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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá rešeršní studií principů činnosti umělých svalů, používaných 

v oblasti technické robotiky a v oblasti mikromechanismů. Práce zahrnuje jak zařízení 

používaná komerčně, tak experimentálně vyvíjená včetně konkrétních případů aplikací 

umělých svalů a oblastí použití. Tato práce rovněž obsahuje případovou studii porovnání 

chování hydrogelového svalu. V závěru práce je zhodnocení experimentu a přehled umělých 

svalů dle rychlosti aktivace. 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the research study of principles of artificial muscles activity, 

used in the field of technical robotics and in the field of micromechanisms. The work involves 

both devices used commercially and experimentally, including specific applications of artificial 

muscles and areas of use. This work also includes a case study on the comparison of hydrogel 

muscle behavior. At the end of the work is evaluation of the experiment and overview of 

artificial muscles according to the speed of activation. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY UMĚLÝCH SVALŮ 

Pro pohon strojů a technik používáme nejčastěji nejrůznější motory. Ve zvedání, otáčení a 

umisťování nejvíce spoléháme na využití tlaku. Avšak piezoelektrické materiály doplňují tyto 

technologie pohonu tím, že umožňují velmi jemné polohování. Proto zavádíme technologie, 

které jsou velmi podobné lidskému svalu. V této bakalářské práci se budu věnovat technologii 

zvané umělé svaly. Svaly jsou unikátní ve své stavbě i v podstatě fungování. Každý ale víme, 

že když sval častěji přemáháme, může dojít k jeho přetížení, proto vědci pracují na vývinu 

umělých svalů, které nám ulehčí práci i zátěž vlastních svalů. 

Umělé svaly zapadají do odvětví biomechanické a protetické aplikace. Tato relativně 

nová technologie je obrovským přínosem jak z lékařského hlediska, od implantátů až 

k chirurgickým a diagnostickým nástrojům, tak i z hlediska techniky. V technice umělých svalů 

nejčastěji využíváme k pohonu robotů a jiných technik (zařízení). Ve zdravotnictví se nejčastěji 

jedná o bioprotézy. Při využívání motorů při pohonu jsme velmi často omezováni výkonem, 

efektivitou a v konečném měřítku i náklady (+ převody). Tyto nedostatky, a s tím i omezení, 

by se měly zmenšit (zlepšit) díky využití umělých svalů pro lepší pohyb a zručnost robotů 

napodobujících lidskou činnost, a tím pádem umožnit významné pokroky v řadě oblastí. 

Ve všech technologiích jsou zahrnuty materiály, které mění své rozměry a vlastnosti 

s ohledem na vnější vlivy, tyto technologie nazýváme Nekonvenční. Oblast nekonvenčních 

technologií v dnešní době se těší obrovskému zájmu vývojových pracovišť po celém světě.  

Materiály, které takto reagují na okolní vlivy prostředí, řadíme do tzv. chytrých materiálů. 

Umělý sval nám také zapadá do oblasti nekonvenčních pohonů. Umělý sval můžeme definovat 

jako pohon vykonávající translační pohyb, který na základě jeho tvarové poddajnosti můžeme 

použít pro aplikaci pohonu tvarově složitějších soustav. Díky jeho tvarové poddajnosti a 

prostorové topologii jej označujeme jako poddajný aktuátor. Umělý sval získá tyto žádoucí 

vlastnosti kombinací pružného materiálu a elektronických prvků [1,2,33]. 

 

Z důvodů velkého rozsahu teoretické části jsou aplikace jednotlivých aktuátorů uvedeny 

v přílohách.  
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2 ROZDĚLENÍ UMĚLÝCH SVALŮ 

Rozdělení provádíme na základě charakteristických znaků. Druh umělého svalu rozlišujeme na 

základě několika hledisek. Prvním nejdůležitějším kritériem je fyzikální princip svalu, to 

znamená, jakým způsobem umělý sval funguje. Dalším kritériem, které hraje významnou roli 

v dělení, je zdroj energie a aktivace. Nejvíce využívaným zdrojem pro pohon umělých svalů je 

elektrická energie, která je v mnoha publikacích považována za jediný zdroj energie. Z rešerše 

ale jasně vyplývá, že zdrojem může být i teplo, nebo kvantová energie ve formě 

elektromagnetického (především ultrafialového) záření. Tyto zdroje ale lze nahradit zdrojem 

elektrické energie. K aktivaci elektrickým proudem dochází u svalů z iontových polymerů a 

ušlechtilých kovů, tekutých krystalů z elastomerů nebo u elektricky vodivých polymerů. Dále 

máme aktivaci elektrickým polem, která výhradně souvisí s elektrickým nábojem. K aktivaci 

elektrickým nábojem dochází u piezoelektrických aktuátorů, elektrostrikčních aktuátorů, 

aktuátorů s dielektrickými elastomery nebo uhlíkovými nanotrubičkami. Pro názornější ukázku 

jsem předchozí údaje zpracovala do přehledné tabulky – Příloha 1 [1,2].  
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3 ZPŮSOB AKTIVACE 

3.1 Elektrickým proudem 

 IPMC – Kompozity kovů a iontových polymerů 

Aktuátor využívá migraci – pohyb – iontů a elektrolytu pro deformaci s rychlou odezvou 

v závislosti na použití nízkého napětí. 

 

• Princip činnosti 

IPMC se skládá z elektrolytu, nacházející se kolem polymerní membrány. Membrána je sevřena 

mezi dvěma kovovými elektrodami, viz obr. 1a. Využíváme iontové polymery se záporným 

nábojem (kationty se rozpouští v rozpouštědle). Při aplikaci elektrického pole přes IPMC dojde 

ke změně v koncentraci iontů = migrace – přerozdělení iontů na jednu a druhou stranu. Toto 

přerozdělení nám způsobí vznik dvou tenkých hraničních vrstev – jedna vrstva chudá na 

kationty na anodové straně polymeru a druhá na kationty bohatá nacházející se na straně 

katodové. Při „cestování“ kationtů na katodovou stranu IPMC nám vody tzv. přibývá. Toto 

přibývání je způsobeno tzv. hydrofobní expanzí – napětí na katodě indukuje napětí v celé 

polymerní matrici, díky tomu dojde k rychlému pohybu směrem k anodě (ohyb), viz obr. 1b. 

Tento pohyb zapříčiní vznik tlaku, působícího opačným směrem ke katodě – pomalé uvolnění. 

Aplikací potenciálu způsobíme relaxaci, viz obr. 1c. Ovládání těchto aktuátorů je závislé na 

množství vody (rozpouštědla), na typu polymeru, na tloušťce a ploše membrány polymeru. 

Využíváme napětí v řádu několika voltů i méně [7,8,9,10,11,31,32]. 

 
a) 

 

b) 
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c) 

 Zobrazení IPMC a)  před aplikací elektrického pole b) po aktivaci elektrického pole 

– deformace c) při odstranění působení elektrického pole – relaxace [7,8,9,31,32] 

• Vlastnosti 

Materiály elektrod: platina (větší pohyb => větší práce, odolnost vůči korozi), palladium, 

stříbro, zlato, uhlík, měď, grafit a uhlíkové nanotrubice.   
IPMC matrice je složená z řetězce polymeru, ten je většinou hydrofobní, a bočních 

řetězců, jež jsou hydrofilní. Toto složení nám zapříčiní neutralizaci aniontů kationty a uzavře 

vodu uvnitř polymerní sítě. Membránu tvoří materiály bohaté na anionty (mají negativní náboj), 

kationty předává do rozpouštědla a dojde k vyvážení. Iontové segmenty nám tvoří hydrofilní 

shluky. Okolní plochy jsou hydrofobní (mobilní ionty, jenž se hromadí v blízkosti iontových 

segmentů). Cesty přes hydrofobní oblasti umožňují migraci iontů a rozpouštědla.  

Aktuátory vyžadují jen velmi malé provozní napětí (1 až 2 V), vykazují poměrně rychlé 

reakce (desetiny Hz), generují velké ohyby a posuny až o 10 % původní délky, jsou lehké, mají 

kompaktní design a mohou pracovat na vzduchu nebo v kapalině [7,8,9,31,32]. 

 

• Použití 

IPMC je vhodné pro mechanická úchopná zařízení, dávkovací ventily zásobníků, mikro pumpy 

a senzory, mikro svěrky, mikro manipulace, ovládací a snímací mechanismy, microroboty, 

solární články, pohony, umělé orgány a mikro-elektro-mechanické systémy (MEMS) i pro 

hydrodynamický pohon. Tento aktuátor můžeme využít pro pohon mechanismů i ve vesmíru. 

Například vesmírný červ, viz obr. 2a, a moucha, viz obr. 2b, pro zkoumání terénu a mapování 

oblastí, sběru vzorků atd. [7,8,9,10,11,31,32].   

 

   

 a) b) 

   a) vesmírný červ b) vesmírná moucha [11] 
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NASA využívá tyto aktuátory pro kosmonauty, jenž dlouho pobývají v kosmických 

podmínkách. Kvůli pobytu v kosmickém prostředí  ztrácí kosmonauti kostní hmotu a ubývá jim 

svalová hmota. Pomocí aktuátorů IPMC mohou této skutečnosti zabránit. Do kosmonautova 

těsného obleku vložíme IPMC pohon, ten se aktivuje při kontaktu s lidskými svaly. Dva 

způsoby využití: 1. lidský sval při chůzi zároveň pracuje i proti působení IPMC (pro zabránění 

svalové atrofii), 2. oblek budeme ovládat prostřednictvím elektrických impulsů. Kombinací 

s lidskými svaly dostaneme výkon na určitou dobu. Kontrolu umělých svalů můžeme provádět 

i na dálku ze Země. Této technologie využíváme i pro lidi s onemocněním končetin – pro 

rehabilitaci (na Zemi) obr. 3. Další aplikace v Příloze 2 [7,8,9,10,11,31,32].   

 Polypyrroly – elektricky vodivé polymery 

Při aplikaci i malého elektrického proudu způsobíme chemickou reakci, ta nám zadržuje a 

uvolňuje polymerní vrstvy. Polymerní vrstvy převádí elektrickou energii na mechanickou. 

• Princip činnosti  

Princip vodivých polymerních pohonů je založen na pohybu iontů dovnitř a ven z aktivní 

polymerní vrstvy. Princip polymerních vrstev je podobný jako u deskového kondenzátoru. 

Elektrody jsou tvořeny vodivými plasty. Dielektrikum má sendvičovou konstrukci, ta má na 

povrchu tenký film platiny nebo zlata a uvnitř vrstvu plastu PVDF. Tenký film, jenž pokrývá 

PVDF, nám zvyšuje vodivost. Při namočení do roztoku, jehož složkou je pyrrolový monomer, 

lithium s vodou s propylenovým karbonátem. Po 12 hodinách působení roztoku nám tloušťka 

polypyrrolu vzrostla na 30 µm. Celková tloušťka polymerního pohonu je tedy 170 µm. Akční 

člen má nejčastěji okolo 5 vrstev, viz obr. 4 [12,30]. 

  

 IPMC pro rehabilitaci končetin pomocí impulsů [11] 

 

 Pěti vrstevní ohýbací mechanismus třívrstvého polymerního 

polypyrrolového ovladače [12] 
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Zlatem potažené PVDF uprostřed o tloušťce 110 µm je nevodivou porézní vrstvou, jež 

využíváme pro elektrochemickou separaci (izolaci, odlučování) buněk. Polypyrrol o tloušťce 

30 µm je elektroaktivním komponentem. Při nabití kondenzátoru bude na jedné polypyrrolové 

elektrodě převažovat záporný náboj – smršťování. Druhá elektroda bude kladně nabitá 

– roztahování. Dochází k ohnutí deskového kondenzátoru. Ohyb je tedy závislý na použití 

elektrického potenciálu prostřednictvím elektrod, jenž způsobují elektrochemické reakce. 

Elektrony se pohybují z jedné polypyrrolové vrstvy na jinou díky elektrolytu. Na jedné straně 

máme tedy kladný náboj, ten se projevuje rozšířením (natažením), na druhé máme záporný 

náboj a ten se projevuje smršťováním [12]. 

Aplikace využívající Polypyrroly nalezneme v Příloze 3. 

3.2  Elektrické pole 

Pro aktivaci tohoto typu aktuátorů využíváme aplikaci elektrického pole. Odezva na působení 

elektrického pole bývá u většiny případů téměř okamžitá. Po odstranění elektrického pole se 

zase všechny procesy zastaví a vrátí zpět. 

 

 Dielektrické elastomery DEA 

Aktuátor využívá jev zvaný Maxwellův tlak. Maxwellův tlak je charakterizován 

elektrostatickou silou působící na elektrody deskového kondenzátoru. Maxwellův tlak 

využíváme, když udržujeme konstantní napětí a elektrostatickou sílu, která nám kvadraticky  

ovlivňuje vzdálenost elektrod. Tento jev můžeme potlačit předepnutím elastomerové vrstvy ve 

dvou na sebe kolmých směrech.  

 

• Princip činnosti 

Dielektrické aktuátory jsou typickými zástupci elektro-aktivních polymerních materiálů. 

Aktuátor má dvě tenké elektrody, mezi které je vložen film nevodivého pružného elastomeru. 

Po přivedení vysokého napětí na obě elektrody vzniká silné elektrostatické pole. Elektrostatické 

pole způsobí vzájemné přitahování obou elektrod. Přitahováním způsobujeme deformaci 

objemově nestlačitelného elastomerového filmu. Stlačením dojde ke zvýšení Maxwellovu tlaku 

(napětí). Maxwellův tlak na povrch elastomeru je úměrný druhé mocnině elektrického pole. 

Film používáme hlavně pro jeho funkce. Film se chová jako pružina, využijeme jej ale i po 

zaniknutí elektrostatického pole. Tlak elektrod způsobí, že se v tloušťce zmáčkne – ztenčí a 

rozšíří se v rovině filmu (zvětší svoji plochu). Po zániku působení elektrostatického pole se nám 

pohon vrací do výchozí polohy, velikosti a tvaru, ukázka chování DEA aktuátoru s/bez 

působení el. pole na obr. v Příloze 4. Elastomerový film zabraňuje průchodu elektrického pole 

mezi oběma elektrodami. Tloušťku elastomeru máme vždy okolo 0,1–0,3 mm, v některých 

případech je ale zapotřebí jen setiny milimetru. Jelikož DEA patří do měkkých pohonů, jsou 

jejich elektrody flexibilní, namísto tuhé, hlavně kvůli tlaku, který pohání DEA deformace 

[4,5,14,15,19,31,32]. 

 

• Vlastnosti 

Pro velké deformace využíváme elektrické pole, které aplikujeme na tenké dielektrické 

elastomerové filmy. Tenké filmy jsou ve většině případů vyrobeny ze silikonu či polyuretanu. 

Díky dostupnosti na trhu se ale také často využívá akrylová fólie. Využíváme elektrody pro 

jejich elektrickou vodivost a nejvíce s nízkým modulem pružnosti, aby se nám lehce ovládaly.  
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Dále využíváme vodivá maziva, např. uhlíková nebo stříbrná, v silikonové matrici. Využíváme 

elektrického pole pro deformace, na tyto deformace bohužel nemá vliv jen elektrické pole, ale 

ovlivňuje nám je i teplota. Výhodou těchto aktuátorů je hlavně vysoká elasticita, krátká doba 

odezvy s vysokou účinností [4,5,14,15,19,32,31]. 

 

• Použití 

Tyto aktuátory využíváme hlavně pro aplikaci umělých svalů, mimiky, pohonů, kombajny a 

senzory, roboty, výrobní stroje, linky a dopravníky. Další využití nachází i v letectví, smart 

bionice, v kosmonautice a dále u lékařských zařízení. Aktuátory mají vysoký aplikační 

potenciál – nízké náklady a hmotnost, vysoká účinnost a snadná výroba. Hlavní poruchy těchto 

aktuátorů nastanou kvůli prasknutí materiálu, při ztrátě napětí a při elektromechanické 

nestabilitě. Kvůli těmto „chybám“ jsou dielektrické aktuátory v poslední době zkoumány místo 

vývinu dalších aplikací. Pár příkladů aplikací najdeme v Příloze 5 [4,5,14,15,31,32]. 

 

 CNT Uhlíkové nanotrubičky 

Aktuátor s rychlou odezvou závisí nejen na napětí a proudu ale také na teplotě. 

 

• Princip činnosti 

Nanotrubice jsou uspořádány rovnoběžně a ve stejném směru. Jako matrici použijeme 

transparentní, flexibilní a izolační polymer dimetikon PDMS. Na povrchu kompozitu bude 

bohatá vrstva CNT o tloušťce 20µm. Další vrstva z čistého PDMS o tloušťce 0,75 mm (obr.5). 

Tyto vrstvy jsou pevně spojeny. Rozdíl CTE mezi CNT a PDMS je velký. CTE je vyšší u CNT 

[20]. 

 

  a) obrázek kontinuálního povrchu b) průřez SEM, na jedné straně 

vrstva CNT na druhé PDMS [20] 

 

Princip ohybu 

Jeden konec servomotoru má volný pohyb. Připojíme dvě měděné elektrody a volný konec se 

nám začne ohýbat.  Celkovou elektrickou vodivost je 60 S/m.  Při aplikaci 40 V napětí při 78,5 
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mA máme okamžitou odezvu. Po 5 s se napětí přeruší. Dosáhli jsme posunutí 9,5 mm. Schéma 

struktury ovladače a ukázku ohybu vidíme na obr.6 [20]. 

 

 

 Zobrazení (a) schéma struktury ovladače, čáry znázorňují směr CNT 

zarovnání. (b) vlevo bez vpravo s aplikací stejnosměrného napětí 40V. 

Jednotná délka válce je 0,5mm [20] 

• Vlastnosti + rozdělení dle typu aktivace 

Tyto aktuátory přímo převádí různé druhy energie na mechanickou energii, proto se často 

využívají jako ovladače. Mají vysoký výkon a jedinečné elektrické, tepelné a mechanické 

vlastnosti, např. vynikající elektrickou a tepelnou vodivost a vysokou mechanickou pevnost. 

Tyto pohony jsou obecně velmi oblíbené díky vysoké rychlosti odezvy, velké energetické 

hustotě a velkému mechanickému napětí [20].  

 

- Iontové aktuátory 

Mají jedinečné elektrické, tepelné a mechanické vlastnosti. Ale velkou nevýhodou je 

přítomnost elektrolytu a také požadavek na velmi dobré a bezpečně zapouzdřené kapaliny 

elektrolytu. Jež jsou aktivované elektrickým proudem. Mezi další vlastnosti patří velké napětí, 

vysoká rychlost odezvy a vysoká energetická hustota. Obvykle tyto aktuátory využívají aplikaci 

velmi vysokého elektrického pole, což je značnou nevýhodou [20]. 

 

- Termální aktuátory 

Tepelná aktivace nastane vložením tenké metaloxide nebo kovové fólie na boční stěnu CNT a 

micronosníkový ovladač z vertikálně zarovnaného CNT pole a polymerních kompozitů. 

Nevýhodou je požadavek na vysoké napětí [20]. 
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• Použití  

Tyto aktuátory využíváme v mnoha aplikacích, například jako optický snímač, mikropumpy, 

mikro-senzory anebo pro využití v robotice pro umělé svaly. Ale nejvíce tyto typy aktuátorů 

využíváme pro ovladače, další návrhy aplikací naleznete v Příloze 6 [20]. 

 

 Piezoelektrické aktuátory 

 

• Princip činnosti + vlastnosti 

Piezoelektrické aktuátory využívají piezoelektrického jevu. Nejčastěji ale nepřímé formy 

tohoto jevu.  Při působení vnějšího elektrického pole nastává deformace. Akční členy můžeme 

rozdělit do dvou základních skupin: 

 

a.1 Staticky buzené piezoelektrické aktuátory 

Tato skupina aktuátorů je buzena stejnosměrným napětím, výstupem jsou relativně malé změny 

rozměrů akčního členu, které vytváří velké síly a tlaky (10 až 100N). Můžeme zvýšit relativní 

pohyb aktuátoru, například přidáním piezoelektrických elementů do série mechanicky a 

paralelně elektricky => piezoelektrický stack („zásobník“). Relativní prodloužení sice 

nezvětšíme, ale u absolutního prodloužení můžeme dosáhnout až 100µm při napájení 

500-1000V. Absolutní výchylku dále zvyšujeme pomocí mechanického převodu – například 

použití principu páky. Polohování piezoelektrických servopohonů můžeme řídit pulsně 

metodou „On/Off“ – u inkoustových tiskáren nebo spojitě přiváděním napětí – polohování 

laserů, mikroskopů [31].  

 

a.2 Dynamicky buzené piezoelektrické aktuátory 

Tato skupina akčních členů využívá rezonančních vlastností piezomateriálů. Výstupní veličina 

akčního členu: poloha a otáčky nejsou přímo úměrné vstupnímu napětí. Velikost výstupních 

veličin závisí na tvaru a kmitočtu buzeného napětí. U tohoto druhu nedosáhneme takové 

přesnosti polohování jako u a.1. Můžeme dosáhnout vysokých rychlostí pohybu a velkého 

rozsahu, což je výhodou. Za optimálních podmínek má motor (s využitím dynamického buzení) 

měrný výkon 5x až 10x vyšší než tradiční motory. Takové motory dělíme na dva druhy – 

využívající stojatou nebo postupnou elastickou vlnu [31]. 

 

- stojatá vlna využívá převodu tečné složky působící síly kmitajícího elementu na 

rotační pohyb. Výhodou je nízká cena díky přítomnosti jen jednoho zdroje vibrací 

a vysoké účinnosti. Nevýhodou je možnost jen jednoho směru pohybu [31].   

 

- s postupnou vlnou. Postupná elastická vlna je ze dvou stojatých vln, které jsou 

posunuty v čase i prostoru o čtvrt periody [31].  

 

 

• Použití 

Využíváme například pro ventilátory chladících zařízení, pro tichý chod, dlouhou životnost a 

konstrukční jednoduchost, další aplikace se nachází v Příloze 7 [31]. 
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 Elektrostrikční a feroelektrické umělé svaly 

 

• Rozdělení a definice 

Rozdělení: 

a) Elektrostrikční aktuátory 

b) DEA – popis viz samostatná kapitola 3.2.1 

c) Feroelektrické aktuátory 

d) Aktuátory tvořené tekutými krystaly – popis viz samostatná kapitola LCD tekuté 

krystaly 3.7.1 

 

A. Elektrostrikční aktuátory + funkce 

Tyto materiály fungují na základě elektrostrikčního jevu, což je obrácený piezoelektrický jev. 

Piezoelektrický jev vzniká stlačením některých krystalických látek. Díky stlačení dochází 

k deformaci krystalické mřížky – v níž dochází ke změně polohy atomu nebo molekul. Tyto 

změny polohy způsobí nahromadění elektrického náboje v různých částech krystalu. Tím 

vzniká elektrické napětí vlivem elektrostatického pole.  Mezi materiály, které tento jev 

umožňují, patří například monokrystalický křemen (křišťál = SiO2) a další. Tento typ aktuátoru 

má účinnost přeměny elektrické energie na mechanickou práci přes 90%. Míra poměrného 

přetvoření se pohybuje v desetinách, max. v jednotkách procent, z čehož vyplývá, že dochází 

k malým deformacím – zajišťují předpoklad vysoké životnosti aktivního materiálu, ale omezují 

použitelnost materiálu pro konstrukci umělého svalu [21,31,32]. 

 

B. Feroelektrické 

Materiály jsou elektrostatické, vyráběny ze speciálních kopolymerů se schopností si zachovat 

svou elektrostatickou orientaci (elektrický náboj) při pokojové teplotě. Materiál obsahuje tzv. 

krystalické domény tvořící elektrostatický dipól. Díky tomu se v jejich okolí generují 

elektrostatická pole. Tyto materiály pracují na principu změny orientace elektrických dipólů. 

Změny jsou možné jen v oblastech poblíž Curieho bodu – určující Curieho teplotou. Při níž 

tepelná energie ruší feroelektrické vlastnosti – následná snadná přepolarizace. Pro aplikace jsou 

nejvhodnější feroelektrické kopolymery na bázi PVDF [21,31,32].  

 

• Funkce feroelektrického aktuátoru 

Pro funkčnost aktuátoru je nutné měnit polaritu kopolymerů. Tyto změny jsou možné jen 

v oblasti Curieho teploty (vyšší než pokojová). Smysl elektrického statického pole 

elektrostrikčních aktuátorů obrátíme zahřátím nad Curieho teplotu (ztráta feroelektrických 

vlastností), kdy se materiál stane paraelektrickým. Následně přivedeme elektrické pole 

opačného smyslu a ochladíme jej pod Curieho teplotu, kde se stává opět feroelektrickým. Takto 

docílíme změny polarity, tzv. krystalické domény polymerů, obr.7. Při fázové přeměně nastává 

doprovodný jev. Tento doprovodný jev se projevuje změnou objemu. A díky tomuto jevu lze 

vykonávat mechanický pohyb. Změnou polarity ale dosáhneme i velké hystereze. Mezi 

feroelektrické materiály řadíme moderní kopolymery na bázi PVDF. Odvod tepla a následný 

ohřev pohonů pro dosažení frekvence nad 100 Hz je nepraktický až na výjimku malých vzorků 

nebo malého zatížení [21,31,32]. 
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Nevýhody a jejich zmírnění 

Jak již bylo zmíněno výše, tento typ aktuátoru pracuje v omezeném rozsahu provozních teplot 

(jen v oblasti Curieho teploty). Typický rozsah teplot je mezi 20 a 80 °C. Proto hlavní 

nevýhodou těchto aktuátorů je nutnost řízení teploty a značná hystereze, která snižuje rychlost 

aktivace a účinnost. Účinnost se pohybuje okolo 80%. Aplikujeme elektrické pole vysoké 

intenzity v opačném směru počátečního pole, čímž dojde k velkému rozptýlení energie. Tyto 

nevýhody lze řešit přidáním tzv. rušivých členů (nedokonalostí). Tyto rušivé členy zavádíme 

ozařováním nebo přidáním feroelektrických monomerů do řetězců. Rušivé členy nám ovlivňují 

hodnotu Curieho teploty – sníží ji, při normální provozní teplotě nám dominuje nepolární fáze. 

Teplo můžeme také použít pro aktivaci feroelektrických polymerů místo využití elektrické 

energie.  Rušivé členy nám ovlivňují velikost hystereze (snižují ji) a snižují energetickou 

bariéru potřebnou pro změnu fáze [21,31,32]. 

 Konkrétní aplikace využití těchto Elektrostrikčních a Feroelektrických umělých svalů 

jsou v Příloze 8. 

  

 
 

 Schéma Feroelektrického PVDF při shlukování a tvoření krystalů při 

polarizaci a tvorbě zesíťované polymerní sítě [21] 

3.3 Magnetické pole 

 

 Magnetické aktuátory 

Dva základní typy tvořené ferrogelem a permanentními magnety. 

 

• Druhy (Typy)  

 

a) Aktuátory tvořeny ferrogel 

Tento materiál je v podstatě hydrogelem ve formě zesítěných polymerních sítí, tvořen 

elastomerovou matricí s rozptýlenými částicemi feromagnetického materiálů. Většina gelů je 

homogenním materiálem, který se zmenšuje a zvětšuje rovnoměrně bez dramatické změny 

tvaru. Díky feromagnetickým částicím můžeme vzniklý ferrogel opakovaně ohýbat a rovnat. 

Takže hlavní výhodou je tvarová přizpůsobivost a možnost ovlivnění přesného průběhu 
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deformace (deformace do požadovaného tvaru) pomocí námi řízené koncentrace 

feromagnetických částic [6,22,23]. 

 

b) Aktuátory tvořeny elektromagnety nebo permanentními magnety 

Tento materiál je také tvořený pružným elastomerem. Elastomer používáme jako spojovací 

materiál. Jako aktivní prvek vkládáme permanentní magnety nebo elektromagnety [6,22,23]. 

 

• Princip činnosti 

add a) Ferrogely 

Ferrogely jsou nejčastěji tvořeny magnetickými částicemi Fe3O4, které rozptýlíme do PVA 

(PVC alkohol) hydrogelu. Tím dosáhneme kombinace elastických vlastností PVA gelu a 

magnetických vlastností částic Fe3O4. Přidáním magnetického pole nastane okamžitá odezva 

deformace. Míra deformace je závislá na obsahu magnetických částic, jelikož pro každou 

koncentraci těchto částic je jiná prahová hodnota (= určuje velikost vychýlení) síly 

magnetického pole. Hodnotu snižujeme zvýšením podílu Fe3O4.  Po překonání prahové hodnoty 

aplikovaného magnetického pole dojde k významnému vychýlení. Toto je důvod, proč tento 

materiál je vhodný i pro napodobení lidských kloubů [6,22,23,31,32].  

 

- Aplikace – kloub 

Při pohledu na obr. 8 si všimneme potažených a nepotažených částí. Nepotažené části nám 

slouží jako kloub, který usnadňuje ohyb typický pro každý prst. Potažené části nám zajištují 

mechanickou sílu potřebnou pro pohon aplikace. Místa s největší koncentrací konají ohyb,     

tzv. výchylku, zatímco části s nejmenší koncentrací především vedou s doprovodným 

malinkým vychýlením [6,22,23,31,32]. 

 

 

 Ferromagnetický kloub [6,22] 

• Použití 

add a) Ferrogely 

Tento materiál využíváme na „on-off“ snímače, nejvýhodnější je pro výrobu měkkých pohonů, 

v borech biomechaniky a biometrické aplikace a na lidské klouby [6,22,23,31,32].  

 

Ukázka vychýlení v přítomnosti a nepřítomnosti magnetického pole. Jeden konec pevně 

zafixujeme a druhý necháme volně. Pohyb zajistíme díky přiblížení a oddálení magnetu k/od 

ferrogelu, viz obr.9. Největší deformace a vychýlení dosáhneme nárůstem koncentrace oxidu 
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železitého. Průhyb se pomalu zvyšuje až do dosažení prahové hodnoty. Jakmile tuto prahovou 

hodnotu překročíme, dojde k extrémnímu vychýlení. Prahová hodnota odpovídá minimální 

intenzitě magnetického pole nutné pro vyvolání okamžité výchylky [6,22,23,31,32].  

 

 Vychýlení při působení magnetického pole [22] 

Ferrogely a jejich využití pro kloub jehož velikost ohybu je závislá na obsahu Fe3O4 jak 

je popsáno výše naleznete dále v mé případové studii.  

 

add b) Permanentní magnety 

Nejvíce využívány pro lineární motory [6,22,23,31,32]. 

Konkrétní návrh aplikace použití permanentních magnetů se nachází v Příloze 9. 

 

 Magnetostrikční aktuátory 

 

• Princip činnosti 

Magnetostrikční aktuátory využívají magnetostrikčního jevu (procesu). Magnetostrikční jev, 

kterým prochází feromagnetické materiály, způsobí při aplikaci magnetického pole změnu 

tvaru. Deformace od vnějšího zatížení ovlivňuje změnu v magnetické bilanci. Magnetostrikční 

jev je výsledkem natočení malých magnetických domén, které způsobí deformace a tím i 

prodloužení materiálu ve směru působení magnetického pole (přeměna magnetické energie na 

mechanickou práci). Deformace je také způsobena přechodem mezi tetragonální a kubickou 

fází (martenzit, austenit) [37,22,23].  

Mezi magnetostrikční materiály patří materiály, které vykazují napětí v přítomnosti 

magnetického pole (jsou deformovány v přítomnosti magnetického pole – například 

anizotropní materiály – snadná přeměna krystalické mřížky). Pro tyto aktuátory je potřebná 

vysoká intenzita magnetického pole. Provozní teplota se pohybuje okolo 200–350 K (pod 

Curieho teplotou 325-350 K), toto rozmezí odpovídá martenzitické transformační teplotě 

[37,22,23]. 

 

• Vlastnosti 

Rychlá odezva 1 kHz a přiměřený životní cyklus [22,23].  
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• Použití 

Využíváme je například pro polovodičové reproduktory, vibrace, převodníky, různé typy čidel 

a akčních členů, konkrétní aplikace jsou popsány v Příloze 10 [22,23].  

3.4 Chemická energie 

 Hydrogely 

Hydrogel je síť polymerních řetězců. Hydrogely jsou vysoce absorpční, přírodní či syntetické 

polymerní sítě. Hydrogely jsou flexibilní a velmi podobné přírodním tkáním. Tento materiál 

vykazuje vratné chování v rámci vnějších podnětů. Polymery jsou schopné vykonávat 

mechanickou práci, jako jsou koncentrace, expanze, ohýbání na základě změny Gibbsovy volné 

chemické energie v polymeru. Hydrogely jsou materiály vhodné pro stavbu umělých svalů 

[24, 27]. 

 

Rozdělení hydrogelů: 

a) Hydrogely citlivé na teplotu 

b) Hydrogely citlivé na pH 

c) Hydrogely citlivé současně na změnu teploty a změnu v pH 

d) Hydrogely citlivé na elektrické pole 

e) Superabsorbční polymery (SPA) a superporézní hydrogely (SPH) 

f) Hydrogely reagující na magnetické změny 

 

a. Hydrogely citlivé na teplotu 

Tato skupina gelů je nejčastěji studovanou skupinou polymerních systémů citlivých na okolní 

prostředí se schopností dramaticky měnit svou strukturu v rozmezí určitých teplot. Změny se 

projevují především ve vratné změně jejich objemu. Studie této skupiny začaly již v roce 1978. 

Tato skupina hydrogelů ve vodě prokázala hydratačně-dehydratační změny v reakci na změnu 

teploty, jejímž výsledkem se stala spodní kritická teplota roztoku (LCST). U polymerů s LCST 

se snižuje rozpustnost ve vodě, a tím také dochází ke zmenšování objemu. Pro hydrogely 

vyrobené z LCST polymerů platí, že při zvýšení teploty nad LCST nastane smršťování. Tento 

jev je také nazýván bobtnáním. Bobtnání je tzv. inverzní (negativní) teplotní závislost. U 

ostatních polymerů se teplotní závislost projevu právě naopak, což znamená, že při zvyšování 

teploty nám rozpustnost narůstá. LCST můžeme změnit pomocí úpravy segmentů v polymeru 

[24, 27]. 

  

b. Hydrogely citlivé na pH 

Tyto hydrogely mají kyselé nebo bazické funkční skupiny, což znamená, že buď nám přijímají, 

nebo uvolňují protony při reakci na změnu v pH okolního prostředí. U pH-citlivých 

polymerních hydrogelů v závislosti na ionizaci řídících jejich bobtnání [24,27]. 

 

 Faktory, které ovlivňují bobtnání hydrogelů:  

I. Volná energie mísení sítě řetězců s rozpouštědlem 

II. Iontový osmotický tlak 

III. Elastická zátěžná reakce zvětšující se gelové sítě 
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Ionizace může zesílit přitažlivost nebo odpudivost nabitých polymerních řetězců, a tím 

ovlivnit stupeň bobtnání, a tím i doprovázenou změnu objemu. Tato skupina hydrogelů byla 

vyvinuta pro různé biomedicínské aplikace, zejména pro začlenění a dodání bioaktivních látek 

a dodávání léků [24, 27]. 

 

c. Hydrogely citlivé současně na změny v pH a změny teplot 

Tyto inteligentní hydrogely mohou reagovat současně a nezávisle na více než jeden vnější 

podnět, na změnu pH a teploty. Nejlepší přístup by byl ko-polymerizovat teplotně-citlivý prvek 

s pH reagujícím prvkem, připravený RAFT kopolymerací vykazující ostré reakce na malé 

změny teploty nebo pH.  Nový druh inteligentních hydrogelů je prezentován Reinickem, ten 

vykazuje bod zákalu, jenž je snadno nastavitelný komonomerním poměrem. Kopolymerace 

GME a EGE produkuje téměř statické kopolymery se slabým preferenčním začleněním GME 

a vykazuje ostrý přechod spirála-kulička s téměř nulovou hysterezí. Teplota a pH vyvolávají 

agregaci tříblokových terpolymerů ve vodném roztoku. Na podněty-reagující chování vede 

k reverzibilnímu tvoření gelu, jehož pevnosti a přechodové body jsou laditelné pH, teplotou 

koncentrací a délkami bloků. Dále máme třídu hybridních gelů, ty jsou částečně biodegradabilní 

[24, 27]. 

 

d. Hydrogely citlivé na elektrické pole 

Tato skupina hydrogelů se smršťuje nebo nabobtnává v přítomnosti aplikovaného elektrického 

pole. Někdy hydrogel na jedné straně bobtná a na druhé vysychá, což vede k ohýbání. 

Objemové zhroucení při nepatrné změně elektrického potenciálu v gelu je možné u hydrogelů, 

jenž jsou v kontaktu s oběma elektrodami (s anodou i katodou). Obecně platí, že smršťující 

deformace pod aktivací zvyšuje molekulární pohyblivost v gelu s menší hustotou zesíťovaní. 

Objemové změny vyvolené elektrickým polem jsou využívány pro pulzní uvolňování inzulínu. 

Elektro-citlivé hydrogely, to jsou v podstatě pH-citlivé hydrogely, jsou schopné přeměnit 

chemickou energii na energii mechanickou. Tyto systémy používáme pro pohony nebo umělé 

svaly ve velkém množství aplikací. 

 

e. Hydrogely s tvarovou pamětí (SMP) 

Tyto polymery reagují na vnější podněty prostřednictvím změny tvaru. Vnějšími podněty 

myslíme změny teplot, světla, elektrického pole a další. O tento materiál je v současné době 

obrovský zájem díky malým hmotnostem s vysokou obnovitelností tvaru, jednoduchostí 

manipulace a nízkými náklady ve srovnání se slitinami s tvarovou pamětí. SPM reagují na 

změnu teploty při přechodu teplot nad teplotní přechod, velkou deformací, kterou lze fixovat 

v dočasném tvaru do ochlazení pod teplotní přechod. Tyto polymery mají dvoufázovou 

strukturu, pevnou fázi a reverzibilní fázi. Pevná fáze vznikne pomocí zapletení polymerního 

řetězce nebo z chemicky či fyzikálně zesíťovaných bodů a reverzibilní fáze, která je tvořena 

fyzikálním jevem, např. krystalizací atd., polymerních segmentů. Proces obnovy je díky 

dezorientaci orientovaných řetězců způsoben termodynamickou entropii. [24, 27].  

 

f. SAP- superabsorbční polymery a SPH-superporézní hydrogely 

SAP se používají v zemědělství a průmyslu pro výrobu plen nebo v odvětvích, kde je zapotřebí 

zadržování vody. Volně zesíťované hydrofilní polymery absorbují a udrží velké množství vody 

(až deseti násobky vlastní hmotnosti). SAP jsou dále známé jako superasorbenty, které mají 
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schopnost vnímat informace a vyvolávat reakce. Mohou reagovat na podněty okolního 

prostředí, jako je teplota, pH, světlo a specifické molekuly, mohou být použity v požárnictví 

nebo v balení potravin. Většina superabsorbentních hydrogelů je z polysacharidu, díky jejich 

přírodní bázi je využívám kvůli výjimečným vlastnostem, jako jsou biokompatibilita, 

biodegradabilita, obnovitelnost a netoxocity. U SPH jsou molekuly vody pohlcovány díky 

kapilárám a jejich silám, což způsobuje rychlejší absorpci vody než u difúze. Obecné rysy 

naleznete v přehledné tabulce v příloze 11 [24, 27]. 

  

g. Hydrogely reagující na magnetické změny – obsaženo v kapitole 3.3.1 magnetické 

aktuátory [24,27]. 

 

• Vlastnosti hydrogelů a jejich použití 

Oblast hydrogelů je zkoumána dlouhou řádku let, pro své unikátní schopnosti je to velmi 

výhodný materiál: velké vratné objemové změny v reakci na malé množství vnějších 

chemických podnětů. Tradičně gely reagují pomalu v řádech sekund až minut, jsou relativně 

slabé (100 kPa) při relativně nízké účinnosti. Hydrogely najdeme v široké škále různých 

aplikací, od senzorů až k pohonům. Speciální hydrogely s reakcí na specifické molekuly jako 

jsou glukóza, analyty a antibiotika využíváme jako biosenzory a systémy pro podávání léků. 

Naopak hydrogely citlivé na změnu světla, elektrického, magnetického pole nebo tlaku 

využíváme na bioseperace a podávání léků. Působení elektrického pole na gel způsobuje 

migraci vodíkových iontů z nebo do gelu, což je doprovázeno změnou pH. Nanokompozitní 

hydrogely využíváme k překonání nevýhod v podobě křehkosti a nízké mechanické pevnosti 

hydrogelů. Jak vyplývá z výše uvedených informací, hydrogely jsou perspektivní a vhodný 

materiál v oblasti biomedicíny, a proto je jistý jejich další výzkum a další rozšíření pole 

působnosti [24, 27]. 

 Aplikace Hydrogelů jsou popsány v Příloze 12. 

3.5 Mechanická 

 Pneumatické aktuátory 

Pneumatické svaly jsou nejstarší umělé svalů vůbec. První umělý sval byl vyroben ruským 

vědcem S. Garasievem již v roce 1930. Tehdy to byla pryžová trubka, kterou obklopil na 

několika místy prstenci. Tyto prstence na obvodu vzájemně spojil vlákny [3,33]. 

 

• Princip činnosti + druhy 

Pneumatický sval aktivujeme expanzí tlakového plynu do vaku pneumatického válce. Při 

expanzi ve vaku narůstá objem, který způsobí zvětšení vnějšího poloměru vaku při zkrácení 

délky. Díky zkracování délky sval vykonává práci [3,33]. 

 

Dle principu činnosti lze pneumatické svaly rozdělit na dva typy: 

❖ Přetlakové: 

- sval podle Garasieva 

- McKibbenův umělý sval 

- Yarlotův umělý sval 

- Fluidní sval Festo  

- Sleeve Muscle Actuator 

- Akční člen ROMAC (Robot Muscle Actuator) 



 

33 

 

 

❖ Podtlakové: 

- Podtlakový sval J.N.Marcinčina 

- Paynterův hyperboloidní sval 

 

Přetlakové umělý svaly 

a. sval podle Garasieva 

První sval, který byl velice podobný tomu lidskému. Využit byl především pro pohon bioprotéz. 

Tento sval byl vyvinut v roce 1930 v Rusku. Tento sval vypadal jako gumová trubka obklopená 

prstenci na více místech. Tyto prstence byly mezi sebou spojeny neroztažnými vlákny. Trubka 

byla spojena s balónkem, který byl naplněný vzduchem, obr.10. Když se balónek, který je 

umístěný v podpaží nositele, stlačí, v trubce začne narůstat tlak a začne se zvětšovat její průměr 

= objem a zkracovat délka trubky [33].  

 

 

 Umělý sval zkonstruovaný dle Garasieva na Wasedské univerzitě 

v Tokiu a) bez tlaku b) pod tlakem [33]   

b. McKibbenův umělý sval 

Tento sval byl patentován roku 1947 ve Francii a v roce 1953 v USA jako nový typ akčního 

členu. Využíval se především pro výzkum umělých končetin v 50. a 60. letech 20. století. Nyní 

se McKibbenův sval využívá pro pohon protéz, pro ulehčení pohybu končetin, pro pacienty 

postiženy částečnou paralýzou. Je to gumová trubka umístěná v síťce z nylonových vláken, 

které jsou upleteny do kříže, obr.12. Když naplňujeme průměr plynem, průměr trubky nám 

roste při doprovodném zmenšování délky trubky, obr.11. Kdybychom dokázali udělat ideální 

opletení, pak by maximální síla, kterou sval vyvine, byla 3x větší než síla, kterou působí píst 

umístěný ve válci za stejného tlaku i průměru. Bohužel ale mezi vlákny vzniká velké tření, 

proto síla bude značně menší [33].  

Výrobní technologii tohoto svalu má každá firma jinou. Příkladem je sval od firmy 

„SHADOW“, kde se zvyšuje tuhost lineárně s tlakem [33].  

 

 

 McKibbenův umělý sval [33]   
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  a) princip b) skutečné provedení umělého svalu [33]   

b.1 Fluidní sval Festo  

Dalším případ McKibbenova pneumatického svalu. Tento komerční sval je v dostání ve dvou 

typech – DMSP a MAS. Fluidní sval typu DMSP má nalisované koncovky (nerozebíratelný 

spoj). Nalisované koncovky používáme pro připojení pneumatického vedení radiálně i axiálně. 

Konce vaku umělého svalu v MAS provedení jsou uloženy na kuželových plochách a upevněny 

šroubovými objímkami na koncovky. Připojení pneumatického vedení je pouze axiální, viz 

obr.13 [33]. 

 

 Fluidní sval Festo [33]   

c. Yarlotův umělý sval 

Patent byl udělen v roce 1972. Konstrukcí je velmi podobný McKibbenovu svalu. Rozdílem je 

ale provedení vaku. Vak je tvořen elastickou membránou, která při maximálním zvětšení 

objemu zaujímá sférický tvar. Opletení nám omezuje velikost expanze, je tvořeno 

neelastickými vlákny, orientovanými axiálně. Radiální vlákna slouží pouze pro zpevnění svalu 

a také pro omezení maximální expanze, obr.14 [33].  

 

 

 Yarlotův umělý sval [33]   
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d. Sleeve Muscle Actuator 

Sval je podobný fluidnímu svalu Festo. Na rozdíl od něj má trubku, která prochází vnitřním 

prostorem pod vakem svalu. Tato trubka zmenšuje neužitečný objem a zvyšuje tím objemovou 

účinnost. Sleeve Muscle Actuator byl vyvinut na alabamské univerzitě v roce 2013, obr.15 [33]. 

 

 

 Sleeve muscle actuator [33] 

e. Akční člen ROMAC (Robot Muscle Actuator) 

Tento akční člen byl prezentován již roce 1986 p. G.B. Immeginem. V konstrukci využíváme 

polylalokový vak, který je obalený pružným negumovým obalem s nepružným pláštěm – 

ocelová lanka. Při podtlaku akční člen vyvine velkou sílu. Dojde ke zkrácení do 50% s vysokou 

nosností (2000kg, pro akční člen vážící pouhých 300g). Pro vyvinutí velké síly potřebujeme 

velkou změnu v objemu akčního členu. Tato změna je ale poněkud zdlouhavá.  

Romac = ROBOTIC MUSCLE AKTUÁTOR – patentován v roce 1990. Tento sval má 

vak z neelastických materiálů, který tvoří množství výčnělků s trojúhelníkovým půdorysem, 

obr.16. Ve všech výčnělcích je vak zpevněn vlákny. V plném natažení, máme výčnělky 

rovnoběžně poskládány. Při nafouknutí se vyboulí ven a dojde ke zkrácení svalu. Ve stěnách 

vaku není skoro žádné tření, díky tomuto faktu má minimální hysterezi a hodnotu generované 

síly blízko teoretické hodnoty [33].  

 

 

 Robotic Muscle = Romac [33]   
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Podtlakový umělý sval 

Podtlakový umělý sval je pružným akčním členem pro přeměnu vstupní tlakové energie na 

výstupní mechanickou energii. Odsáváním média z vnitřního prostoru umělého svalu vzniká 

podtlak, který nám deformuje příčný rozměr. Jeho průměr se zmenšuje a dochází ke zkracování 

délky. V ose nám to vyvolá přímočarý pohyb, který využíváme k ovládání technických 

zařízení. Maximální zúžení je omezeno vnitřní trubkou, která nám také zabraňuje spojení stěn 

při zúžení. To by nám způsobilo nerovnoměrné namáhání. Díky trubce chráníme sval před 

poškozením, ale také zvyšujeme jeho životnost. Tyto podtlakové umělé svaly na základě 

konstrukce a tvaru rozdělují do dvou skupin [33].  

 

o Hladký umělý sval 

Velké objemové rozšíření při zkracování svalu. Tímto způsobem zabírá velmi velké prostor. 

Z konstrukčního hlediska je tento typ jednodušší a méně náročný. Pro uplatnění svalu jako 

akčního členu v konstrukcích robotických zařízení musíme odstranit jeho nedostatky [33]. 

 

a. Podtlakový sval J. N. Marcinčina 

Návrh v roce 1992 J. Novák-Marcinčin na Fakultě strojní TU v Košicích. Konstrukcí je trubka 

z gumy, která má ve stěně podélně umístěná neroztažná vlákna. Tyto vlákna pomáhají přenášet 

zatěžující sílu. Trubka je uzavřena na obou koncích koncovkami. Tyto koncovky jsou připojeny 

svorně. Koncovky dále využíváme pro připojení tlakového rozvodu vzduchu a pro připojení 

k pohonu, obr.17 [33].  

 

 

 Vpravo je zobrazení bez zatížení a vlevo v plném zatížení [33] 

o Opletený umělý sval 

Při smršťování dochází k tření mezi opletením a gumovou trubkou při smršťování [33].  

 

a. Paynterův hyperboloidní sval 

Tento sval je konstrukcí úplně jiný než ostatní. Když vak není zatížen, má tvar hyperboloidu. 

Při maximálním objemu se jeho tvar blíží kouli. Opletení vaku je z koaxiálních neroztažných 

vláken. Nevýhodou tohoto svalu je velký průměr koncovek, viz obr. 18 [33]. 

. 

 

 Paynterova hyperboloidního svalu [33]   



 

37 

 

• Vlastnosti 

Pneumatický sval má dvě koncovky, které jsou buď ocelové, nebo ze slitiny hliníku. Tyto 

koncovky mají tři funkce:  

 

• Spojení umělého svalu s mechanismem, který pohání umělý sval 

• Připojení pneumatického vedení 

• Upevnění pneumatického vaku 

 

Pro spojení umělého svalu používáme pevnou nebo rotační vazbu díky vnitřní nebo vnější 

šroubením v ose svalu.  

Vak je vyroben z pryže a opleteného rukávu či z kompozitu tvořeného pryží a 

neroztažným vlákny. Vak musí být z těchto materiálů pro jejich nepropustnou vlastnost. Pro 

správný chod je důležité, aby se pracovní plyn nedostal z vaku, toto nám zajišťuje v jednom 

případě pryž v druhém kompozit tvořený pryží. Aby průběh deformace probíhal tak, jak 

požadujeme, nám zajištuje opletení či neroztažná vlákna také nám zajišťuje přenos akčních sil 

[33].  

• Použití 

Využití pneumatické energie k ovládání umělých svalů bylo již v historii mnohem více časté 

než využití energie hydraulické. Hydraulický sval se začal používat pro speciální roboty, kteří 

pracují pod vodou. V této oblasti se pneumatické svaly nevyužívají kvůli nadlehčování součásti 

[33].  

Pneumatické svaly jsou vyvíjeny už několik desetiletí a téměř třicet let jsou komerčně 

využitelné. Jejich obecné použití je v medicíně, kde slouží k pohonu protéz. Lze je využít 

rovněž v robotice pro ovládání robotických chapadel, jako pohonu jednoúčelových strojů, v 

manipulační technice, u dopravních systémů (například napínání dopravníkových pásů). Dále 

je jedním z možných použití například ovládání hmatové rukavice. Díky rychlému nástupu 

elektrických servomotorů lze však očekávat ústup pneumatických umělých svalů, a to 

především z důvodu potřebného zdroje tlakového vzduchu [33]. 

3.6 Vnitřní energie částic 

 

  Kovy s tvarovou pamětí (SMA) 

Pro SMA aktuátory je typické velké relativní zkrácení (okolo 5–7 %), velká působící síla a 

velmi vysoký poměr výkonu vůči hmotnosti. Jejich nevýhodou je nízký dynamický rozsah, 

který je možné zvětšit použitím nuceného chlazení, a nízká účinnost [28].   

 

• Princip činnosti 

Hlavní částí těchto pohonů je element (drát) vyrobený ze slitiny kovů, která má reverzibilní 

materiálovou deformaci při zahřátí. Mechanický pohyb je u SMA způsoben změnami v 

krystalické struktuře kovu. Na změnu v krystalické struktuře mají nejčastěji vliv tyto faktory: 

vliv teploty a vliv vnějšího mechanického napětí. Při změně teploty či napětí nám dojde k tzv. 

Fázové transformaci, při které se mění struktura materiálu. Rozeznáváme dvě základní fáze 

slitiny. První je s velkou symetrií krystalické mřížky – Austenit a druhá je již s menší symetrií 

– Martenzit (např. tetragonální krystalická mřížka, změna struktury způsobí objemové změny 

– mechanický pohyb) [6,28,31]. 



 

38 

 

SMA má vysoké nelineární rekce způsobené hysterezí, saturací, tvarovými paměťovými 

efekty. Pulsní modulace (PW) a šířka impulsů pulsní frekvencové modulace (PWPF) byly 

testovány vůči kontinuálnímu PD regulátoru. Pro kompenzaci nelineárního chování použijeme 

off-line linearizaci pro model KP. Tento model vyjadřuje závislost hystereze SMA drátu na 

teplotě. Dále je model schopen zohlednit změny hystereze způsobené změnami zatížení. 

Regulátor KP má vynikající schopnosti pro kontinuální signály až do 20 Hz. Pro aktivaci SMA 

využíváme teplotu. I malé tepelné odchylky způsobí velké rozdíly ve výstupní poloze. Proto 

využíváme dvoustupňových řadičů. Tento způsob sleduje vstupní signál pomocí sinusoidy 0,1 

Hz. [6,28,31]. 

 

• Vlastnosti  

SMA Struktura je při austenitu uspořádána i při namáhání materiálu. Během přechodu do 

martenzitického stavu se struktura mění v méně uspořádanou. V martenzitickém stavu i při 

malém namáhání dochází ke změně tvaru. Viz násl. obrázek, kde se nachází závislost 

prodloužení na mechanickém namáhání, Hookův diagram, obr.19 [6,28,31]. 

 

 Hookův diagram SMA [28] 

 

• Použití 

SMA jsou běžně používány pro ovladače, jejich maximální namáhání je 4–6%. I když je to více 

než u jiných inertních kovových materiálů, využíváme to jen pro málo aplikací robotů (man-

size). Hybridní kompozity jsou využívány jako tvarově paměťové slitiny. Kompozity mohou 

produkovat mnohem více napětí a rozšířit si tím škálu použití, napětí okolo 6 %. Na SASMAC 

dosáhneme napětí v rozmezí 10–20%. Když zvětšíme koncentraci SMA drátu – nahradíme jej 

páskem, viz obr.20, dosáhneme až 30-40% [6,28,31].   

 

 SMA drát [28] 
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Stuhu charakterizuje vyšší pružnost a napětí oproti konvenčnímu SMA drátu. Spletení 

několika pramenů dohromady zvyšujeme pružnost při zvýšení celkové ovládací síly 

servopohonu, obr.20 [6,28,31]. 

Aplikace SMA naleznete v Příloze 13. 

3.7 Kvantová energie 

 LCD Tekuté krystaly 

Je to aktuátor, který obsahuje pružný materiál, který je schopný využít různých aktivačních 

energií pro přeměnu mechanické práce v makroskopickém měřítku a vznik různých fází, které 

se liší uspořádáním mesogenů. Mesogeny jsou stavebními prvky aktuátorů. Tyto Mesogeny se 

skládají z několika benzenových jader v některých případech doplněných o prvky jako je kyslík 

či chlor. Mesogeny jsou řetězce s jednoduchými vazbami připojenými k nosným polymerům. 

Polymerní sítě umožňují mesogenům dostatek pohybu, např. otáčení mesogenů při zachování 

tvaru se zamezením volného toku. Mesogeny nám vytváří elektrický dipól díky svému složení. 

Z tohoto vyplývá, že materiál umožňuje vznik několika fázím, které se liší především 

uspořádáním mesogenů [1,29,31,32].  

 
Fáze tekutého krystalu: 

• Nematická 

Tato fáze nám popisuje stav, kdy jsou mesogeny orientovány rovnoběžně, ve 

vzájemně přesazené pozici, obr.21. V nematické fázi se řetězce prodlužují. Změna 

orientace je možná s tepelnými nebo elektrickými podněty [29,31,32]. 

 

 

 Nematická fáze [35] 

• Smektická  

Smektická fáze je podobná nematické fázi. U této fáze 

jsou mesogeny taky orientovány rovnoběžně, ale nejsou 

přesazené, obr.22. Tato fáze se dále dělí na: 

 

 

- Smectic A 

- Smectic C 

 

 

 Smektická fáze [35] 

dle úhlu orientace mesogenů [29,31,32]. 
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• Chirální neboli cholesterická 
Uspořádání mesogenů v této fázi probíhá v prostoru. Jelikož nám mesogeny tvoří 

šroubovici ve směru kolmém na uvažovaný řez tekutého krystalu. Každá plocha 

jakéhokoliv uvažovaného řezu zaujímá shodné uspořádání s uspořádáním nematické fáze, 

obr.23 [29,31,32]. 

 

 Cholesterická fáze [36] 

• Mezofáze 
Tato fáze odpovídá stavu tekutého krystalu mezi tuhou a kapalnou fází. V této fázi mohou 

tekuté krystaly zaujímat nematickou, smetickou nebo chirální nematickou fázi, obr.24 

[29,31,32]. 

 

 Mezofáze [1] 

• Princip činnosti 
Aktuátory z tekutých krystalů můžeme aktivovat třemi různými způsoby. Aktivaci například 

pomocí elektrického pole při velmi nízké hodnotě napětí, pomocí tepelné energie a 

ultrafialovým světlem. Díky této aplikaci dojde k přeměně na mechanikou práci [1,29,31,32]. 

 

a) Aktivace elektrickým polem 

Při tomto způsobu aktivace dochází k natočení mesogenů, takovým způsobem, že vektory 

elektrických dipólů mesogenů souhlasí s vektory elektrického pole. Díky tomuto faktu dochází 

ke změně orientace mesogenů a ke značné objemové změně polymeru s tekutými krystaly. 

Aktivací elektrického pole dosáhneme aktivační energie až 133 Hz s intenzitou pole 1,5 MV 

m-1 při poměrném přetvoření 4 % s účinností okolo 75 %. Na tuto aktivaci připadá odezva 

rychlosti okolo 10ms [1,29,31,32]. 

 

b) Aktivace teplem nebo světlem 

Při této aktivaci dochází ke změně fáze. Konkrétně se nám změní mezofáze na kapalnou fázi 

tekutých krystalů. Tahle změna s sebou přináší velké objemové deformace (změny). Velikost 
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přetvoření může dosáhnout až 400% při tepelné aktivaci, ale rychlost odezvy je limitována 

difúzí. Tento způsob aktivace je velmi snadný přidáním citlivého spínače na světlo. Spínač je 

založený na principu samo zabarvovacího přepínače [1,29,31,32].  

 

• Použití  

Podstatná výhoda elastomerů s tekutými krystaly spočívá v nízké hodnotě modulu pružnosti. 

To předpokládá schopnost větších objemových deformací. Pokud se zlepší deformace při 

aktivaci elektrickým polem, lze předpokládat úspěšné nasazení tohoto materiálu v nejrůznějších 

oblastech, například jako pohon ostření čoček fotoaparátů. Pro poddajné pohony v robotice a 

umělé svaly [1,29,31,32].  

Aplikace jsou popsány v Příloze 14. 

 





 

43 

 

4 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

V rámci případové studie bylo zvoleno ověření funkčnosti umělého svalu tvořeného 

ferrogelem. Důvodem takové volby případové studie je častá absence a nejednoznačnost 

výpočtových modelů v rámci prozkoumaných zdrojů. 

Případová studie je založena na přibližném srovnání vědeckých výsledků a výsledků získaných 

experimentálně. Závěrem bude porovnání a zhodnocení výsledků. Pro porovnání byly 

připraveny 2 materiály se dvěma různými koncentracemi feromagnetického materiálu Fe3O4. 

1. PVA hydrogel 

2. Gel => glycerin + voda 

 

Pro měření byl vybrán PVA hydrogel a směs glycerinu a vody jakožto základní materiály 

magnetického umělého svalu. Vzorky byly postupně testovány s 50 % Fe3O4 a 70 % Fe3O4. 

Koncentrace feromagnetického prášku Fe3O4 byla volena s ohledem na nižší permeabilitu 

ferrogelu s cílem řádově odhadnout účinnost magnetického umělého svalu tvořeného 

ferrogelem. V porovnání s koncentrací v [22] jsou hodnoty mnohem vyšší, což do jisté míry 

kompenzuje nižší hodnotu magnetické indukce použitého elektromagnetu. 

4.1 Měření experimentu 

 Pracovní pomůcky  

• Posuvné měřítko s přesností 0,02 mm  

• Elektromagnet: napětí 12 V 

 Příkon 11 W 

 Přídržná síla 400 N 

 Vnější průměr 50 mm 

 Vnější průměr jádra 20 mm 

• 4x akvaristická hadička 6x1 mm o délce 250 mm 

• Jemný prášek Fe3O4 

• Prášek PVA 

• Voda 

• Gel => glycerin + voda 

 

Pokusy byly měřeny v prostředí s teplotou okolí 20°C. Hadičky s materiály byly postupně 

uchopovány do pomocné konstrukce, tak aby se nacházely v ose magnetu. Osa magnetu se 

nacházela ve vzdálenosti 90 mm od bodu uchycení, viz obr.25. 
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 Uchopení prvního vzorku a ukázka vzdálenosti úchopu 90 mm od osy 

elektromagnetu 

 

 Postup měření 

Na začátku byl smíchán prášek Fe3O4 s PVA hydrogelem, viz obr. 26a a Gelem, viz obr. 26b 

na požadované koncentrace. Ke konstrukci vzorků magnetických umělých svalů byly použity 

hadičky z materiálu PVC. Ty byly následně naplněny namíchanými vzorky a popsány.  

 

   

       a)  b) 

 Ukázka a) PVA hydrogel b) Gel 

První typ vzorku byl uchycen do konstrukce, srovnán a bylo na něj aktivováno 

magnetické pole. Po aktivaci byl magnet manuálně přibližován. Byla zaznamenávaná 

vzdálenost, kdy vzorek začal reagovat na přítomnost magnetického pole, a konečná výchylka 

hadičky. Stejný postup byl proveden pro každou hadičku pětkrát, naměřené hodnoty jsem 

uvedla v tabulce 1.  
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č. 

měření 

výchylka 

[mm] 
50% gel 70% gel 50% PVA 70% PVA 

1 
počáteční 10 13,3 12,5 12,4 

konečná 7 10 4,3 6 

2 
počáteční 10 14,2 12,8 12,8 

konečná 7,5 9,4 5 6 

3 
počáteční 10 11 12,8 12,8 

konečná 8,4 7,5 4,3 7 

4 
počáteční 10,5 11 12 12,8 

konečná 8,5 7 3 6,4 

5 
počáteční 10,5 13 8,4 12,8 

konečná 6 8,5 3,7 7,3 
      

Tab 1)  Tabulka naměřených hodnot 

 Výpočet statistických veličin + vzorce 

Ke všem typům materiálu jsem dopočítala hodnoty aritmetického průměru, rozptylu a 

směrodatné odchylky dle vzorců uvedených níže. Hodnoty jsem uvedla v následující tabulce 2. 

Aritmetický průměr  

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Rozptyl 

𝑠2 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

= (
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

2

𝑛

𝑖=1

) − �̅�2 

 

Směrodatná odchylka 

𝑠 =  √𝑠2 

 

Veličina Výchylka 50% Gel 70% Gel 50% PVA 70% PVA 

Aritmetický 
průměr  

počáteční 10,2 12,5 11,7 12,72 

koncová 7,48 8,48 4,06 6,54 

Rozptyl 
počáteční 0,0600 1,6560 2,8080 0,0256 

koncová 0,8616 1,2616 0,4504 0,2784 

Směrodatná 
odchylka 

počáteční 0,2449 1,2869 1,6757 0,1600 

koncová 0,9282 1,1232 0,6711 0,5276 

Tab 2)  Vypočtené hodnoty statistických veličin 
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 Grafické porovnání výsledků pro 50 % a 70 % (obr. 27,28) 

 

 

 Srovnání 50 % vzorků. 

 

 

 Srovnání 70 % vzorků 

 

Po porovnání výsledků jsem zjistila, že Gel ze směsi glycerinu a vodou má mnohem lepší 

výsledky na magnetické pole než zkoumaný a využívaný PVA hydrogel.  
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 Vědecké výsledky 

 

Výsledky zaznamenány z vědecké publikace. Porovnání deformace na obsahu Fe3O4, viz 

obr.29 [22]. 

 

 Závislost koncentrace na výsledné výchylce [22]. 

Z obrázku můžeme vidět, že navýšení koncentrace Fe3O4 je doprovázeno navyšováním 

výsledné výchylky. S tím je spojeno a zmenšení potřebné síly magnetického pole.  

 Porovnání vědeckých výsledků s experimentálními 

V rámci měření bylo ověřeno, že při rostoucím poměru feromagnetického materiálu Fe3O4 roste 

výchylka. Přesnost měření mohla být negativně ovlivněna nepřesným odečítáním hodnot 

z posuvného měřítka a také zahříváním elektromagnetu při měření. 
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5 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Problematika umělých svalů je velmi rozsáhlá, zasahuje jak do oblasti technické robotiky a 

pohonů, tak do oblasti mikrobiologie a lékařství a v neposlední míře taky do nanofyziky Přínos 

bakalářské práce spočívá ve shrnutí poznatků v rámci tématiky umělých svalů, nalezení a 

objasnění nepřesností uvedených v odborné literatuře, nacházejících se v databázi Scopus, a 

chyb uvedených v populárně naučné literatuře. 

V experimentální části bylo vypracováno ověření funkčnosti magnetického umělého 

svalu popsaného v literatuře [22]. Dále zde byl proveden pokus nahradit použitý ferrogel, 

konkrétně směs PVA a Fe3O4, jiným materiálem. Byla využita směs vody a glycerinu. Cena 

takto vytvořené směsi je zanedbatelná ve srovnání s PVA hydrogelem. Měřením bylo zjištěno, 

že tento materiál s kombinací Fe3O4 velmi dobře reaguje na přítomnost magnetického pole.  

Výsledek měření je vzhledem k provedeným metodám spíše ilustrativní. Poukazuje na 

možnost použít kromě PVA hydrogelu taky hydrogel složený ze směsi glycerinu a vody ke 

konstrukci magnetického umělého svalu. Pro zjištění dalších poznatků by bylo vhodné zjistit 

přesné hodnoty magnetické indukce elektromagnetu permeabilitu samotného ferrogelu 

v závislosti na koncentraci feromagnetických částic, dále změřit akční sílu vzorku umělého 

svalu při aktivaci magnetického pole a z výchylky stanovit práci. Díky tomuto by bylo možné 

stanovit prakticky účinnost navrženého umělého svalu. Z časových nedostatků se ale takové 

měření nepodařilo uskutečnit.
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6 ZÁVĚR 

Primárním cílem bakalářské práce bylo sepsat existující poznatky o principech funkce umělých 

svalů, a to jak komerčně existujících, tak i laboratorně vyvíjených. Tento cíl byl splněn 

průzkumem jak vědeckých článků na internetových databázích, tak i studiem populárně 

naučných článků nebo závěrečných prací různých univerzit. Za přínos práce lze považovat 

především její využití jako studijní materiál v oblasti technické robotiky. 
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