chodidlo BiOM [20]  Obr.  19 Súčasti chodidla BiOM [20] 

Open source leg  

Projekt vyvinutý na University of Michigan ponúka open source projekt robotickej 

protézy dolnej končatiny. Jedná sa o robustnú verziu, ktorá je však dostupná vývojárom po 

celom svete vďaka zdieľaným výkresom, návodom, dodávateľom. Užívateľ, resp. vývojár je 

preto schopný si svojpomocne vyrobiť robotickú protézu členka, kolena, prípadne kombináciu 

oboch. S cenou približne 28 000 dolárov za kombináciu kolenného a členkového kĺbu sa 

jedná o relatívne lacnú protézu, keďže protéza Biom sa pohybuje okolo 50 000 dolárov.[21]

       

Obr.  20 Open source leg- pohľad 1 [21]  Obr.  21 Open source leg- pohľad 2 [21] 
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2.7 Pohony robotických protéz 

Pri konštrukcii robotických protéz je možné využiť rôzne typy pohonov. V praxi sa bežne 

používajú elektrické, elektromagnetické, hydraulické a pneumatické pohony.  

2.7.1 Elektrické servmotory  

Všeobecne existujú elektrické servomotory točivé (s rotačným pohybom výstupného 

hriadeľa), alebo lineárne (pohyblivá časť vykonáva posuvný pohyb). Tieto servomotory 

môžeme podľa vytvárania točivého momentu rozdeliť do dvoch skupín:  

 Servomotory vytvárajúce točivý moment vzájomným pôsobením magnetického 

pola statoru (pevná časť) s magnetickým polom rotoru (rotačná časť). Na tomto 

princípe pracuje väčšina servomotorov využívaných v robotike. 

 Reluktančné servomotory vytvárajú točivý moment zmenou magnetického odporu 

vzduchovej medzery medzi statorom a rotorom. V tejto medzere prichádza počas 

priechodu prúdu určitou fázou statorového vinutia k vytvoreniu jednosmerného 

magnetického pola. Rotor sa snaží nadobudnúť polohu s čo najmenším 

magnetickým odporom (reluktanciou), čo vedie k vzniku točivého momentu. 

Príkladom je reluktančný krokový motor. [22]  

2.7.2 Hydraulické pohony 

Hydromotor používa hydraulický výkon pre uľahčenie mechanickej operácie. Mechanický 

pohyb môže byť lineárny, rotačný alebo kmitavý. Kvapaliny používané na jeho prevádzku sú 

takmer nestlačiteľné, preto môže tento pohon vyvinúť značnú silu, ale je obmedzený na 

zrýchlení. Hydraulický valec sa skladá z dutej valcovej trubice, v ktorej sa pohybuje piest. 

V prípade dvojčinného motora je tlak aplikovaný na oboch stranách piestu. U jednočinného 

motora je využitý tlak kvapaliny iba na jednu stranu piestu. [22] 

2.7.3 Pneumatické pohony 

Pneumatické pohony využívajú premenu energie vytvorenú vákuom alebo vzduchom pod 

vysokým tlakom na lineárny alebo rotačný pohyb. Pneumatická energia je pre pohony 

výhodná, pretože hlavné ovládacie prvky motoru môžu rýchlo reagovať na spustenie alebo 

zastavenie. Pneumatické pohony umožňujú vyvinutie značných síl, ktoré sú získané 

z relatívne malých zmien tlaku.[22] 

2.8 Prevodovky využívané v robotike  

Na prevodovky v robotických protézach sú kladené vysoké nároky predovšetkým na rozmery, 

vlastnú tiahu, minimálnu vôľu a účinnosť. Keďže sú tieto požiadavky veľmi ťažko 

dosiahnuteľné klasickými ozubenými prevodmi, je potrebné využívať špeciálne typy 

prevodoviek. Najpoužívanejšími sú harmonické a cykloidné prevodovky (HARMOMNIC 

DRIVE a CYCLO DRIVE). Spoločnou prednosťou týchto oboch typov je veľký prevodový 

pomer pri malých rozmeroch, vysoká účinnosť a minimálna vôľa medzi vstupom 

a výstupom.[22] 
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2.8.1 Harmonická prevodovka  

Podľa konštrukcie (a vonkajšieho vzhľadu) je možné harmonické prevodovky rozdeliť na dva 

typy: hrnčekový a plochý. 

 

Oba typy sa skladajú z hlavných prvkov zobrazených na Obr.  22 :  

 Eliptický generátor vĺn(Wave Generator) - eliptická vačka s nalisovaným 

špeciálnym guľôčkovým ložiskom, ktoré deformuje pružné ozubené koleso. 

Eliptický generátor býva väčšinou priamo spojený s hriadeľom motoru. 

 Pružné ozubené kolo (Flexspline) – je vyrobné z pružinovej ocele. Podľa typu 

prevodovky môže mať formu pružného valca s vonkajším ozubením a pevným 

dnom (hrnčekový typ) alebo pružného prstenca s vonkajším ozubením (plochý 

typ). Zuby vonkajšieho ozubenia v dôsledku deformácie generátorom vĺn zaberajú 

v mieste hlavnej eliptickej osi do zubových medzier tuhého ozubeného kolesa.   

 Tuhé ozubené koleso (Circular spline) – tuhý oceľový krúžok s vnútorným 

ozubením, ktorý má počet zubov o dva menším ako pružné ozubené kolo. 

V hrnčekovom type je celé stacionárne, v plochom type je axiálne rozdelené na 

stacionárnu a otočnú časť.  

V dôsledku rozdielneho počtu zubov prichádza k relatívnemu pohybu medzi tuhým 

a pružným kolesom, čo umožňuje dosiahnuť vysoký prevodový pomer. [22]  

Výhody harmonický prevodoviek: 

 Nízka hmotnosť a kompaktný konštrukčný tvar, zároveň vysoká životnosť 

a spoľahlivosť  

 Dobrá účinnosť, najmä pri nízkych otáčkach (až 85%) 

 Z dôvodu prirodzeného predpätia a radiálneho posuvu zubov nevykazujú v ozubení 

žiadnu vôľu 

 Vďaka bezvôľovej záberovej oblasti majú veľkú prenosnosť krútiacich momentov, 

kvôli ktorým by malo riešenie konvenčnou prevodovkou veľké rozmery [22] 

 

Obr.  22 Harmonická prevodovka upravené z [24] 
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2.8.2 Cyklidná prevodovka 

Mechanizmus tohto typu prevodovky, zobrazenej na Obr.  23 využíva základ bežnej 

planetovej prevodovky. Satelitné kolesá vyskytujúce sa v planetovej prevodovke sú však 

nahradené dvoma cykloidnými diskami, ktoré majú ozubenie cykloidného tvaru a funkciu 

unášača spĺňa vačka. Ich excentricita je zhodná s ramenom pôvodného unášača. Cyklodiné 

disky sú voči sebe pootočené presne o 180°, aby sa ich otvory prekrývali presne 

o dvojnásobok excentricity vačiek a bol tak medzi nimi vždy priestor pre nosný čap. [22] 

 Výhody cykloidných prevodoviek: 

 Vykazuje menšie straty trením a menšie opotrebenie ako evolventné ozubenie 

 Vysoká účinnosť a schopnosť dosiahnutia väčších prevodových pomerov vďaka 

zníženiu zmien uhlových rýchlostí počas chodu z dôvodu lepšieho časovania 

dosiahnutého nízkym preklzávaním 

 Vďaka svojim vlastnostiam nachádzajú uplatnenie v presnej mechanike a 

hodinárstve [22] 

                                                      

 

Obr.  23 Cyklodiná prevodovka [25] 
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3 SYSTÉMOVÝ ROZBOR PRÁCE 

3.1 Problémová situácia 

Pacientovi s hmotnosťou 80kg bola amputovaná dolná končatina pod kolenom. Je potrebné 

navrhnúť konštrukciu náhrady holennej časti, ktorá bude obsahovať poháňaný členkový kĺb 

v sagitálnej rovine. Pri návrhu je potrebné dbať na schopnosť náhrady čo najlepšie 

napodobniť priebeh zrýchlení a momentov získaných analýzou zdravej končatiny. Taktiež 

musí byť hmotnosť protézy ekvivalentná hmotnosti amputovanej časti dolnej končatiny. 

Zanedbanie týchto faktorov by malo značný negatívny vplyv na zdravie pacienta.  

3.2 Formulácia problému 

Konštrukčné riešenie náhrady holennej časti dolnej končatiny s poháňaným členkovým kĺbom 

v sagitálnej rovine, schopnej čo najlepšie napodobniť priebeh zrýchlení a momentov 

získaných analýzou krokového cyklu zdravej končatiny.  

3.3 Formulácia cieľov a riešení 

Ciele bakalárskej práce sú nasledovné:  

 Rešerš v oblasti robotických protéz 

 Rozbor riešenej problematiky 

 Vytvorenie dvoch návrhových variantov a aplikácia multikriteriálnej analýzy pri 

výbere vhodného variantu 

 Konštrukčný návrh vybraného variantu  

 Návrhové výpočty a výkresová dokumentácia vybraných dielov a zostavy 

 Ekonomické zhodnotenie  

 Záver a doporučenia pre prax 

 

3.4 Postup riešenia 

Po vytvorení dvoch návrhových variantov bude vybraný multikriteriálnou analýzou vhodný 

variant. Následne bude rozhodnuté o finálnom uložení komponentov konštrukcie. Výpočtami 

a analýzou dostupných dát popisujúcich jednotlivé veličiny v členkovom kĺbe budú navrhnuté 

potrebné konštrukčné rozmery, bezpečnosť jednotlivých komponentov prípadne iné hodnoty 

dôležitých veličín. V ďalšom kroku bude vytvorený výkres zostavy, dva výkresy vybraných 

komponentov a rendre modelu, ktoré budú využité v jednotlivých kapitolách konštrukčného 

riešenia náhrady. Posledným krokom bude záver a odporučenie pre prax. V tejto kapitole 

budú poskytnuté návrhy a postrehy, ako náhradu vylepšiť v prípade prepracovanejšieho 

návrhu náhrady v diplomovej práci autora, resp. bakalárskych prácach budúcich študentov.   
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4 NÁVRHOVÉ VARIANTY 

Návrhové varianty sú vytvorené na základe komerčne dostupných riešení uvedených v rešerši 

v kapitole 2.6.3. Tieto varianty sa budú líšiť predovšetkým v uložení servomotora, 

usporiadaní jednotlivých komponentov a uložení batérie.  

4.1 Variant V1 

4.1.1 Umiestnenie komponentov a popis funkcie variantu V1 

Umiestnenie jednotlivých komponentov variantu V1 je možné vidieť na Obr.  24. 

Akumulátorová batéria (pozícia 1) zabezpečuje energiu na napájanie riadiacej jednotky 

a senzorov (pozícia 2), no predovšetkým na pohon motora (pozícia 3). Batéria je vďaka 

uloženiu a konštrukčnému riešeniu ľahko prístupná, vďaka čomu je zabezpečená jednoduchá 

výmena užívateľom. Krútiaci moment motoru je  využitím remeňového prevodu (pozícia 4) 

prenášaný na guličkovú skrutku (pozícia 5). Rotačný pohyb guličkovej skrutky je pomocou 

matice prevedený na lineárny pohyb. Tento pohyb zabezpečí rotáciu chodidla (Pozícia 8) 

v čape (Pozícia 6), ktorý slúži ako zjednodušený členkový kĺb, zabezpečujúci pohyb 

v sagitálnej rovine. Keďže sa jedná o jeden z najviac zaťažených komponentov, jeho správny 

návrh je veľmi dôležitý, pretože svojou životnosťou značne ovplyvňuje životnosť celej 

protézy. Počas krokového cyklu prichádza k vzniku veľkých reakčných síl (115-120% 

vlastnej tiahy) viď. kapitola 2.4.2. Protéza je preto vybavená pružinou (pozícia 7) schopnou 

tieto reakčné sily tlmiť. Vďaka využitiu tlmiacich vlastností pružiny prichádza k redukcii 

namáhania jednotlivých komponentov náhrady, čím sa predlžuje ich životnosť, no 

predovšetkým zabezpečuje zníženie výkonových nárokov na motor.   

 

Obr.  24 Návrhový variant V1 
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4.1.2 Výhody a nevýhody variantu V1 

Medzi výhody variantu V1 sa radí predovšetkým uloženie motora a využitie guličkovej 

skrutky. Vďaka tlmeniu reakčných síl pružinou a prenosu točivého momentu remeňovým 

prevodom nie je motor namáhaný počas tlmenia reakčných síl. Vhodnosť využitia danej 

kombinácie pohonu dokazuje jeho široké využitie pri riešeniach  komerčne dostupných 

protéz, viď. kapitola 2.6.3. Taktiež je možné zabezpečiť vymieňanie batérie uživateľom, 

keďže vďaka tomuto typu konštrukcie je relatívne ľahko prístupná. Medzi nevýhody patrí 

predovšetkým vyššia hmotnosť z dôvodu umiestnenia akumulátorovej batérie priamo do 

konštrukcie protézy. Hmotnosť by však bolo možné redukovať zvolením vhodného 

konštrukčného riešenia a využitím vhodných materiálov.  Prípadne by bolo možné umiestniť 

batériu mimo protézy (užívateľ by ju mal napríklad v batohu, pripevnenú na páse a pod.). 

Toto riešenie umiestnenia batérie by však nebolo vhodné z praktického hľadiska. Preto je 

dôležité dbať na konštrukciu a využitie vhodných materiálov pri realizácii konštrukčného 

riešenia tohto variantu. V prípade, kedy by bola pacientovi amputovaná iba kratšia časť dolnej 

končatiny, je vhodné umiestniť batériu na prednú stranu protézy (pred motor), prípadne do 

zadnej časti v oblasti lítka ako v prípade chodidla BiOM, viď. kapitola 2.6.3 aby sa zmenšila 

výška protézy. 

4.2 Variant V2 

4.2.1 Umiestnenie komponentov a popis funkcie variantu V2 

Umiestnenie jednotlivých komponentov variantu V2 je možné vidieť na obrázku Obr.  25. 

V tomto návrhovom variante je prenos krútiaceho momentu motoru (pozícia 3) dosiahnutý 

pomocou prevodovky (pozícia 4), ktorej výstup je prepojený s chodidlom (pozícia 6). Úlohou 

motoru v tomto návrhovom variante nie je iba zabezpečiť dorzálnu, resp. plantárnu flexiu 

v čape (pozícia 5), ale taktiež tlmiť zvýšené reakčné sily počas krokového cyklu popísané 

v kapitole 2.4.2. Zdrojom elektrickej energie na pohon motoru dvojica akumulátorových 

batérii (pozícia 1), ktoré taktiež napájajú riadiacu jednotky a  senzory (pozícia 2). 

 

Obr.  25 Návrhový variant V2 
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4.2.2 Výhody a nevýhody variantu V2 

Rovnako ako u variantu V1 je výhodou uloženie batérie, zabezpečujúci užívateľovi 

jednoduchý prístup. Taktiež je možná absencia pružiny, ktorej funkciu nahradí krútiaci 

moment motora. Tento variant nie je komerčne veľmi rozšírený, ale jeho konštrukciu je 

možné zrealizovať, ako je možné  vidieť napríklad v projekte Open Source Leg popísanom 

v kapitole 2.6.3. Medzi výhody je možné taktiež zahrnúť menšiu konštrukčnú výšku v prípade 

zvolenia vhodných rozmerov batérie. Preto by bol tento typ protézy vhodný aj pre pacientov 

s dlhším kýpťom. Nevýhodou tohto variantu by bolo použitie výkonnejšieho motoru, ktorý by 

zvýšil hmotnosť protézy. Taktiež by bolo potrebné vybaviť protézu komplikovanejšou 

prevodovkou, čo by sa negatívne odrazilo na údržbe, spoľahlivosti, životnosti a taktiež 

hmotnosti protézy.  
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5 MULTIKRITERÁLNA ANALÝZA VARIANTOV 

Na určenie optimálneho konštrukčného riešenia je použitá metóda bodovania jednotlivých 

vlastností návrhových variantov, jedná sa o tzv. multikriteriálnu analýzu. Táto metóda je 

založená na princípe stanovenia reprezentatívnych parametrov, ktorým je podľa ich 

dôležitosti priradená určitá váha. Obom  návrhovým variantom budú pri hodnotení 

reprezentatívnych parametrov pridelené body, ktoré budú následne vynásobené váhou 

jednotlivých parametrov. Následne budú získané hodnoty sčítané. Optimálne konštrukčné 

riešenie bude variant, ktorý získa najvyššiu hodnotu súčtu.  

5.1 Výber reprezentatívnych parametrov  

 

RP1: Dokonalosť chôdze: schopnosť náhrady napodobnenie dynamických charakteristík 

zdravej končatiny 

RP2: Efektivita chôdze:  vplýva na využívanie energie počas krokového cyklu 

RP3: Hmotnosť náhrady:  je dôležitá pre možnosti konštrukčného riešenia 

RP4: Výška náhrady:  závisí na variabilite  usporiadania jednotlivých komponentov 

RP5: Zložitosť náhrady: zložitosť a počet jednotlivých komponentov, ktoré majú určitú 

životnosť a vyžadujú údržbu 

RP6: Cena náhrady:  parameter závislí na type využitých materiálov, zložitosti a 

počte komponentov, spôsobe riadenia a pod.  

RP7: Tlmenie nárazov:  jedná sa o dôležitú vlastnosť vplývajúcu na životnosť 

jednotlivých komponentov a komfort pacienta 

5.2 Bodovací a váhový systém 

Body budú udeľované jednotlivým reprezentatívnym parametrov v rozmedzí 0-1 s krokom 

0,2, kde 1 odpovedá najvhodnejšiemu riešeniu a 0 odpovedá najmenej vhodnému riešeniu. 

V prípade určovania váh jednotlivých bodov bude systém rovnaký. Váha bude určená 

z intervalu 0-1 s krokom 0,2, kde 1 odpovedá najdôležitejšiemu parametru a 0 najmenej 

dôležitému. 
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5.3 Priradenie váh jednotlivým reprezentatívnym parametrom 

Váhy jednotlivých reprezentatívnych parametrov a ich odôvodnenie je uvedené v Tab 1). 

Tab 1)   Váhy reprezentatívnych parametrov 

Parameter Váha parametru Odôvodnenie váhy 

RP1 VRP1=1 
Parameter vplýva na celkové zaťaženie skeletu človeka počas 

chôdze. Je stredne dôležitý z hľadiska zdravia užívateľa 

RP2 VRP2=0,6 
Parameter značne ovplyvňuje dobu prevádzky náhrady na 

jedno nabitie a taktiež životnosť batérie. 

RP3 VRP3=0,8 Parameter dôležitý zo zdravotného hľadiska 

RP4 VRP4=0,2 
Parameter ovplyvňujúci konštrukčne riešenie a variabilitu 

využitia 

RP5 VRP5=0,6 
Parameter významný z ekonomického, funkčného 

a konštrukčného hľadiska 

RP6 VRP6=0,8 Parameter ovplyvňujúci komerčné využitie protézy 

RP7 VRP7=1 
Parameter dôležitý zo zdravotného, ekonomického 

a konštrukčného hľadiska 

5.4 Hodnotenie variantu V1 

Body jednotlivých reprezentatívnych parametrov a ich odôvodnenie je uvedené v Tab 2) 

Tab 2)   Body parametrov variantu V1 

Parameter Body parametru Odôvodnenie bodov parametru 

RP1 BRP1,1=0,6 
Kombinácia guličkovej skrutky a pružiny zapríčiní 

komplikovanejšie riadenie priebehu dyn. charakteristík  

RP2 BRP2,1=1 
Návrhový variant zahŕňa pružinu, ktorá môže akumulovať 

energiu, ktorá bude následne využitá ďalej v krokovom cykle 

RP3 BRP3,1=0,8 
Vďaka absencii robustnej prevodovky je dosiahnutá nižšia 

hmotnosť 

RP4 BRP4,1=0,6 Konštrukčné riešenie poskytuje horšiu výškovú variabilitu 

RP5 BRP5,1=0,8 
Vďaka absencii komplikovanej prevodovky sa jedná 

o jednoduchší variant 

RP6 BRP6,1=0,8 Ide o cenovo dostupné a komerčne uplatniteľné riešenie 

RP7 BRP7,1=1 
Vďaka využitiu pružiny na tlmenie reakčných síl je motor 

namáhaný iba čiastočne v porovnaní s variantom V2  

 

Celkové hodnotenie variantu V1 je získané použitím nasledujúceho vzťahu: 

(1)       
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5.5 Zhodnotenie variantu V2 

Body jednotlivých reprezentatívnych parametrov a ich odôvodnenie je uvedené v Tab 3) 

Tab 3)  Body parametrov variantu V2 

Parameter Body parametru Odôvodnenie bodov parametru 

RP1 BRP1,2=0,8 
Variant V2 dosiahne požadované krútiace momenty v čape 

protézy jednoduchšie ako variant V1 

RP2 BRP2,2=0,4 
Absencia pružiny zapríčiní vyššie energetické nároky na 

motor 

RP3 BRP3,2=0,2 
Z dôvodu rozmernejšej a robustnejšej prevodovke je 

zvýšená hmotnosť 

RP4 BRP4,2=0,8 Konštrukčné riešenie poskytuje lepšiu výškovú variablitu 

RP5 BRP5,2=0,4 
Z dôvodu komplikovanej prevodovky je Variant V2 

zložitejší 

RP6 BRP6,2=0,4 
Variant V2 má výrazne menšie zastúpenie na trhu ako 

variant V1  

RP7 BRP7,2=0,6 
Z dôvodu absencie pružiny sú nárazy a reakčné sily tlmené 

iba otáčkami motora, čím je viac namáhaný 

 

Celkové zhodnotenie variantu V2 je získané použitím nasledujúceho vzťahu: 

(2)       
            

 
   

     
 
   

            

5.6 Výber vhodného návrhového variantu 

Použitím multikriteriálnej analýzy bolo dosiahnuté celkové hodnotenie  návrhových variantov 

uvedených v Tab  4). Variant V1 získal lepšie celkové hodnotenie a z toho dôvodu je 

vhodným variantom na konštrukčné riešenie. Vyššie celkové hodnotenie najmä z dôvodu 

použitia pružiny na tlmenie nárazov a zvýšených rekčných síl počas krokového cyklu. 

Schopnosť protézy akumulovať tlmenú energiu v pružine a následne ju využiť v ďalšej 

fáze krokového cyklu  značne vplýva na energetickú efektivitu a predlžuje dobu prevádzky 

náhrady na jedno nabitie. Taktiež je jeho výhodou nižšie zaťaženie motora, taktiež z dôvodu 

použitia pružiny. Variant V1 disponuje  nižšou hmotnosťou z dôvodu absencie komplikovanej 

robustnej prevodovky použitej vo variante V2. Hoci sa použitie guličkovej skrutky v určitých 

bodoch javí ako horšie riešenie prenosu krútiaceho momentu, ide o neporovnateľne 

rozšírenejšie používané konštrukčné riešenie komerčne dostupných protéz. 

Tab 4)   Porovnanie celkových hodnotení variantov 

Názov 

variantu 

Celkové hodnotenie 

variantu 

Celkové 

poradie 

Variant V1 0,816 1. 

Variant V2 0,504 2. 
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6 KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE NÁHRADY   

6.1 Finálny návrh uloženia jednotlivých komponentov 

Po vyhodnotení multikriterálnej analýzy uvedenej v predchádzajúcej kapitole bolo zvolené 

konštrukčné riešenie využívajúce pružinu na akumuláciu energie a tlmenie rázov pri 

krokovom cykle. Na Obr.  26 je uvedený koncept dizajnu protézy. Obr.  27 schematicky 

zobrazuje uloženie remeňového prevodu. Dôslednejšou analýzou variantu V1 bolo zvolené 

uloženie pružiny na pohyblivé rameno, keďže cieľom je aktívne využitie akumulovanej 

energie a nie iba pasívne tlmenie nárazov, ku ktorému by prichádzalo v prípade ponechania 

pôvodného variantu V1. S cieľom zvýšenia efektivity lineárneho vedenia bolo rozhodnuté 

a zmene guličkovej skrutky na valčekovú skrutku. Celkový mechanizmus náhrady bude 

riešený v nasledujúcich kapitolách.  

 

 

Obr.  26 Základný návrh dizajnu protézy 

 

Obr.  27 Nákres uloženia remeňového prevodu 
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6.2 Veľkosti kinematických veličín v členkovom kĺbe  

Na Obr.  28 sú uvedené priebehy jednotlivých kinematických veličín. Keďže cieľom práce je  

návrh konštrukcie protézy, ktorá čo najlepšie nahradí dané priebehy, budú tieto veličiny 

vplývať na výpočet tuhosti pružiny, pomer a rozmery remeňového prevodu, stúpanie skrutky 

a v neposlednom rade voľbu motora s potrebným výkonom. Dôležitým faktom je, že sa jedná 

o uvedené merné hodnoty, preto reálne hodnoty budú získané vynásobením hodnôt z grafu 

hmotnosťou pacienta zo zadania m=80kg.  

Pri návrhu konštrukčného riešenia bola uvažovaná priemerná rýchlosť chôdze 1,6-2,1 

m/s s cieľom dimenzovať náhradu na vyššie rýchlosti chôdze a tým zabezpečiť širšiu škálu 

využitia náhrady a komfort pacienta.  

 

 

 

Obr.  28 Veľkosť kinematických veličín v členkovom kĺbe, upravené z [26] 

 

  



 

41 

 

6.3 Výpočet tuhosti pružiny 

Z grafu merného krútiaceho momentu uvedeného na Obr.  28 vyplýva, že v členkovom kĺbe 

zdravého pacienta s hmotnosťou 80kg dosahuje maximálny krútiaci moment hodnotu 

MkMAX=120Nm. Cieľom tejto kapitoly je navrhnúť tuhosť pružinu schopnej tento moment 

tlmiť a tak akumulovať energiu, ktorá bude využitá v ďalšej fáze krokového cyklu.  

Počas  krokového cyklu prichádza k deformácii pružiny s tuhosťou k. Z toho dôvodu  

vzniká sila Fp, ktorá je funkciou deformácie pružiny x. Veľkosť sily je preto možné vyjadriť 

pomocou vzťahu:  

(3)                      

 

Na Obr. 33 je uvedené schematické znázornenie nositeľky sily Fp, ktorej kolmá vzdialenosť 

od osi kĺbu je označená ako r. Z toho dôvodu je možné vyjadriť deformáciu x ako funkciu 

uhla natočenia θ:  

(4)                      

 

Dôležitým faktom je, že hodnota natočenia θ, nie je totožná s celkovým natočením 

v členkovom kĺbe uvedenom v grafe na Obr.  28. Priebeh natočenia θ by závisel na riadení 

protézy, ktoré nie je cieľom tejto práce. Za účelom zjednodušenia tohto vzťahu, bola 

nahradená sínusová funkcia svojou maximálnou hodnotou 1. Následne je možné  zaviesť 

zjednodušený vzťah pre amplitúdu sily Fp :  

(5)                     

 

Keďže sila FpMAX pôsobí na nositeľke v kolmej vzdialenosti r od osi kĺbu, viď. Obr. 30, 

vzniká moment tlmiaci moment MkMAX, preto bola zavedená momentová rovnováha:  

(6)                       

   

Dosadením prechádzajúcich rovníc do danej momentovej rovnováhy, upravením rovnice 

a zvolením veľkosti ramena r=30mm, s ohľadom na konštrukčné rozmery,  bola získaná 

hodnota tuhosti pružiny:  

(7)       
     

  
 

      

        
        

  

 
    

 

   

Obr.  29 Uloženie pružiny        Obr.  30 Rameno a nositeľka sily  
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6.4 Určenie prevodového pomeru a stúpania závitu 

6.4.1 Odvodenie rovnice prevodového mechanizmu 

Pastorok je spojený s elektromotorom pracujúcim rýchlosťou ωm. Tá je pomocou remeňového 

ozubeného prevodu prenesená na remenicu, ktorá sa otáča uhlovou rýchlosťou ωkladky= ωm∙g. 

Remenica je spojená s hriadeľom, ktorý disponuje závitovou časťou so stúpaním p. Následne 

je zavedený vzťah pre výpočet rýchlosti lineárneho posunu v závislosti na jednej otáčke 

hriadeľu:  

(8)        
 

   
        

 

Obvodovú rýchlosť na konci ramena je možné vyjadriť ako:  

(9)                  
 

Kombináciu týchto dvoch rovníc bol získaný vzťah:  

(10)          
 

   
          

  

     

Následne bola rovnica upravená do finálneho tvaru:    

(11)        
        

  
      

    

 

 

  

              Obr.  31 Schéma prevodu            Obr.  32 Schéma mechanizmu 
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6.4.2 Určenie priemernej uhlovej rýchlosti v kĺbe 

Priemerná uhlová rýchlosť ωA bola určená ako aritmetický priemer uhlových rýchlostí 

odčítaných z grafu na Obr.  28 v každých 5% cyklu.  

Jej hodnota bola stanovená na ωA=130,5 °/s = 21,75 rpm 

6.4.3 Stanovenie závislosti prevodového pomeru na stúpaní závitu 

S cieľom dosiahnutia vhodnej efektivity uvažujeme katalógovú nominálnu hodnotu otáčok 

motora ωm=15900 rpm. [27] S ohľadom na zachovanie vhodných  konštrukčných rozmerov, 

bola zvolená veľkosť ramena L=30mm, ktoré je znázornené na Obr.  33. 

 

Dosadením do rovnice (8) bola stanovená hodnota súčinu:  

(12)      
        

  
 

              

     
                 

   

V tabuľka Tab 5) je uvedený prevodový pomer g prislúchajúci stúpaniu závitu p.   

Tab 5)  Závislost prevodového pomeru na stúpaní závitu 

Stúpanie závitu p [mm] Prevodový pomer  g [mm] 

p=1mm 0,2578 

p=2mm 0,1289 

P=3mm 0,0859 

 

Prevodový pomer g je možné vyjadriť ako pomer medzi Zp- počet zubov pastorku a Zk- počet 

zubov poháňaného kola, preto bol zavedený vzťah:  

 

(13)      
  

  
       

   

 

 

   

Obr.  33 Grafické znázornenie ramena L 
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6.4.4 Určenie veľkosti stúpania závitu a počtu zubov kôl  

 

Z tabuľky Tab 5) je evidentné, že pri rastúcom stúpaní závitu klesajú nároky na redukčný  

prevodový pomer g. Cieľom je voliť prevod s najmenším rozdielom medzi pastorkom 

a poháňaným kolom, aby boli eliminované rozmerové nároky protézy, predovšetkým v mieste 

uloženia poháňaného kola, viď Obr.  34. Z toho dôvodu bolo volené stúpanie závitu p=1mm 

a príslušný prevodový pomer g=0,2578.  

Keďže ozubené kola z katalógu CONTI SYNCHROBELT pulleys kategórie MXL 

pitch na str. 20 Electric motors: Maxon EC-4pole. Stork DRIVES [online]. [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: http://storkdrives.com/wp-content/uploads/2013/10/maxon-4-Pole-catalog-

data1.pdf  

[28] disponujú najvyššou hustotou ozubenia, boli pastorek spoločne s poháňaným 

kolom volené práve z tejto kategórie, aby boli eliminované rozmerové nároky.  

Z katalógu motora Maxon EC-4pole 30, 200W, str.214 [27] vyplýva, že priemer 

hriadeľa motora, ktorý prechádza dierou v pastorku, je dhriadel=5mm. Z toho dôvodu bol 

určený minimálny priemer pastorku na 10mm. Z katalógu bol zvolený pastorok s najbližším 

vyšším priemerom dwk=10,35mm, z čoho vyplýva počet zubov pastorku Zp=16. Z rovnice 

(14)  bol vyjadrený vzťah na výpočet zubov poháňaného kola: 

(14)       
  

 
 

  

      
        

  

Z katalógu CONTI SYNCHROBELT pulleys, bolo preto zvolené poháňané koleso s počtom 

zubov Zk=62, čomu odpovedá jeho priemer dwg=40,10mm. Tento rozmer okrem iného 

ovplyvňuje šírku tela, preto je dôležitý jeho správny návrh, aby sa protéza svojimi rozmermi 

priblížila rozmerom zdravej končatiny.  

 

Obr.  34 Remeňový prevod 
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6.5 Hriadeľ lineárneho vedenia 

Na zabezpečenie transformácie rotačného pohybu remenice na lineárny pohyb, bola zvolený 

hriadeľ, ktorého závitová časť splňuje charakteristiky valčekovej skrutky s priemerom 8mm 

a stúpaním 1mm, uvedenej v katalógu firmy Rollvis [29]  

6.5.1 Uloženie hriadeľa 

Počas priebehu krokového cyklu dochádza k rotácií hriadeľa a k  jeho namáhaniu 

ťahom/tlakom. Na zabezpečenie polohy hriadeľa a jeho správnu funkciu bol použitý systém 

ložísk zobrazený na Obr.  35.  

 

 

Obr.  35 Uloženie hriadeľa v ložiskách 

 

Na hriadeli bolo vytvorené odsadenie, ktoré je uložené medzi dvojicu ložísk 

s kosouhlým stykom zabraňujúcim posunu v smere osi počas namáhania ťahom/tlakom. 

Pri pôsobení sily od predpätia remeňového prevodu je hriadeľ namáhaný taktiež na 

ohyb. Keďže sila od predpätia vyvoláva v porovnaní s ťahom rádovo nižšie napätia, je možné 

ho zanedbať a riešenie využívajúce dvojicu ložísk s kosouhlým stykom bude dostačujúce.   

Systém ložísk je uložený v ložiskovej objímke (zelená farba) a protikuse (sivá farba). 

Dôležitým faktom je, že hriadeľ je počas pôsobenia maximálneho momentu v členkovom kĺbe 

namáhaný na ťah. Z toho dôvodu bolo spodné ložisko, zabraňujúce pohybu pri namáhaní 

ťahom, uložené do ložiskovej objímky, ktorú je možné vidieť na Obr.  35, prípadne na Obr.  

38. Vďaka tomu, budú skrutky spájajúce ložiskovú objímku a protikus menej namáhané.  
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6.5.2 Bezpečnosť hriadeľa 

Podobne ako pri určení bezpečnosti voči MSP, bola pri návrhu veľkosti a počtu spojovacích 

skrutiek uvažovaná tlaková sila Ftlak=4000N. Toto zjednodušenie bude viesť k zvýšeniu 

bezpečnosti spojenia. Z toho dôvodu sa jedná o vhodnú úpravu. Bezpečnosť hriadeľa 

linerárneho vedenia 

Rotačný pohyb vychádzajúci z remeňového prevodu je potrebné transformovať na lineárny 

pohyb. Z toho dôvodu bola využitá matica valčekovej skrutky pohybujúca sa po závitovej 

časti hriadeľa lineárneho vedenia. 

Z princípu mechanizmu protézy je zrejmé, že hriadeľ bude počas krokového cyklu striedavo 

namáhaný na ťah/tlak.  Pružina dosahuje maximálnu deformáciu v momente, keď akumuluje 

maximálny krútiaci moment uvedený na grafe, viď. Obr.  28. Silu v pružine teda môžeme 

vypočítať úpravou rovnice (6) do tvaru:  

(15)         
     

 
 

       

      
         

   

Počas pôsobenia sily od pružiny FpMAX=4000N je hriadeľ namáhaný na ťah silou. ktorú 

získame z momentovej rovnováhy v kĺbe: 

(16)        
       

 
 

           

     
          

 

Z toho dôvodu je potrebné hriadeľ skontrolovať voči medznému stavu plastickej deformácie 

(MSP). Keďže je sila Ftah maximálna sila, akou môže byť hriadeľ namáhaný, s cieľom 

zjednodušenia výpočtov budeme uvažovať rovnako veľkú silu pri namáhaní hriadeľa na tlak, 

preto Ftlak=4000N. Použitím tohto zjednodušenia bude dosiahnuté väčšej bezpečnosti, preto sa 

jedná o vhodnú úpravu. Pri namáhaní hriadeľa na tlak môže prísť k MSP a medznému stavu 

vzpernej stability MSVS. Keďže Ftlak=Ftah, nie je potrebné počítať MSP pri namáhaní hriadeľa 

na tlak. 

Kritické miesto na hriadeli bolo určené v mieste odsadenia. V tomto mieste je 

prechodový polomer R=0,4mm a prichádza tu ku koncentrácii napätia. Z toho dôvodu bol 

pomocou nomogramov určený súčiniteľ koncentrácie napätia α=2,7. Priemer hriadeľa pred 

odsadením je označený ako dh=10mm. Následne bolo spočítané maximálne napätie ako:  

       
      

    
      

      

    
            

Vzhľadom k napätiu bol zvolená na výrobu hriadeľa uhlíková ocel CF53, ktorá 

disponuje minimálnou medzou klzu σk= 450MPa. Preto bezpečnosť hriadeľa vzhľadom 

k MSP bola získaná zo vzťahu: 

(17)             
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Pri analýze hriadeľa voči MSVS, bolo potrebné najskôr určiť spôsob jeho uloženia. S cieľom 

zjednodušenia výpočtov bolo uvažované uloženia hriadeľa v ložiskách za votknutie, keďže 

v tomto mieste nemôže prísť k posunu (hriadeľ sa v ložiskách iba otáča). Uloženie druhého 

konca hriadeľa v matici valčekovej skrutky, bude považovane za kombináciu posuvnej väzby 

s rotačnú, keďže matica valčekovej skrutky nie je schopná zachytiť ohybový moment 

z dôvodu rotačnej väzby medzi ňou a kĺbovým ramenom. Z toho dôvodu bolo uvažované 

uloženie d) na Obr.  36. Dĺžka hriadeľa Lh=75mm bola určená ako vzdialenosť medzi 

maticou valčekovej skrutky a prvým ložiskom.  Následne bola určená redukovaná vzperná 

dĺžka Lred použitím vzťahu:  

(18)                                        
 

Následne bola určená kritická sila Fkr, pri ktorej dochádza k MSVS. Za hodnotu 

kvadratického momenty Jy bola dosadená hodnota pre závitovú časť hriadela, preto 

uvažujeme priemer jadra skrutky M8x1,25 dz=6,466mm. Kritická sila bola určená ako:  

(19)       
       

    
  

           
    

 

  

      
           

Vďaka zjednodušeniu vyjadrenia tlakovej sily Ftlak=4000N uvedenom na predchádzajúcej 

strane, je možné vypočítať bezpečnosť voči MSVS:  

(20)         
     

     
 

     

    
          

  

 

Obr.  36 Redukovaná vzperná dĺžka prutu [30] 

 

 

 

 



48 

 

6.6 Výber motora s potrebným výkonom  

Prvým dôležitým faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť pri výbere motora je maximálny 

potrebný výkon. Z grafu na Obr.  37 je vidieť výrazný pokles potrebného merného výkonu 

počas chôdze, práve vďaka využitiu akumulovanej energie z pružiny. Konkrétne sa jedná 

o redukciu potrebného výkonu približne o 63%. Pri hmotnosti pacienta 80kg je preto 

maximálny potrebný výkon na vstupe do mechanizmu cca Pvstup=120W.  

 

Obr.  37 Výkonové príspevky, upravené z [26] 

Keďže medzi motorom a vstupom sa nachádzajú prevodové mechanizmy, konkrétne ozubený 

remeňový prevod a valčeková skrutka, je potrebné uvažovať ich účinnosť. 

V katalógoch firmy CONTITECH sa uvádza účinnosť priemerná účinnosť ozubeného 

remeňového prevodu ηbelt= 98%. [28] 

Na zabezpečenie transformácie rotačného pohybu na lineárny posun na vstupe do 

mechanizmu je použitá valčeková skrutka, z dôvodu  jej vysokej účinnosti. Katalógová 

hodnota valčekovej skrutky s priemerom d=8mm a stúpaním p=1mm je ηnut= 89%. [29]  

Katalógové účinnosti boli následne zohľadnené použitím vzťahu:   

(21)              
      

          
      

  

 

Dosadením do uvedeného vzťahu bola získaná hodnota maximálneho požadovaného výkonu 

motora PmotorMAX 138 W. Z toho dôvodu bol zvolený motor Maxon EC-4pole 30, 

200W.[27]  
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6.7 Predpätie remeňa 

Predpätie je dôležité na zlepšenie účinnosti remeňového prevodu. Všeobecne sa udáva 

účinnosť tohto typu prevodu v rozsahu 96-98%. Vplyvom teplotnej rozťažnosti materiálu 

remeňa prichádza počas prevádzky k poklesu účinnosti, niekedy až na 90%. Taktiež 

neúmerne veľké predpätie má značne negatívny vplyv na účinnosť, ktorá môže v takom 

prípade poklesnúť až na 80%. [31] 

Predpätie remeňa môže byť zabezpečené rôznymi spôsobmi. Ide predovšetkým 

o vzájomné polohovanie osi pastorku a poháňaného kola, skrátením dĺžky remeňa, prípadne 

pomocou napínacej kladky. [31] 

S cieľom zabezpečiť užívateľovi jednoduchý systém nastavenia predpätia remeňa bol 

zvolený spôsob vzájomného polohovania hriadeľu  motora a osi remenice. Navrhnutý 

mechanizmus využíva dve skrutky odtláčajúce objímku motora, viď. Obr.  34. Prístup k týmto 

skrutkám užívateľovi zabezpečujú dve diery, ktoré je možné vidieť na Obr.  38. Nevýhodou 

tohto systému je, že užívateľ musí používať dva skrutkovače, aby bolo zabezpečené súčasné 

otáčanie oboch skrutiek, resp. musí použiť postupné striedavé uťahovanie/uvoľňovanie. Táto 

mierna nevýhoda je však kompenzovaná nízkou cenou a zníženými konštrukčnými nárokmi.  

 

Pomocou softvéru ContiTech Power Transmission Designer 7.4 bola po zadaní potrebných 

veličín získaná sila potrebná na napínanie remeňa, ktorá bola vyčíslená 

na hodnotu Fu=23,21 N. Všetky návrhové parametre remeňového prevodu sú uvedené 

v prílohe práce.  

 

 

Obr.  38 Mechanizmus na zabezpečenie predpätia remeňa 
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7 EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE 

Cieľom tejto kapitoly je výpočet približnej ceny komponentov potrebných na konštrukciu 

protézy. Komponenty je možné rozdeliť do dvoch kategórií: vyrábané a nakupované. 

Ekonomické zhodnotenie je dôležité predovšetkým z hľadiska prípadnej 

konkurencieschopnosti navrhnutého riešenia protézy na trhu.  

7.1 Nakupované komponenty 

Vďaka dostupnosti online katalógov potenciálnych dodávateľov je možné pomerne 

spoľahlivé dohľadanie ceny za nakupované komponenty. Jednotlivé komponenty spolu s ich 

cenami sú uvedené v Tab 6). Celková cena nakupovaných komponentov je približne 

1152,27€. 

Analýzou nakupovaných komponentov bolo zistené, že najdrahšími položkami budú motor 

Maxon EC-4pole 30 200W a titánová pružina. Jedná sa však o jedny z najdôležitejších 

komponentov protézy, preto je potrebná vyššia investícia s cieľom zabezpečiť ich kvalitu od 

overených dodávateľov.  

 

 

Tab 6)  Nakupované komponenty  

Názov komponentu Počet kusov Odhadovaná cena (EUR) za kus 

Ložisko BS 290 SKF 61800 6 9,28 

Ložisko 7203-B-TVP-UP-FAG 2 27,30 

Ložisko 626-2Z SKF 6 2,21 

Titánová pružina  1 280 

Motor maxon EC-4pole 30 200W 1 682,18 

Valčeková skrutka s maticou 1 32,40 

Poháňané kolo prevodu 1 15,45 

Pastorok prevodu 1 7,15 

Remeň  1 8,20 

Skrutka M4x6 4 0,32 

Skrutka M3x8 4 0,08 

Skrutka M8x16 2 0,05 

Skrutka M3x12 2 0,02 

Skrutka M4x25 4 0,13 

Skrutka s valcovou hlavou M4x25 4 0,04 

Skrutka s valcovou hlavou M3x12 2 0,03 

Matica CSN 4433 M4 1 0,38 

Podložka CSN 5050 A – 3,6 1 0,05 

Poistný krúžok DIN 471 6mm 6 0,07 
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7.2 Vyrábané komponenty 

Odhad ceny vyrábaných komponentov je pomerne zložitý bez možnosti konzultácie 

s potenciálnymi dodávateľmi. Cena závisí od použitých materiálov, ktorými sú predovšetkým 

hliník, titán a uhlíková oceľ. Nemenej dôležitým faktorom výrazne vplývajúcim na cenu je 

spôsob výroby jednotlivých komponentov. Išlo by najmä o frézovanie, sústruženie a vŕtanie 

polotovarov či už pri výrobe hriadeľov alebo komplikovanejších súčastí. Celkovú cenu 

výroby dokážu značne ovplyvniť aj požadované rozmerové a geometrické tolerancie 

a prípadné zvýšené nároky na drsnosť jednotlivých obrábaných plôch. Taktiež by bolo 

potrebné zohľadniť cenu ľudskej práce, predovšetkým prácu konštruktéra a obsluhy 

obrábacieho stroja. Zahrnutím týchto všetkých faktorov ovplyvňujúcich cenu bol navrhnutý 

približný odhad cien jednotlivých vyrábaných komponentov uvedených v Tab 7). Celková 

odhadovaná suma za vyrábané komponenty 2285€.  

Tab 7)  Vyrábané komponenty 

Názov komponentu Počet kusov Odhadovaná cena (EUR) za kus 

Telo 1 180 

Držiak motora 1 350 

Chladič motora 1 65 

Ložiskový protikus 1 45 

Vodiaca tyč 1 75 

Chladič matice 1 60 

Kĺbové rameno 2 65 

Uchytenie chodidla 1 450 

Karbónové chodidlo 1 860 

Upnutie pružiny 1 20 

Horný čap 2 25 

Čap protikus 2 5 

Hriadeľ ø6mm – 42mm  1 10 

Hriadeľ ø6mm – 40mm 1 10 

Hriadeľ ø6mm – 38mm 1 10 

 

7.3 Celková cena protézy 

Celková cena konštrukcie protézy bola odhadnutá na 3437,27€. Reálna cena konštrukcie 

môže byť vyššia z dôvodu rozdielnej ceny vyrábaných komponentov. Taktiež by cenu 

výrazne priaznivo ovplyvnila výroba väčšieho počtu protéz.  

V prípade reálnej výroby protézy by bolo samozrejme potrebné brať do úvahy cenu 

ďalších komponentov, ktoré nie sú súčasťou tejto práce. Ide predovšetkým o elektrické 

obvody, senzory, batériu, vývoj softvéru a mobilnej aplikácie. Taktiež by bol potrebné 

testovanie jednotlivých prototypov protézy a výskum. Práve tieto položky by sa značne 

odzrkadlili na celkovej cene protézy.  
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8 ZÁVER 

Cieľom bakalárskej práce bol návrh konštrukčného riešenia náhrady holennej časti dolnej 

končatiny s poháňaným členkovým kĺbom v sagitálnej rovine dimenzovaný na dospelého 

človeka s hmotnosťou 80kg.  

Teoretická časť sa zaoberá súčasným stavom poznania, obsahujúcim prehľad 

a definíciu jednotlivých pojmov z oblasti anatómie tela človeka, predovšetkým dolnej 

končatiny. Následne je bližšie špecifikovaná biomechanika chôdze, a krokový cyklus 

popisujúci priebeh chôdze. Tieto kapitoly sú dôležité pre vhodné konštrukčné riešenie 

náhrady. Rešeršná časť práce  taktiež poskytuje prehľad v oblasti transtibiálnych (TT) protéz, 

využívaných materiáloch a protézových  lôžok. V ďalších kapitolách bolo definované 

rozdelenie typov chodidiel a členkových kĺbov podľa akumulácie energie a flexibility 

členkového kĺbu. Teoretickú časť uzatvára prehľad komerčne dostupných náhrad dolných 

končatín, ktoré slúžia ako inšpirácia pri riešení konštrukčného návrhu. 

Po bližšej analýze cieľov a formulácii problému v systémovom rozbore práce bol 

zvolený postup riešenia. Najskôr bolo potrebné navrhnúť dva návrhové varianty. Inšpiráciou 

pri ich návrhu boli komerčne dostupné náhrady uvedené v rešeršnej časti. Hlavným  

rozdielom návrhových variantov je schopnosť akumulácie energie a rozdielny spôsob prenosu 

výkonu z motora do členkového kĺbu. V multikriteriálnej analýze boli najskôr stanovené 

reprezentatívne parametre, popisujúce dôležité vlastnosti náhrad. Následne bol stanovený 

bodovací a váhový systém. Aplikáciou analýzy na oba návrhové varianty bol zvolený variant 

V1 ako vhodný variant na konštrukčné riešenie. 

Finálne konštrukčné riešenie obsahuje v porovnaní s variantom V1 zmenu 

predovšetkým v uložení pružiny a zmene guľôčkovej skrutky na valčekovú. Zo schémy 

variantu V1 je evidentné, že uvažuje pružinu priamo spájajúcu telo a karbónové chodidlo. 

Konštrukčné riešenie však uvažuje uloženie pružiny tak, aby spájala chodidlo s maticou 

valčekovej skrutky. Touto úpravou sa z pasívnej pružiny stala aktívna. Za aktívnu pružinu je 

považovaná pružina schopná akumulovanú energiu z prvej časti krokového cyklu uvoľniť 

v ďalšej časti cyklu. Vďaka tejto úprave boli znížené výkonové nároky na motor, čo  viedlo 

k významnému zníženiu hmotnosti motora a tým aj celkovej hmotnosti náhrady. Taktiež je 

znížené namáhanie hriadeľa lineárneho vedenia. Tuhosť titánovej pružiny bola stanovená po 

analýze  maximálneho merného krútiaceho momentu vznikajúcom v zdravom členkovom 

kĺbe. Pružina je uložená na kolmom ramene spájajúcom jeden z jej koncov s členkovým 

kĺbom, z toho dôvodu bol zavedený pojem torzná tuhosť. Keďže je úlohou pružiny tlmiť 

krútiaci moment v členkovom kĺbe, pri určení jej tuhosti bola použitá rovnica momentovej 

rovnováhy. Na prenos otáčok a výkonu motora do členkového kĺbu je použitá kombinácia 

remeňového prevodu a valčekovej skrutky. Počas funkcie sa motor a matica ohrievajú, preto 

je potrebné ich uloženie v hliníkových chladičoch. Matica valčekovej skrutky je uložená na 

kolmom ramene voči členkovému kĺbu. Analýzou mernej uhlovej rýchlosti členkového kĺbu 

bola odhadnutá požadovaná rýchlosť matice valčekovej skrutky. Následne bola stanovená 

závislosť stúpania skrutky na prevodovom  pomere remeňového prevodu. Bol zvolený 

najmenší redukčný pomer, čo viedlo k zníženiu rozmerových nárokov náhrady, najmä 

v oblasti remenice. Hriadeľ lineárneho vedenia je počas krokového cyklu namáhaný 

predovšetkým na ťah/tlak, preto je zvolené jeho uloženie v dvojici ložísk s kosouhlým 

stykom. Na zabezpečenie prenosu krútiaceho momentu z remenice na hriadeľ je zvolené 
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šesťuholníkové tvarové spojenie. V axiálnom smere je poloha remenice zabezpečená maticou. 

Keďže je hriadeľ výrazne namáhaný na ťah/tlak, bola spočítaná jeho bezpečnosť voči MSP 

a MSVS. Nasledujúcou časťou práce bol výber motora s vhodným výkonom. Využitím 

aktívnej titánovej pružiny boli znížené výkonové nároky. Po zahrnutí účinností remeňového 

prevodu a valčekovej skrutky, bol zvolený motor Maxon EC-4pole 30, 200W. Pre správnu 

funkciu remeňového prevodu  je potrebné zabezpečiť jeho vhodné predpätie. Na jeho výpočet 

bol použitý program ContiTech Suite 7.4, ktorého výsledky sú uvedené v prílohe. 

Z konštrukčného hľadiska bolo predpätie zabezpečené vzájomným polohovaním osi motora 

a remenice pomocou dvojice nastavovacích skrutiek. Nevýhodou tohto riešenia je mierna 

komplikácia nastavenia, keďže je požadované striedavé postupné otáčanie skrutiek. Táto 

nevýhoda je kompenzovaná výraznou výhodou predovšetkým z ekonomického 

a konštrukčného hľadiska.  

Posledná časť bakalárskej práce sa zaoberá ekonomickým zhodnotením náhrady, 

skladajúcim sa z odhadu nakupovaných a vyrábaných komponentov. Vďaka internetovým 

katalógom bol stanovený pomerne presný odhad nakupovaných komponentov. Pri zhodnotení 

vyrábaných komponentov bolo potrebné zahrnúť náklady na materiál, cenu práce strojov a 

obsluhy. Celková cena konštrukcie bola určená ako súčet cien všetkých komponentov. 

Dôležitým faktom je, že už pri výrobe pár kusov, by cena vyrábaných komponentov značne 

klesla. Taktiež je potrebné dbať ohľad na to, že sa jedná o cenový odhad konštrukcie protézy, 

ktorý nezahŕňa cenu senzorov, elektroniky, batérie, vývoj, mobilnú aplikáciu a ďalšie faktory. 

Po zahrnutí týchto všetkých položiek by bola cena protézy výrazne vyššia. 

V prípade praktického využitia protézy, resp. ďalšieho podrobnejšieho spracovania 

v diplomovej, alebo bakalárskej práci je z konštrukčného hľadiska vhodná hlbšia analýza 

mechanizmu využívajúceho aktívnu pružinu s cieľom presnejšieho výpočtu jej tuhosti.  

Okrem iného je vhodné dbať na výber vhodných ložísk, keďže vzhľadom k mechanizmu 

náhrady v nich neprichádza k otáčkam, ale iba striedajúcim sa natočeniam a taktiež sú rázovo 

namáhané. Konštrukčné riešenie uvedené v bakalárskej práci uvažuje výrobu tela náhrady 

z výpalku hliníkového plechu a následným ohýbaním, keďže namáhané časti tohto 

komponentu sú predovšetkým bočné strany. Ak by sa v prípadnej pevnostnej analýze ukázalo 

toto riešenie ako nedostatočné, alternatívou môže byť využitie hrubšieho plechu, prípadne 

výroba frézovaním z polotovaru. Posledná spomenutá alternatíva by však jednoznačne patrila 

medzi najnákladnejšie a najmenej efektívne, keďže by vznikalo množstvo odpadu, preto je 

vhodné dbať na dôsledné rozhodnutie. Taktiež je možné medzi nastavovacie skrutky a motor 

vložiť prípravok na uchytenie tlakového senzoru. Skrutky by tak nepriamo polohovali motor 

práve pomocou tohto prípravku. Využitie tohto komponentu by poskytlo operačnému systému 

náhrady pravidelné dáta o predpätí remeňa a vhodná mobilná aplikácia spojená s operačným 

systémom náhrady by užívateľa informovala o prípadnej potrebe úpravy predpätia na 

požadovanú hodnotu. Na snímanie otáčok motora a natočenia v členkovom kĺbe by bola 

použitá dvojica enkodérov. Návrhové varianty uvažovali s uložením batérie v tele protézy, čo 

sa vzhľadom ku konštrukčným rozmerom nejaví ako vhodné riešenie. Z toho dôvodu je 

možné batériu uložiť mimo protézu, napríklad do batohu užívateľa. Praktickejším riešením by 

však bolo uloženie batérie ako v prípade náhrady BiOM, kedy je batéria súčasťou protézy, 

nachádza sa však mimo tela konštrukcie.  
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