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Anotace 

Janečka, M.: Výzkum a vývoj zevního fixátoru na pánev (acetabulum), včetně 

experimentálního měření a počítačového modelování. Školitel: Fries, J., VŠB-TU Ostrava, 

kat. Výrobních strojů a konstruování, 2013, 40 str. Autoreferát disertační práce 

 

 Cílem práce je konstrukční vývoj zevního fixátoru na pánev a porovnání 

naměřených hodnot na vyrobeném prototypu fixátoru s hodnotami naměřenými 

na matematickém 3D modelu.  

Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V závěru je vysloven předpoklad 

směřujícího vývoje pánevního fixátoru.  

 

Anotation 

Janečka, M.: Research and development of the external pelvis fixator (acetabulum) 

included experimental measurements and computer design. Supervisor: Fries, J., VŠB-TU 

Ostrava, dept. Production machine and design, 2013, 40p. Doctoral thesis abstract. 

 

The target of the thesis is development design of external pelvic fixator and 

compared measure values on prototype fixator with strength calculation values on relevant 

mathematical 3D model values.  

The thesis is dividing to theoretical and practical parts. In conclusion there is 

expressed towards to development of pelvic fixator.  
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1 ÚVOD 

 Práce se zabývá tématem zevní fixace, konkrétně novým konstrukčním řešením 

zevního fixátoru pánve. 

Dělí se do dvou vědních oborů bioinženýrství (biomechaniky) a strojírenství. 

Biomechanika je mladým vědním oborem bioinženýrství. Definujeme ji jako aplikaci 

inženýrských principů na biologický systém, kde biologickým systémem rozumíme 

člověka a principem různé typy zařízení aplikované na tento systém. Jednoduše řečeno je 

to obor, který se zabývá mechanickou strukturou, mechanickým chováním 

a mechanickými vlastnostmi živých organismů a jeho částí, a mechanickými interakcemi 

mezi nimi a vnějším okolím. 

Vnější fixátory (pánve, předloktí, kolene a dalších obdobných typů či použití)  jsou 

využívány lékaři při léčení poranění zevní osteosyntézou, kterou pravděpodobně poprvé 

použil v roce 1847 J. Malgaigne. 

 Fixátor je určen pro léčení úrazů spojených s většinou pánevních zlomenin a má 

univerzální využití v této oblasti. Jeho specifická konstrukce je vhodná i pro léčení úrazů 

spojených s acetabulem. Úrazy acetabula vzhledem k dnešní uspěchané době nejsou 

ojedinělé, ba naopak stále se zrychlující rychlost dopravních prostředků a rovněž rozmach 

adrenalinových sportů přispívají stále více k nárůstu těchto úrazů a tím také větším 

nárokům na operativní výkony traumatologů, chirurgů, ortopedů a dalších skupin lékařů.  

Samotný fixátor v mé práci prochází nejen samotným konstrukčním návrhem, 

ale i vývojovou optimalizací, která zlepšuje možnosti návrhu nových typů obdobných 

fixátorů za pomocí počítačové techniky. Skládá se z jednoduchých trubkových profilů 

a svěrných spojů, které umožňují velký rozsah nastavení přístroje pro jeho použití 

na rozmanitosti věkových a tělesných typů pacientů.  V navazujících kapitolách se dále 

čtenář dozví o vývoji tohoto zařízení, kdy jeho předlohou byl starší typ fixátoru (taktéž 

na VŠB-TUO vyvíjen a konstruován) a který s mým návrhem srovnávám. V práci dále 

popisuji i prototyp zařízení, na kterém jsem provedl experimentální měření, která má vést 

k shodnosti chování reálného prototypu fixátoru v laboratorních podmínkách.  

V posledních letech VŠB – TUO spolupracuje s FNsP v Ostravě na několika 

konstrukčních řešeních různých typů fixátorů. Mnou řešený zevní pánevní fixátor 

(především pro léčení úrazů spojených s pánví a acetabulem), je jedním z nich.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU ZEVNÍCH FIXÁTORŮ PÁNVE  

V kapitole uvádím přehled současného stavu zevních typů pánevních fixátorů 

používaných při léčení zlomenin pánve a acetabula. Přehled se sestává z dostupných typů 

fixátorů na českém a evropském trhu pocházející od různých výrobců. Níže zmíněné firmy 

se zabývají vývojem, konstrukcí a prodejem zevních fixátorů pro lékařskou praxi. 

 

a) ORTHOFIX  

Firma Orthofix je celosvětově známá svými výrobky pro lékařské prostředí. 

Dodává celou řadu různých typů fixátorů, které se dají použít na celý skeletální systém 

člověka. 

K fixaci pánve má Orthofix vyvinut zevní typ fixátoru, který má široké možnosti 

nastavení do různých poloh a nastavení pro různé typy pacientů. Jeho použití je však 

omezeno jen na zlomeniny pánevní kosti (např. pro zlomeninu pánve typu otevřená kniha), 

nelze jej použít pro fixaci zlomenin acetabula, respektive repozici acetabula do správné 

polohy při lékařském zákroku. Pro tento typ zranění pánve je tedy nevhodný.  

Skládá se z několika rozličných prvků, které dle mého posouzení, nejsou 

jednoduché na výrobu. Přichycení hřebů k fixátoru je pomocí svěrných spojů, které mají 

různé tvary. Mezi jeho výhody patří snadné nastavení a rychlá úprava pozice fixátoru.  

 

b) PROSPON  

Další světově známou firmou vyrábějící fixátory a pocházející z České Republiky 

je firma Prospon, která má ve svém portfóliu dva typy zevních fixátorů PH Fix a UNI-Fix. 

Zevní fixátory této značky jsou velice rozšířené pro léčení zranění v našich nemocnicích. 

 PH-Fix je univerzální stavebnicová souprava určená pro fixaci skeletu končetin, 

kterou lze stabilizovat   dlouhé   kosti  při  léčbě  otevřených zlomenin,  infikovaných 

pakloubů i aseptických pakloubů. Její univerzálnost se s výhodou uplatní i při repozici a 

stabilizaci  zlomenin  pánve. [1] 

UNI-Fix je svorkový modulární zevní fixátor pro fixaci všech dlouhých kostí a 

pánve. Je určen k zevní fixaci zlomenin a pakloubů dlouhých kostí především na dolní 

končetině, na pažní kosti a na pánvi dospělých. Pro zlomeniny předloktí, pro dětský skelet 

a pro fixaci páteře je určen zmenšený, tzv. dětský UNI-FIX. [1] 
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c) SYNTHES  

Obdobný typ fixátoru pánve vyrábí i americká firma Synthes. Použití fixátoru je 

jednoúčelové jen pro aplikaci zlomeniny pánve typu otevřených či uzavřených zlomenin 

(opět typ zlomení pánve otevřená kniha). Opět se tento typ skládá ze složitých nosných 

elementů. Jeho nastavení a použití není složité. Firma se však více zaobírá výrobou a 

vývojem vnitřních fixátorů. 

 

d) STRYKER  

Poslední typ fixátoru pochází od firmy Stryker. Fixátor již kombinuje nové 

konstrukční metody (použití plastů). Nastavení a použití fixátoru je jednoduché a lze jej 

použít i v omezených možnostech pro fixaci acetabula. Nevýhody spatřuji v složitém 

a pravděpodobně nákladné výrobě spojek a součástek (s tím souvisí i následná desinfekce 

částí fixátoru).  

Vzhledem k nedostatku dalších nutných informací na stránkách firmy Stryker 

nemohu poskytnout relevanci konstrukčního řešení (např., zdali je schopen vyvinout 

tažnou sílu pro repozici acetabula s dostatečnými parametry pro vyvození potřebného 

napětí).  

 

e) ZHODNOCENÍ ZEVNÍCH FIXÁTORŮ PÁNVE 

Závěrem této kapitoly a po shrnutí dostupných informací o vyráběných typech 

zevních fixátorů pánve jiných firem musím konstatovat, že navržená konstrukční řešení 

jejich fixátorů pánve mají povětšinou účel k fixaci jen pánevních kostí. Fixátory nejsou 

RTG transparentní, vyznačují se složitostí konstrukce a skládají se z různorodých nosných 

a spojovacích prvků, které jsou složité na výrobu. 

Mnou popisovaný fixátor v práci má být víceúčelové zařízení, které je složeno 

z jednoduchých a snadno vyrobitelných částí. Parametry fixátoru by tedy měly vést 

k širšímu uplatnění do budoucna v medicínské praxi. 

Dle mého názoru žádný výrobce z výše zmíněných nevyrábí obdobně konstrukčně 

řešený fixátor, který by byl jednoduše nastavitelný pro léčení zlomenin pánve a zároveň 

acetabula. Proto vznikají ve spolupráci VŠB-TUO a FNsP v Ostravě Porubě nové druhy 

fixátorů, které se snaží o odstranění nedostatků z výše zmíněných fixátorů. 
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3 CÍLE DOKTORSKÉ PRÁCE 

Práce samotná se zabývá výzkumem a vývojem zařízení – zevního pánevního 

fixátoru (Obr. 1) pro aplikaci na skeletální systém člověka. Jedná se o zařízení sloužící pro 

fixaci pánve, kde fixátor je použitelný nejen pro léčení při zlomeninách acetabula, ale i pro 

léčení některých poranění pánve (např. fixace pánve při tzv. zlomenině otevřené knihy 

pánve). Tyčové typy fixátorů se používají pro léčení pacientů s úrazy, jako jsou např. pády 

z velkých výšek či automobilové nehody a v dnešní době i masově využívané adrenalinové 

sporty (tzv. vysoce-energetické úrazy skeletálního systému člověka).  

 

 

Obr. 1 - Zevní fixátor na pánev (acetabulum) s distraktorem  

3.1 Cíle disertační práce 

• Vývoj trojrozměrných modelů zařízení v CAD systému (CATIA, INVENTOR). 

• Výpočet deformací a napětí (při zatížení pracovní silou fixátorů danou jejich 

konstrukcí) v programu využívající metodu konečných prvků na trojrozměrných 

modelech zařízení, kterou mohou být mírně upravena, ale musí zachovávat 

geometrické a fyzikální relace. 
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• Realizace experimentálního měření na prototypech zařízení. 

• Zhodnocení výsledků experimentálního měření a teoretických výsledků, jejich 

vzájemné porovnání, srovnání výsledků u stejných typů fixátorů a vyslovení závěru 

zahrnující případné konstrukční úpravy v rizikových místech fixátoru. 

3.2 Zpracování práce  

Pro reálné řešení stanovených cílů jsem použil morfologické analýzy. To znamená, 

že jsem analyzoval všechny parametry vstupující do daného problému, ty jsem 

charakterizoval a lokalizoval pro vytvoření morfologické matice (Tab. 1). Matice obsahuje 

všechna dostupná řešení pro možnost zpracování práce a dosažení cílů. V tabulce jsem 

uvedl a následně vybral nejvhodnější řešení vzhledem k dostupnosti prostředků a potřeb 

zpracování práce tak (programy, výpočty apod.), aby vedly ke splnění vytyčených cílů 

a následného použití fixátoru v lékařské praxi. 

 

Tab. 1 – Morfologická matice 

Dílčí funkce Funkční principy / Orgány – nositelé funkcí 

Modelování Catia I-deas Inventor SolidEdge 

Výpočet modelu v 

MKP 
Ansys I-deas Catia Inventor 

Měření v laboratoři v nemocnici doma - 

Srovnání výsledků ručně graficky - - 

Zkoušky (metody) destruktivní nedestruktivní - - 

 

Pro konečný návrh řešení zevního fixátoru jsem si určil tyto základní postupy a prostředky:  

• Modelování programy CATIA v. 5 a INVENTOR Professional 2011. 

• Výpočet modelu v MKP programem ANSYS V. 13. 

• Měření na prototypu fixátoru v laboratoři VŠB-TUO. 

• Porovnání výsledků grafickou metodou. 

• Zkoušky nedestruktivní. 
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3.3 Požadavky lékařů na fixátor 

Při výzkumu a vývoji fixátoru pánve jsem se také zaměřil na požadavky samotných 

lékařů a specialistů pracujících s těmito zařízeními. Veškeré konstrukční návrhy jsem 

konzultoval přímo s MUDr. doc. Plevou CSc., primářem trauma centra v Ostravě – Porubě. 

Níže uvádím hlavní požadavky, které musí být při navržení fixátoru splněny a dodatečné 

požadavky, které vzešly s konzultací s lékaři a měly by se při konstrukčním návrhu 

také zohlednit. 

Při aplikaci zevních fixátorů na pánev je dominantním problémem diskrepance 

mezi mechanickými nároky na pevnost zevní fixace a možností zavést šrouby aparátu 

tak, aby jejich vzdálenost byla co největší. Na základě biomechanických studii víme, že 3-

4 šrouby zavedené paralelně blízko sebe dosahují podstatně menší pevnosti, než dva 

šrouby zavedené ve větší vzdálenosti. [2] 

 

Hlavní požadavky lékařů: 

• Tuhost konstrukce při zatížení. 

• Snadná montáž a demontáž (sestavení fixátoru na pacientovi). 

• Univerzálnost použití fixátoru pro různé druhy a typy zlomenin pánve. 

• Snadná obsluha, snadná údržba, odolnost proti mechanickému poškození. 

• Vícenásobné použití. 

• Snadná sterilizace zařízení (dle materiálu). 

 

Dodatečné požadavky lékařů: 

• Maximální ±2mm posun kyčelní kost v kloubní jamce (acetabula) při použití 

distraktoru a vyvození maximální působící tažné síly 100N na fixátoru (tažení 

distraktorem upnutým za pomoci Kirschnerového drátu v kyčelní kosti směrem ven 

z jamky pro správnou repozici acetabula). 

• Přijatelnost průhybu nosných částí konstrukce fixátoru je do 4mm. 

• RTG transparentní materiál fixátoru (viditelnost zlomenin při RTG snímku). 

• Univerzálnost použití stejného fixátoru pro dítě, dospělého i starého člověka. 

• Použití co nejmenšího počtu hřebů zaváděných do pánve a kyčelní kosti 
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4 VYTVOŘENÍ CAD MODELU  

 Jedním z prvních cílů práce je vytvoření konstrukce modelu fixátoru v CAD 

programu. Základní model pánevního fixátoru jsem vytvořil v CAD programu CATIA. 

Vzhledem k možnostem a určení tohoto programu jsem se rozhodl transformovat 

3D model do programu Autodesk INVENTOR Professional 2011, který lépe spolupracuje 

s dalšími programy pro pozdější vytváření FEM aplikací (ANSYS. Výhodou programu 

INVENTOR je dostupnost pro domácí použití jako studentské verze. 

4.1 Zevní pánevní fixátor - varianta 1 

Konstrukce pánevního fixátoru (Obr. 2) se inspirovala konstrukcí fixátoru 

předchozí verze (Obr. 3), kterou jsem se snažil zjednodušit a upravit některé prvky 

tak, aby vyhovovala novějším lékařským požadavkům. 

 

 

Obr. 2 – Konstrukční řešení 3D modelu pánevního fixátoru (INVENTOR) 

 

Základním stavebním prvkem konstrukce jsou ocelové trubky, hliníkové svěrky 

a Schanzovy hřeby, které dohromady vytvářejí konstrukci fixátoru. Svěrná spojení 

se skládají ze svorek (2 druhy), imbus šroubů a kuželíku. Tento způsob upínání ocelových 

trubek a schanzových hřebů, umožňuje široké provozní nastavení pánevního fixátoru. 
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Obr. 3 – Pánevní fixátor z disertační práce Ing. Filipa Kovařčíka, Ph.D. [3] 

Konstrukční model zevního pánevního fixátoru se skládá (Obr. 2): 

- 5 - ti Schanzových hřebů, 

- ocelových trubek vnějšího Ø12mm, vnitřního Ø9mm a různých délek 

(150, 200, 230, 250, 350mm),  

- dvou typů duralových svorek,  

- duralového kuželíků,  

- ocelových imbusových šroubů M6,  

- distraktoru, který dle jeho nastavení vyvozuje potřebnou napínací sílu       

(0-100N). 

Každý svěrný spoj se skládá ze dvou svorek (Obr. 4), kuželíku a dvou imbusových 

šroubů M6. Kuželík obsahuje závit, do kterého se šroubují skrz upínku z každé strany 

imbus šrouby, které navzájem svorky spojí a vyvinou potřebný tlak pro svěrné spojení. 

 

Obr. 4 – Detail svěrných spojů fixátoru. 
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4.2 Konstrukční nastavení modelu zevního fixátoru 

Fixátoru jsem nastavil tak, abych mohl ověřit jeho chování při maximálním rozsahu 

nastavení daném konstrukcí fixátoru. Rozsah nastavení je dán použitím různých délek 

ocelových trubek v různých částech konstrukce fixátoru. Konstrukční nastavení fixátoru 

reprezentuje relevantní podmínky pro dospělého člověka i v nepříznivém konstrukčním 

nastavení při lékařských aplikacích, které mohou používáním v praxi nastat.  

5 MKP MODEL  

 K analýze MKP jsem použil program ANSYS v. 13, který výborně spolupracuje 

s CAD programy. Analýze jsem podrobil vytvořený 3D model, které jsem pro potřebu 

výpočtu přijatelně zjednodušil a upravil. Úpravy či zjednodušení neměly vliv na geometrii, 

konstrukci a funkčnost fixátoru. Úpravou jsem jen získal potřebné zkrácení času 

na výpočet zatíženého modelu a zjednodušila se tvorba sítě. 

5.1 Definice použitých materiálů na modelu fixátorů 

Pro použití 3D modelu v MKP programech je nutné tomuto modelu přiřadit 

správné parametry materiálů.  

Na zevním pánevním fixátoru jsou použity tyto druhy materiálu: 

• Dural – použití na všechny svorky a kuželíky 

• 12060-7 dle ČSN 42 6711.3 – použití na profilované trubky 

• Speciální oceli Zimaloy Micrograin – použití na Schanzovy šrouby 

• Konstrukční oceli ČSN 02 1143.28 (ČSN 02 1143.22)  - použití 

pro imbusové šrouby M6. 

• Posledním použitým prvkem v modelu jsou mechanické vlastnosti lidské 

kosti. 

5.2 Upravení modelu pro výpočet v MKP 

 Jak jsem se zmiňoval v kapitole 5 na začátku, je třeba upravit některé prvky 

a parametry na 3D modelu. Oba druhy svorek byly nahrazeny upravenými svorkami 

(Obr. 5), které již nebyly spojeny šroubem a kuželíkem, ale svěrky byly přímo upraveny 

pro program MKP.  
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Obr. 5 – Pohled na upravené svorky použité pro výpočet v MKP. 

 

Použité spoje v programu ANSYS se nazývají Bonded. Spoj neumožňuje 

součástem takto spojeným vzájemné klouzání ani oddělení dotykových ploch. Můžeme 

si je představit jako slepené. Tento typ kontaktu je vhodný pro lineární řešení, v našem 

případě nahrazuje celý svěrný spoj (svorky s imbus šrouby a kuželíkem). 

Vytvořená zjednodušení na modelu příliš neovlivní výsledek výpočtu 

dle zkušeností, ale jsou zde zařazena pro nahrazení nepodstatných části pro zkrácení 

výpočtového času v programu MKP. 

 

Z původních 3D modelů jsem odstranil: 

• Svěrné spoje (nahrazeny novými svěrnými spoji navzájem spojenými). 

• Imbus šrouby a kuželíky. 

• Celý distraktor.  

• Odstraněny všechny úkosy (na výpočet proti realitě nemají velký vliv, 

ale mají velký vliv na zkrácení doby při výpočtu v MKP). 

 

Nahrazené prvky v 3D modelech za odtsraněné: 

• Hliníkové svorky větší (části spojů jsou zaobleny pro lepší vytváření 

síťování). 

• Hliníkové svorky pro schanzovy hřeby (stejné jako u svorek výše). 

• Schanzovy hřeby (zjednodušení). 

• Všechny závity nahrazeny válcovou dírou 
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5.3 Nastavení okrajových podmínek 

Pro uchycení Schanzových hřebů do jednotlivých kostí pánve a kosti kyčelní jsem 

do výpočtového modelu nastavil pružné uložení válcových a čelních ploch hřebů 

ve vzdálenostech konzultovaných s lékaři. Tyto vzdálenosti vycházejí z praktického 

hlediska při operacích a z RTG snímků již zavedených Schanzových hřebů do různých 

kostí člověka. Vzdálenosti jsou v relevancích 20-50mm, které se samozřejmě mohou lišit 

dle typu pacienta, kvalifikace zranění a samotného nastavení fixátoru. Můj předpoklad 

je pacient ve věku 25-30 let. Při použití fixátoru na pacientech se předpokládá statické 

posouzení vzhledem k tomu, že pacienti dle předpokladu budou po celou dobu použití 

fixátoru upnuti na lůžko (budou jen ležet v nemocnici). Tento předpoklad vychází 

z množství zranění a nepohyblivosti pacienta při těchto typech úrazů, kdy pacienti mají 

poraněny nejen pánevní oblasti, ale dolní končetiny nebo trup. Při nutnosti pohybu 

pacienta, by se musela řešit i dynamická namáhání na konstrukce fixátoru vyvozená 

pohybem pacienta. 

Pro pružné uložení hřebů pánevních kostí jsem zjistil tuhost 0,9N.mm-3 a pro hřeb 

stehenní kosti je tuhost větší a rovná se 1,3N. mm-3. Hodnoty tuhosti a vzdálenosti hřebů 

v jednotlivých kostech uvádím níže (Obr. 6). 

 

 

Obr. 6 – Hodnoty délky zavrtání hřebů v jednotlivých kostech. 
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Pružný podklad si můžeme představit jako spojitě rozloženou pružinu a Schanzův 

hřeb jako objemové těleso (Obr. 7). Je to dobrý způsob zjednodušení jinak skutečně 

složitého spojení mezi hřebem a kostí. 

 

 
 

Obr. 7 – Diskretizace zašroubení Schanzova hřebu do kosti [4] 

 
Nosník na pružném podkladu (podloží) patří mezi staticky neurčité úlohy 

mechaniky. Je to nosník, který je spojitě podepřen nebo obklopen podložím buď po celé 

délce, nebo jen z části své délky. Vlivem zatížení se nosník deformuje a vtlačuje 

do podloží. Úlohy řešení nosníků na pružném podkladu se vyskytují při řešení různých 

konstrukcí strojírenského nebo stavebního průmyslu. [4] 

Běžné případy z praxe lze značně zjednodušit zavedením vhodného modelu 

podkladu. Odezva v podloží se pak nemusí vůbec řešit. Jestliže je spojitá reakce v podloží 

úměrná průhybu tělesa v tomto místě a podloží se trvale nedeformuje, pak je nosník uložen 

na pružném podkladu (obr. 8). V opačném případě je podklad poddajný. Nejstarším 

a nejjednodušším modelem podloží je Winklerův podklad, který předpokládá, že spojitá 

reakce podloží je přímo úměrná průhybu a případné možné plastické deformace podloží 

se neuvažují. Tento podklad je také aplikován na výpočtový model fixátoru. [5, 6] 
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Obr. 8 – Teoretický výpočet stykového tlaku v kosti [5] 

 
Mezi další hodnoty nastavení patří teplota prostředí, která je nastavena na 21°C 

jakožto předpoklad teploty v laboratoři, kde probíhalo pozdější experimentální měření. A 

zvolení souřadného systému pro matematický model a později i pro experimentální měření. 

5.4 Tvorba sítě 

Na modelu program vytvořil síť typu Solid, kterou jsem následně upravil (zjemnil) 

pro některé části fixátoru (Obr. 9). Velikost elementů pro ocelové trubky jsem nastavil 

na 4mm, svorky a Schanzovy hřeby na velikost 3mm a okolí hřebů, spojů jsem nastavil 

na 2mm.  

 

 

Obr. 9 – Detail vytvořené sítě na fixátoru. 
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5.5 Pevnostní výpočet na modelu fixátoru – varianta 1 

Metoda konečných prvků za pomoci výpočetní techniky řeší soustavy lineárních 

či nelineárních rovnic, které vedou k námi požadovanému cíli (například výsledné 

deformaci na zařízení). 

Na mnou zkoumaném zařízení jsem zjistil maximální hodnoty posunutí 

a maximální napětí při nastavení fixátoru do jeho pracovní polohy a za nastavení 

maximální provozní tahové síly 100N, kterou je schopen fixátor pro léčení zranění 

acetabula vyvinout. 

Maximální posunutí bylo zjištěno na konci zavrtaného Schanzova hřebu v kyčelní 

kosti. Jeho hodnota je 11,88mm při vyvození maximální tahové síly 100N (Obr. 10). 

Naopak nejmenší hodnoty jsem zjistil v místě svěrného spoje ocelových trubek ve střední 

části konstrukce fixátoru. Vzhledem k tomu, že posunutí v místě zavrtání Schanzova hřebu 

v kyčelní kosti se pohybuje kolem hodnoty 5,5mm, musel jsem zvážit použití této 

konstrukce fixátoru v praxi. Lékařský požadavek je na maximální posunutí ±2mm, což tato 

konstrukce nesplňuje. 

 

Obr. 10 – Maximální hodnota posunutí na fixátoru. 
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6 OPTIMALIZACE ZEVNÍHO PÁNEVNÍHO FIXÁTORU 

 Vzhledem k dosaženým výsledkům z MKP zatěžování v kapitole 5 jsem byl nucen 

(k požadavku lékařů) tuhost fixátoru konstrukčně upravit. Úpravu jsem provedl tak, že 

jsem zjednodušil upnutí Schanzova hřebu vyvozujícího napětí pro tažení kyčelní kosti 

směrem ven z jamky acetabula.  

6.1 3D model pánevního fixátoru – varianta 2  

 Na původní konstrukci fixátoru jsem dvě ocelové trubky nahradil jednou delší a 

odstranil jsem i některé svorky, které ocelové trubky navzájem spojovaly svěrnými spoji 

(Obr. 11). Tímto úkonem jsem optimalizoval konstrukční řešení pánevního fixátoru. 

Zachoval jsem rozsah konstrukčního nastavení fixátoru pro použití v matematickém 

modelu. Fixátor je tedy opět nastaven na limit své konstrukční použitelnosti. 

 

Obr. 11 – 3D model pánevního fixátoru – varianta 2. 
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6.2 Pevnostní výpočet na modelu fixátoru – varianta 2 

 Maximální posunutí bylo zjištěno opět na konci zavrtaného Schanzova hřebu 

v kyčelní kosti. Jeho hodnota je nižší 9,34mm při vyvození maximální tahové síly 100N 

(Obr. 12). Posunutí v místě zavrtání Schanzova hřebu v kyčelní kosti se pohybuje kolem 

hodnoty 4,6mm, ve svorce kde je Schanzův hřeb uložen koliduje posunutí dokonce 

k 5,7mm. Opět jsem zvažoval použití této konstrukce fixátoru v praxi. Lékařský požadavek 

je na maximální posunutí kosti ±2mm, což tato konstrukce při maximální vyvozené tažné 

síle opět nesplňuje, ale již se k ní přibližuje. 

 

 

Obr. 12 – Hodnoty posunutí na modelu pánevního fixátoru – varianta 2. 

6.3 Experimentální měření na fixátoru – varianta 2 

 V případě druhé varianty zevního pánevního fixátoru jsem se již nespokojil jen 

s vypočtenými hodnotami posunutí za pomocí výpočetní techniky a prototyp fixátoru (jenž 

byl pro tyto účely měření vyroben) jsem podrobil experimentálnímu měření v laboratořích 

VŠB – TUO, abych hodnoty vypočtené v počítači navzájem zkonfrontoval s hodnotami 

naměřenými na reálném prototypu zařízení. Dále, abych se ujistil, že následující postup, 
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který vede v další konstrukční návrhy na fixátoru je správná cesta k požadovanému 

výsledku uvedení zařízení do lékařské praxe. 

Laboratoře VŠB – TU v Ostravě jsem si vybral vzhledem k jejich dostupnosti 

a vybavenosti potřebnými přístroji. Před i při měření probíhala konzultace s lékařem, 

který zkontroloval správné upnutí a nastavení fixátoru v dřevěném špalíku a jeho správné 

nastavení pro repozici acetabula (vyvíjení tahové síly distraktorem na místo jamky 

kyčelního kloubu). 

S ohledem k předpokládanému umístění měřících přístrojů, jsem upnul měřený 

fixátor ke stolu pomocí ocelových truhlářských svěrek a ocelových podkladnic. Dále jsem 

nastavil fixátor pro první měřící polohu a provedl nastavení jednotlivých měřících přístrojů 

do předem určených měřených bodů, které je možno později srovnávat na výpočtových 

modelech. Body jsou značeny písmeny A a B (Obr. 13). Bod B by měl být, 

dle předpokladů, vždy nejvíce namáhaným místem na svorkách fixátoru. Pro každý 

z měřených bodů jsem použil 2 přístroje, celkem tedy 4 přístroje pro každé měření. 

V každém bodě byly přístroje nastavené ve dvou navzájem kolmých rovinách. Jelikož jsem 

měl jen 4 přístroje, mohl jsem měřit jen ve dvou osách na fixátoru.  

 

 

Obr. 13 – Měřící body A a B na fixátoru – varianta2. 
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 Pro vyvíjení potřebné síly slouží na fixátoru demontovatelný distraktor. Skládá se 

z kalibrované pružiny, stupnice, úchytu na fixátor, Schanzova šroubu a matky, kterou 

korigujeme potřebnou sílu. Otáčením matky stlačujeme nebo povolujeme pružinu 

a na kalibrované stupnici vidíme, jak velkou tažnou sílu zrovna vyvozujeme. Rozsah 

stupnice je od 0N do 100N po 10N, kde 100N je maximální možná síla, kterou lze 

zařízením vyvinout. V praxi se jedná o tažení kyčelního kosti směrem ven z kloubu kyčelní 

jamky (acetabula) za potřebného předepnutí na pánevním fixátoru.  

6.3.1 Okrajové podmínky a nastavení fixátoru pro měření 

Pro experimentální měření jsem se snažil dodržet stejné parametry jako v případě 

matematického modelu. Teplota při měření v laboratoři byla stejná, tedy 21°C. 

 

Nastavení fixátoru: 

• Fixátor je usazen v dřevěném špalíku, pozice uložení Schanzových hřebů 

v lopatkách pánevních kostí je zkontrolována lékařem. 

• Ve špalíku je vyvrtaná díra reprezentující směr tažení acetabula směrem ven 

z pánve, do které je napevno uchycen Schanzův hřeb s distraktorem. 

• Fixátor má stejnou geometrii nastavení konstrukce jako v případě matematického 

modelu. 

• Pro dva předem stanovené měřené body A, B jsem použil 4 měřicí přístroje, které 

jsem dle zvoleného souřadného systému umístil pro měření posunutí v osách X a Y. 

• Fixátor jsem postupně zatěžoval tažnou silou od 0N do 100N v krocích 10N. 

• Veškeré naměřené veličiny jsem zapsal a jsou přílohou tohoto dokumentu. 

• Celkem jsem experimentální měření opakoval pro každé nastavení zatěžovací síly 

10 krát, abych vyloučil chyby měření. 

• Z naměřených výsledků jsem provedl aritmetický průměr pro 10 měření. 

6.3.2 Naměřené hodnoty při experimentu – varianta 2 

Dle naměřených průměrných hodnot jsem sestavil Graf 1. Z grafu je patrné, 

že největší posunutí na konstrukci fixátoru je v měřeném bodě B. V rovině XY dosahuje 

výsledek více než 7mm. Toto nejvíce zatížené místo na fixátoru jsem předpokládal 

vzhledem k výsledkům z MKP, ale naměřená hodnota mne překvapila.  
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Graf 1 - Průměrně výsledné posunutí v rovině X, Y v bodech A, B. 

6.4 3D model pánevního fixátoru – varianta 3 

Vzhledem k dosaženým hodnotám při měření na matematickém modelu 

a při experimentálním měření jsem konstrukci fixátoru dále optimalizoval.  

Provedl jsem na fixátoru další konstrukční změnu, přidal jsem výztuhu, kterou jsem 

spojil s dalšími ocelovými trubkami fixátoru svěrnými spoji (Obr. 14). Tímto způsobem 

mi sice nepatrně narostla hmotnost fixátoru, ale zároveň jsem vyztužil nejvíce namáhané 

místo na fixátoru, což je upevnění Schanzova hřebu ve svěrném spoji (místo B 

dle experimentálního měření) spolu s distraktorem. 

Fixátor jsem nastavil znovu na limit své konstrukční použitelnosti. 
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Obr. 14 – 3D model fixátoru – varianta 3. 

 

6.5 MKP model – varianta 3 

Úpravy 3D modelu pro použití v MKP jsou stejné jako v kapitole 5. Znovu jsem 

odstranil nebo nahradil některé prvky fixátoru. Všem prvkům fixátoru jsem opět přiřadil 

správný druh materiálu.  

Dále jsem nastavil pro výpočet okrajové podmínky, které jsou dle stejných pravidel, 

tedy stejné délky zavrtání hřebů do kostí a stejná výpočtová tuhost pro hřeby pružně 

uložených v kostech pánevních a kosti kyčelní. 

6.6 Pevnostní výpočet na modelu fixátoru – varianta 3 

Maximální posunutí při zatížení 100N bylo zjištěno na konci zavrtaného Schanzova 

hřebu v kyčelní kosti. Jeho hodnota je opět nižší 5,8mm při vyvození maximální tahové 

síly 100N (Obr. 15). Posunutí v místě zavrtání Schanzova hřebu v kyčelní kosti se 

pohybuje kolem hodnoty 3,4mm, ve svorce (experimentálně měřeném místě B), 
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kde je Schanzův hřeb uložen ve svěrném spoji, je posunutí 4,2mm. Lékařský požadavek na 

maximální posunutí kosti ±2mm, již tato konstrukce při maximální vyvozené tažné síly 

splňuje. Musím podotknout, že stále uvažuji s maximálním možným provozním 

a konstrukčním rozsahem nastavení fixátoru. V praxi toto nastavení nebude využíváno 

vůbec či zřídka. 

 

 

Obr. 15 – Hodnoty posunutí na modelu pánevního fixátoru – varianta 3. 

 

6.7 Experimentální měření na fixátoru – varianta 3 

 Při experimentálním měření u druhé varianty fixátoru byl rozdíl mezi naměřenými 

hodnotami a výpočtem v matematickém modelu, byl jsem proto zvědav, jak si povede třetí 

varianta fixátoru při experimentálním měření (Obr. 16).  

Prototyp modelu zevního fixátoru jsem dovybavil k eliminaci posunutí výztuhou, 

která vzešla z návrhu v 3D modelu, potažmo výpočtu z matematického modelu. Výztuha 

při výpočtu v MKP zlepšila tuhost a vlastnosti fixátoru natolik, že snížila posuny fixátoru 

ve vyšetřovaném bodu B a Schanzova hřebu na požadované hodnoty.  
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Naměřené hodnoty při experimentu – varianta 3 

Postup experimentu (nastavení fixátoru, měření hodnot a jejich odečet z přístrojů, 

počet měření apod.) je shodný s případem prvního experimentálního měření. Měření jsem 

znovu opakoval celkem 10krát z důvodu správné vypovídací hodnoty a eliminace 

nepřesností jednotlivých měření. 

 

 

Obr. 16 – Pohled na měřící body A, B fixátoru – varianta 3 

 

Určil jsem maximální posunutí (naměřené průměrné hodnoty) pro jednotlivé 

zatížení v rovině XY. Maximální posunutí u této varianty v bodě B je 4,2mm při zatížení 

100N (Graf 2).  
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Graf 2 - Průměrně naměřené hodnoty v rovině X, Y v bodech A, B 

 

6.8 3D model pánevního fixátoru – varianta 3, obecné nastavení 

Předešlý matematický model a experimentální měření mi potvrdilo, že jsem 

konečně nalezl konstrukci fixátoru, která bude použitelná pro lékařskou praxi. V této 

kapitole uvádím jiné (obecné) konstrukční nastavení fixátoru (Obr. 17). Nastavení fixátoru 

jsem nazval obecné, jelikož má reprezentovat nejčastější aplikaci fixátoru při operačních 

výkonech na pacientech a fixátor je nastaven v obecné konstrukční poloze, kde samotné 

vyvíjení tažné síly nepůsobí tak velkou deformaci fixátoru jako při jeho maximálním 

konstrukčním nastaveni v předchozích kapitolách. 

Svěrné spoje se posunuly blíže směrem ke svěrkám pánevních hřebů, ostatní svěrné 

spoje se posunuly blíže ke středům jednotlivých ocelových trubek, čímž se mezi 

jednotlivými svěrnými spoji zkrátily vzdálenosti. Pro ustavení fixátoru jsem použil 

relevantní údaje dospělého muže výšky 175-180cm a váhy70-80kg, na kterého je tato 

konstrukční aplikace vedena jako obecné nastavení fixátoru. 
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Obr. 17 – 3D model fixátoru – varianta 3, obecné nastavení 

6.9 MKP model – varianta 3, obecné nastavení 

Pro obecné nastavení fixátoru jsem volil okrajové podmínky dle stejných pravidel 

jako v předešlých kapitolách, tedy stejné délky zavrtání hřebů do kostí a stejná výpočtová 

tuhost pro hřeby pružně uložených v kostech pánevních a kosti kyčelní. 

6.10 Pevnostní výpočet na fixátoru – varianta 3, obecné nastavení 

Maximální posunutí při zatížení 100N bylo zjištěno opět na konci zavrtaného 

Schanzova hřebu v kyčelní kosti. Hodnota se pohybuje kolem 2,02mm při vyvození 

maximální tahové síly 100N (Obr. 18). V zavrtání Schanzova hřebu v kyčelní kosti 

se posunutí pohybuje kolem hodnoty 1,2mm. V experimentálně měřeném místě B (svorka 

fixátoru) posunutí pohybuje kolem hodnoty 1,4mm. Při obecném nastavení konstatuji, 

že fixátor plně splňuje lékařský požadavek na maximální posunutí kosti ±2mm.  
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Hodnota maximálního napětí dle metody HMH se pohybuje kolem 110MPa v okolí 

hřebu č. 2 a svěrného spoje (značení hřebu viz obr. 6). Hřeb v kyčelní kosti má dokonce 

hodnotu napětí jen kolem 20MPa. 

Vzhledem k těmto hodnotám dále fixátor proměřuji znovu i experimentálně, 

zda výsledky hodnot posunutí budou stejné. 

 

 

 

Obr. 18 – Hodnoty posunutí na modelu pánevního fixátoru – varianta 3, obecné nastavení 

6.11 Experimentální měření na fixátoru – varianta 3, obecné 

nastavení  

Pro toto experimentální měření jsem využil upnutí fixátoru varianty 3 a pomocí 

imbus klíče jsem nastavil konstrukční nastavení fixátoru (Obr. 19) do obecné polohy tak, 

aby korespondovalo s nastavením fixátoru při výpočtu v MKP. 

Okrajové podmínky a nastavení fixátoru jsem dodržel dle stejných zadávacích 

parametrů jako v předchozích kapitolách. 
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Naměřené hodnoty při experimentu – varianta 3, obecné nastavení 

Toto experimentální měření jsem opakoval celkem 5krát.   

 

 

Obr. 19 – Pohled na měřící body A, B fixátoru – varianta 3, obecná poloha 

 

Dle naměřených hodnot jsem určil maximální jednotlivé posuny v rovině XY (Graf 3). 

 

Graf 3 - Průměrně naměřených hodnot v rovině X, Y v bodech A, B. 
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6.12 3D model fixátoru s kostmi 

Jelikož jsem chtěl zjistit i chování fixátoru při aplikaci v kostech, za tímto účelem 

jsem vytvořil i 3D model fixátoru s kostmi (Obr. 20). Pro vytvoření modelu kostí jsem 

použil CT snímky daných kostí získaných od lékařů. Převod z CT snímků na relevantní 

3D model byl relativně komplikovaný. Pro představu jedna kost obsahuje 

cca 1000 snímků. Jeden snímek je vlastně řez danou kostí ve vzdálenosti cca 0,01mm 

od druhého řezu kosti (záleží na nastavení CT přístroje).  

 

 

 

Obr. 20 – 3D model pánevního fixátoru upnutého v pánevních kostech 

6.13 MKP model s kostmi – varianta 3, obecné nastavení 

Pro poslední matematický model jsem použil obecně nastavený fixátor, který jsem 

zafixoval do reálných kostí pánve (levá a pravá kost pánevní, kostrč a pravá kost stehenní, 

Obr. 20). Fixátor byl s kostmi navzájem zavazben (pro hřeby v jednotlivých kostech jsem 

použil vazby, které simulují jejich zavrtání jako v reálném prostředí.  
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6.14 Pevnostní výpočet na modelu s kostmi – varianta 3, obecné 

nastavení 

Na modelu fixátoru s kostmi (Obr. 20), jsem provedl pevnostní výpočet. Výsledky, 

které jsem získal zatížením silou 100N (Obr. 21), měly bohužel špatnou vypovídací 

hodnotu o chování fixátoru (maximální posunutí ve stehenní kosti je „jen“ 0,15mm!). Kosti 

se chovaly jako jeden celek při zatížení, aniž by se vůči sobě vůbec nějak natáčely, kroutily 

či pohybovaly (zejména pravá stehenní kost v kloubní jamce pánevní kosti). Bylo to 

způsobeno vazbením modelů kostí mezi sebou. V reálu je drží svalstvo, šlachy, chrupavky, 

které dovolují natáčení, pohyb kostí vzájemně vůči sobě a které bohužel nejdou zatím 

v MKP nasimulovat.  

 

Obr. 21 – Maximální posunutí na fixátoru s kostmi při zatížení F = 100N 

6.15 Pevnostní výpočet na modelu s kostí stehenní – varianta 3, 

obecné nastavení 

Model jsem proto upravil a ponechal jen kost stehenní, ostatní kosti jsem z  modelu 

odstranil. Na hřeb v kosti stehenní jsem působil stejnou maximální silou, kterou lze 

distraktorem vyvinout (jako v předchozích případech Fmax = 100N).  
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Celkové maximální posunutí bylo na fixátoru v dolní části pod svěrným spojem 

hřebů a dvou ocelových trubek. Činí 1,85mm (Obr. 22). Maximální posunutí stehenní kosti 

v jamce kyčelního kloubu koliduje kolem 1,5mm (podobně jako u fixátoru varianta 3 

v obecném nastavení). Znovu jsem si tedy ověřil splnitelnost požadavku lékařů, který byl 

na počátku zadán pro maximální posun kostí ±2mm.  

 

 

Obr. 22 – Celkové posunutí na fixátoru s kyčelní kostí 

6.16 3D model fixátoru – částečně RTG transparentní 

RTG transparentní fixátor se opírá o konstrukci fixátoru varianty 3. Nahradil nosné 

prvky (ocelové trubky) uhlíkovými tyčemi. Vzhledem k tomuto nahrazení se musely 

poměnit i svorky, které mají stejný základ, ale jsou již menší díky vlastnostem titanu. 

U předchozí verze jsem zohledňoval i ekonomické hledisko, proto jsem používal jen běžné 

materiály. Vytvořený 3D model zevního fixátoru (Obr. 23) byl nastaven do určité polohy 

tak, aby vyhovoval obecnému rozmístění pro uchycení do pánevních kostí pomocí 

Schanzových hřebů. Hřeby jsou uchyceny k rámu fixátoru pomocí titanových svorek.  
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Fixátor částečně RTG transparentní se skládá [7]: 

- z uhlíkových tyčí průměru 8 mm o délkách 200, 230 a 250 mm (Obr. 66), 

uhlíkové tyče jsou RTG transparentní 

- svorky pro svěrné spoje jsou z titanových tyčí.  

Podle typu pacienta a charakteru zlomeniny mohou být tyče a hřeby nahrazeny 

za kratší nebo delší, poté je však na zvážení, zdali bude navržena konstrukce vyhovující 

z hlediska tuhosti a výsledných posunů. 

 

Obr. 23 – Fixátor pánve částečně RTG transparentní [7] 

6.17 Pevnostní výpočet na modelu fixátoru - částečně RTG 

transparentní 

Po zadání okrajových podmínek a síťování modelu se mohl spustit výpočet 

pro řešení posunutí na matematickém modelu fixátoru.  

Z obrázku (Obr. 24) je patrné, že vyšetřované místa (dle experimentu místa A a B) 

nesou opět známky podobných posunutí jako v případě (kolem 1,5mm v místě A a kolem 

2,7mm v místě B). Celková deformace je 4,3mm na konci Schanzova hřebu. V místech 

kostí se deformace (změny polohy) opět pohybují v rozmezí 2mm (což opět splňuje 

požadavek lékařů). 
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Maximální napětí na fixátoru dle metody HMH je opět ve svorce, která drží 

Schanzův hřeb a je rovna 111 MPa. Uhlíkové tyče fixátoru jsou namáhány kolem 40 – 50 

MPa, což bylo obvyklé i na předchozích typech fixátoru s ocelovými trubkami. 

 

 

Obr. 24 – Celkové posunutí na částečně RTG transparentním fixátoru [7] 

 

 Závěrem této kapitoly mohu konstatovat, že nahrazení ocelových trubek fixátoru 

uhlíkovými tyčemi je téměř srovnatelné a lékařům dovoluje lepší manipulaci s fixátorem 

pod RTG zářením. RTG ozářením není namáhán zbytečně lékař ani pacient, když lékař 

vidí již na prvním RTG snímku, jak fixátor zavedl a nepřekáží mu v tom samotná 

konstrukce fixátoru. 
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7 SROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH A TEORETICKÝCH VÝSLEDKŮ 

7.1 Zhodnocení experimentálního měření 

 V této kapitole shrnuji experimentální měření na prototypech fixátoru varianty 2 

a varianty 3 v jednotlivých konstrukčních nastaveních. 

Ve dvou případech jsem měření provedl na maximálním možném konstrukčním 

nastavení fixátoru. Při léčbě pacientů není toto nastavení obvyklé, proto následné měřené 

nastavení fixátoru bylo pro obecnou pozici, kde její naměřené hodnoty více vypovídají 

o chování fixátoru při zatížení. Hodnoty obecného nastavení fixátoru jsem uvedl 

v kapitole 6.9. 

Pokud to bylo možné, snažil jsem se zachovat měření měřicími přístroji ve stejných 

místech (bodech) fixátoru při všech třech experimentálních měřeních. 

Pro každé z nastavení fixátoru varianta 2 a varianta 3 při maximálním využití 

rozsahu nastavení fixátoru, jsem měření opakoval 10krát. Měření na fixátoru varianta 3 

v obecném nastavení jsem opakoval jen 5krát. Z naměřených hodnot zapsaných do tabulek 

(příloha dokumentu) jsem vytvořil průměrné naměřené hodnoty, které jsem popsal 

v jednotlivých kapitolách, doplnil o grafy a tabulky, a které uvádím po i níže v této 

kapitole. 

 

Shrnutí naměřených experimentálních hodnot: 

Na prototypu fixátoru (varianta 2) byla experimentálním měřením zjištěna 

nevyhovující konstrukce z důvodu velkých posunutí v měřeném bodě B, které se dále 

promítnou i do posunu hřebu v kyčelní kosti a kosti samotné. 

•  maximální posunutí v XY je 7,147mm v měřeném bodě B (fixátor konstrukčně 

nevyhovuje) 

 

Po další úpravě konstrukce fixátoru (varianta 3), přidáním výztuhy experimentální 

měření již vyhovuje pro použití v lékařské praxi. Fixátor v měřeném bodě B vykazuje tužší 

a odolnější konstrukci proti posunutí při srovnání s variantou 2. 

•  maximální posunutí v XY je 4,266mm v měřeném bodě B (dá se říci, že fixátor 

v této variantě již vyhovuje) 
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Další experimentální měření na fixátoru (varianta 3) jsem provedl v obecném 

konstrukčním nastavení. Toto nastavení fixátoru je nejvíce pravděpodobné při použití 

lékaři při operačních úkonech. Maximální posunutí naměřeno v bodě B je v rovině XY. 

Posuny v dalších rovinách jsou dle předpokladu menší (kapitola 9.12). 

•  maximální posunutí v XY je 2,457mm v měřeném bodě B 

 

Jen ve výjimečných případech se bude fixátor používat na maximální možný rozsah 

nastavení, který fixátoru umožňuje jeho konstrukce. Kdyby se toto nastavení fixátoru 

používalo v lékařské praxi, požadavek na maximální posun ±2mm bude splněn 

při zatěžování fixátoru do hodnoty 87N. Požadavek je však vznesen na maximální posun 

kostí, které jsem nemohl v experimentálním modelu zohlednit a pravděpodobně nebudou 

mít stejný posun jako části fixátoru, ale jejich posun bude menší. Z tohoto důvodu 

si dovoluji tvrdit, že upravený prototyp pánevního fixátoru (varianta 3) je uzpůsoben 

pro užití v lékařské praxi v celé škále jeho nastavení (0 - 100N), pro léčení acetabula 

a dalších pánevních zlomenin. 

 

7.2 Srovnání experimentálního měření a výpočtového modelu 

Porovnání matematického modelu s naměřenými hodnotami v experimentálním 

měření je jedním z cílů, které jsem si stanovil v této práci. Určil jsem si grafické srovnání 

hodnot a popsal jsem jejich výsledky. Toto srovnání může pro další vývoj fixátorů 

znamenat, že se nebude muset řešit výroba a experimentálně ověřovat prototyp fixátoru, 

ale podkladem pro uvedení do praxe bude stačit metoda výpočtu modelu v MKP.  

Porovnání naměřených a teoreticky vypočtených hodnot jsem určil pro dva typy 

nastavení fixátoru: 

 

• Obecné nastavení fixátoru varianty 3 

• Maximální konstrukční rozsah nastavení fixátoru varianty 3 
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7.2.1 Pánevní fixátor varianta 3 – obecné nastavení 

 Obecné nastavení reprezentuje nejčastěji využívané nastavení konstrukce fixátoru 

při lékařských zákrocích. Je to tedy nejpravděpodobnější využití zařízení v praxi. 

 Pro naměřené hodnoty a vypočtené hodnoty na matematickém modelu jsem sestavil 

graf (Graf. 4) pro jejich vzájemné porovnání v měřených bodech A a B rovině XY.  

 

 

Graf 4 – Srovnání posunutí v rovině XY pro obecné nastavení 

 

 Jednotlivé body jsou v grafu označeny různými barvami (MKP je značeno 

červenou a zelenou barvou), výsledky z výpočtového modelu mají navíc u bodů označení 

MKP. Výsledky v bodě A mezi experimentálním měřením a teoretickým výpočtem se od 

sebe liší nepatrně. Jiný výsledek pro srovnání poskytuje bod B, zde se výsledky 

diametrálně odlišují a naměřené hodnoty experimentálně jsou zhruba dvakrát vyšší než u 

výpočtového modelu.  

 

To může být způsobeno: 

• nepřesnost nastavení fixátoru v experimentu a v teoretickém výpočtu  

• nepřesnostmi při experimentálním měření 
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• celkové nastavení okrajových podmínek ve výpočtu (celková plocha zavrtání hřebů 

v kostech) – nejpravděpodobnější 

• nepřesnost odečtu hodnot z matematického modelu  

• vůli u reálného fixátoru, který nejsem schopen nastavit pomocí okrajových 

podmínek v matematickém modelu 

7.2.2 Pánevní fixátor varianta 3  

Konstrukce fixátoru je (dle jeho možností) nastavena v rozsahu jeho krajních 

hodnot, které se ještě teoreticky dají využít při lékařských zákrocích. Toto nastavení 

nebude obvyklé pro využití v praxi, ale vzhledem k funkci fixátoru není nepravděpodobné 

jeho použití. 

 Pro naměřené hodnoty a vypočtené hodnoty na matematickém modelu jsem opět 

sestavil graf (Graf. 5) pro porovnání jejich vzájemných hodnot v rovině XY. 

 

 

Graf 5 – Srovnání posunutí v rovině XY pro maximální rozsah nastavení fixátoru 

 

Jednotlivé body jsou v grafu označeny různými barvami, výsledky z teoretického 

modelu mají navíc u bodů označení MKP. Výsledky v bodě B mezi experimentálním 

měřením a teoretickým výpočtem se od sebe liší nepatrně. Jiný výsledek pro srovnání 
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poskytuje bod A, zde se výsledky nepatrně odlišují, zde je však již bezpečnost na straně 

výpočtového modelu. 

 

To může být způsobeno: 

• nepřesnost nastavení fixátoru v experimentu a v teoretickém výpočtu  

• nepřesnostmi při experimentálním měření 

• celkovým nastavením okrajových podmínek ve výpočtu (celková plocha zavrtání 

hřebů v kostech)  

• nepřesnost odečtu hodnot z matematického modelu  

• vůli u reálného fixátoru, který nejsem schopen nastavit pomocí okrajových 

podmínek v matematickém modelu 

 

Z výše zmíněných výsledků je patrné, že čím více se fixátor zatěžoval a měl větší 

posuny, tím jsou výsledky při experimentálním měření srovnatelné s výpočtem metodou 

MKP. 
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8 SROVNÁNÍ PÁNEVNÍCH FIXÁTORŮ Z VŠB-TUO 

V kapitole 2 jsem uvedl fixátory renomovaných firem pro léčení zlomenin pánve. 

Bohužel ani jeden z popisovaných zařízení nemohu srovnat s mým konstrukčním návrhem 

fixátoru pánve, který jsem navrhl jako víceúčelové zařízení. Fixátor je ojedinělý nejen 

svým konstrukčním uspořádáním a geometrií, ale i využitím pro různé druhy úrazů pánve 

a jejich přidružených poranění (acetabulum). 

Proto jsem si pro srovnání vybral starší konstrukci pánevního fixátoru (Obr. 3), 

který byl na VŠB - TUO zpracováván v letech 2002 – 2005. Následným výstupem tohoto 

konstrukčního řešení se stala disertační práce Ing. Filip Kovařčík, Ph.D., kde se tato 

konstrukce stala i předlohou pro mé zpracování disertační práce. 

8.1 Konstrukce zevních pánevních fixátorů 

 Pánevní fixátor Ing. Kovařčíka má podobné konstrukční řešení a má i podobné 

funkce použití a rozsah nastavení jako mnou navržený pánevní fixátor. Oba fixátory slouží 

k fixaci acetabula a dají se použít pro léčení zlomenin pánevních kostí. 

 Po prostudování disertační práce výše zmíněného, jsem provedl podrobný rozbor 

obou typů pánevních fixátorů a srovnal jsem nejen jejich experimentálně naměřené 

hodnoty, ale i funkce použití, navržený materiál fixátorů, jednoduchost nastavení apod.  

Pro srovnávání přiřaďme zkratku počátečních písmen od příjmení obou 

srovnávaným fixátorům. Mnou řešený fixátor bude mít zkratku „J“ a fixátor řešený 

Ing. Kovařčíkem zkratkou „K“. Pro vyvození síly na obou typech fixátorů se používá 

distraktor s kalibrovanou stupnicí a maximálně 100N vyvozenou tahovou silou. 

 

8.2 Srovnání výsledků fixátorů při experimentálního měření 

Pro fixátor „J“ jsem použil obecné nastavení modelu, pro fixátor „K“ jsem použil 

nastavení geometrie z 1. varianty. Obě měření byla pro obecně nastavené polohy fixátorů 

a níže označené body (A a B) korespondují s určenými měřenými body na fixátorech 

(místa, kde je vyvozována síla distraktorem, jen jsou v každé práci jinak zvoleny). 

Níže uvádím jen výsledky při zatížení pracovní silou 100N. Další výsledky 

vzhledem k rozsáhlosti práce již neuvádím. 
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Hodnota posunutí fixátoru „J“ v bodě B při zatížení 100N = 2,46mm 

Hodnota posunutí fixátoru „K“ v bodě A při zatížení 100N = 2,53mm [3] 

 

Jak je s výsledků patrné, fixátory měřené v laboratorních podmínkách, vykazují 

téměř totožné posuny v podobně zvolených a měřených bodech při zvoleném obecném 

nastavení obou fixátorů. Mé konstrukční řešení má posunutí přeci jen o něco lepší, což je 

dáno jinou konstrukcí. 

8.3 Srovnání použitých materiálů na fixátorech 

Použité materiály na obou fixátorech jsou téměř shodné (duralové spojky, ocelové 

tyče, speciální hřeby atd.). U fixátoru „J“ je již však zpracován návrh na tyče s RTG 

transparentního materiálu, které by bylo složité (nemožné) použít na fixátoru „K“ 

vzhledem k profilované trubce. Dále se uvažuje s dalšími možnostmi nových materiálů na 

svorky pro fixátor „J“. 

Vzhledem k výrobě se již pomyslné vítězství otáčí na stranu fixátoru „J“. Je to 

způsobené složitou výrobou kuličky ve svěrném spoji u fixátoru „K“ a ohybem nosných 

ocelových tyčí konstrukce u téhož fixátoru. Dále má fixátor „K“ i několik druhů 

mechanismů pro svěrné spojení, což fixátor „J“ řeší pomocí stejných svěrných spojů 

za použití dvou druhů svorkových elementů (opět jednodušší na výrobu). 

8.4 Srovnání použití a nastavení fixátorů  

Konstrukce fixátoru „J“ je jednodušší a variabilnější než konstrukce druhého typu 

fixátoru vzhledem k použití jednodušších části, svěrných mechanismů a možnosti ustavení 

fixátoru do správné polohy. Konstrukce fixátoru „J“ vykazuje jednodušší manipulaci 

pro ustavení, s čímž se pojí dále i jednoduchá údržba a sterilizace částí fixátoru. Tu fixátor 

„K“ nevykazuje. Variabilita fixátoru „K“ není tak velká jako u fixátoru „J“. Jedná 

se především o aplikaci na obéznější pacienty, kde aplikace a ustavení fixátoru „K“ je 

velice složité a v některých případech bude i zcela nemožné. 

Oba fixátory mají možnost použití bez distraktoru pro fixování pánve 

při otevřených zlomeninách (např. typ otevřené knihy). Nebo dodatečné nasazení 

distraktoru pro repozici acetabula (distraktor nemusí být stále nasazen, použití je vhodné 

jen při vyvození síly, pak se předpětí zafixuje a v hřebu je vyvozena tažná síla). 
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8.5 Výhody fixátoru typu „J“ oproti fixátoru typu „K“ 

Mezi hlavní výhody fixátoru „J“ patří: 

- Snížení potřebné doby na operaci – post traumatické utrpení pacienta po operaci 

- Svěrné spojení trubek a spojek poskytuje jednoduché přednastavení celého fixátoru 

- Tuhost konstrukce, jednoduchá konstrukce a rozsah nastavení fixátoru 

- Jednodušší sterilizace fixátoru a jeho údržba  

- Částečná RTG transparentní konstrukce 

 

Závěrem bych uvedl, že novější fixátor typu „J“ se více přiblížil požadavkům 

lékařů a jednoduchost jeho výroby, obsluhy, údržby, nastavení a dalších důležitých 

parametrů jako jsou i například nižší výrobní náklady než v případě fixátoru typu „K“, 

jej řadí do popředí pro využití v lékařské praxi. 

8.6 Doporučení pro další směřování vývoje pánevního fixátoru 

Směřování vývoje respektive úprav na pánevních typech fixátorů spatřuji ve vývoji 

RTG transparentního fixátoru konstrukčně stejného s mým konstrukčním řešením.  

 

Doporučení směřování vývoje: 

• Směřování dalšího vývoje pánevního fixátoru spatřuji ve vývoji celého RTG 

transparentního fixátoru a na něj navazujících dalších typů. Pro ně hovoří v dnešní 

době veliký rozvoj nových typů materiálů na bázi plastů (vyztužení uhlíkovými 

vlákny), keramiky či dalších obdobných slitin. 

• Dalším doporučením je zjednodušení upínání či upínacích prvků fixátorů, které by 

vedlo k zrychlení celého lékařského zákroku a tím k menší zátěži na pacienta 

při operaci. Zdlouhavá manipulace při usazování fixátoru na pacienta (šroubové 

spoje pro vyvození svěrné síly a jejich počet) b chtělo zredukovat, popřípadě nahradit 

jinými typy spojů jako jsou například rychlo upínací svorky. 

• Aplikace nanotechnologií (různé typy povlaků) na materiály fixátorů pro zlepšení 

pooperačních stavů (odstranění či omezení množení bakterií v otevřených ranách 

po aplikaci Schanzových hřebů) je dalším možným doporučením. 

• V neposlední řadě jde o aplikace barev či jiných možností pro psychické působení 

u aplikace na dětské pacienty. Šlo by třeba o různé veselé barvy svorek, hřebů, dále 

pak rozdílnost barvy fixátoru pro holky či kluky apod. 
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9 ZÁVĚR 

Při všech typech zlomenin je potřeba pacienta rychle fixovat do stabilní polohy pro 

hojení, neboť ihned po úrazu je v těle nastartován regenerační proces orgánů, který působí 

i na opětovný srůst zlomených kostí. Proto je důležité v co nejkratší době operativně 

napravit a fixovat zlomeniny včetně minimalizace deformit pro pozdější zmírnění následků 

úrazů. U většiny případů zranění úrazů je potřeba i vyvodit síly pro správnou repozici 

jednotlivých kostí (jejich úlomků) do původních správných poloh, což je další z hlavních 

úkolů fixátorů. Vývoj a rozvoj nových typů zařízení je tedy důležitý a koresponduje s 

novými požadovanými parametry lékařů - specialistů. Výsledkem jsou pak jednodušší 

lékařské operativní zákroky, které vedou k rychlejšímu uzdravení pacientů s minimalizací 

následků zranění.  

První návrh konstrukce fixátoru (varianta 1) vycházel z podobného typu zařízení, 

které zpracovával ve své disertační práci Ing. Filip Kovařčík, Ph.D.. Konstrukce však dle 

mého názoru byla dosti složitá na výrobu a proto jsem některé prvky upravoval vzhledem 

k novým požadavkům lékařů na tato zařízení. První modelu zevního fixátoru vykázal velké 

nedostatky, proto jsem vytvořil nový konstrukční návrh fixátoru (varianta 2). Na základě 

tohoto modelu jsem nechal vyrobit prototyp, na kterém jsem provedl první experimentální 

měření v laboratořích VŠB – TUO.  

Experimentální měření má za úkol ověřit správnost konstrukčního nastavení a dále 

naměřené hodnoty konfrontovat s teoretickými výpočty či matematickým modelem. 

Při měření jsem prototyp fixátoru varianty 2 ustavil do pracovní pozice, pozici jsem si 

nechal ověřit lékařem. Fixátor jsem zatěžoval silou až na jeho konstrukční maximum. 

Tímto experimentem na prototypu fixátorů jsem získal cenné výsledky pro pozdější 

optimalizaci a pozměněný konstrukční návrh pánevního fixátoru, která vedla k variantě 3. 

Výsledky měření jsem graficky a tabulkově zpracoval pro pozdější konfrontaci s 

matematickým modelem. 

Na základě výsledků experimentálního měření jsem za pomoci výpočetní techniky 

pozměnil konstrukci fixátoru (varianta 3) tak, aby se jeho vlastnosti zlepšily vzhledem 

k požadavkům lékařů. Tento proces jsem opakoval již potřetí, vytvořil jsem tedy tři 

konstrukční řešení pánevního fixátoru. 

Pomocí výpočetní techniky jsem dále na upravených matematických modelech 

 ověřoval jejich chování při zatížení. Pro účel tvorby matematického modelu bylo nejprve 
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nutno vytvořit precizní trojrozměrný model zkoumaného zařízení. Ten byl použit jako 

vstupní soubor geometrických dat pro program pracující na bázi metody konečných prvků. 

Matematické modely jsem pro účely měření musel zjednodušit. V modelech jsem nastavil 

okrajové podmínky a začal fixátor pracovní silou zatěžovat jako v případě 

experimentálního měření. Pracovní síla se stejně jako při experimentu pohybovala 

v rozmezí 0 – 100 N (vždy po krocích 10 N). Výsledné hodnoty jsem opět zpracoval 

tabulkově a graficky pro následné porovnání. Srovnání výsledků experimentálních měření 

a výpočtových modelů uvádím v předposlední kapitole.  

V závěrečné kapitole vyslovuji hlavní výhody mé konstrukce pánevního fixátoru 

oproti starší verzi fixátoru, dle které konstrukční návrh vznikl.  

 Mnou navržené konstrukční řešení fixátoru je dostatečně dimenzováno a není 

zapotřebí pro jeho lékařské využití dalších konstrukčních úprav. Hlavní myšlenka 

konstrukce fixátoru je v jeho univerzální použitelnosti nejen pro různé věkové skupiny 

pacientů, ale i pro různé druhy poranění pánevní oblasti. Jiní výrobci zatím nemají takto 

univerzální typ zařízení na pánevní poranění.  

Závěrem se vyjádřím ke stanoveným cílům práce. Na začátku jsem si stanovil 

celkem 4 hlavní směry (cíle) pro zpracování práce. Prvním byl 3D model zařízení a 

pozdější jeho úpravy (vývoj a optimalizace), které vedly k hledanému konstrukčnímu 

řešení zevního fixátoru. Na základě těchto 3D modelů jsem provedl výpočty v MKP. 

Výpočty napětí a stanovení maximálních posunů byly provedeny celkem na 6 výpočtových 

modelech zevního fixátoru, což byl druhý cíl stanovený v práci. Následně jsem dle druhé 

varianty fixátoru nechal vyrobit prototyp zařízení, který jsem následně upravil na 

variantu 3. Experimentální měření bylo realizováno na dvou konstrukčních variantách 

fixátoru (2 a 3). Třetí varianta fixátoru byla navíc nastavena na 2 konstrukční rozsahy. Tím 

jsem splnil třetí stanovený cíl. Poslední cílem je zhodnocení výsledků experimentálního 

měření a výpočtových modelů. Naměřené a vypočtené výsledky jsem mezi sebou 

konfrontoval a vyslovil závěr. Navíc jsem provedl srovnání předchozího konstrukčního 

typu zevního fixátoru pánve s mým konstrukčním návrhem ve variantě 3, čímž jsem splnil 

i poslední cíl práce. 

Při návrhu konstrukce fixátoru a jeho pozdějšího využití jsem navíc zohledňoval 

požadavky lékařů, které jsem se snažil dodržet. V samotném závěru práce jsem vyslovil i 

doporučení pro další směřování vývoje zevního pánevního fixátoru, které by se mělo při 

dalších konstrukčních návrzích zohlednit. 



Autoreferát disertační práce                                                                                                                                                                                   2013 

Ing. Martin Janečka                                                                                                                                          47 

 

SUMMARY 

In every type of fractures, it is essential to fix the patient into a stabilized position 

for healing, as immediately after the injury the healing processes are started in the patient´s 

body, which is also affecting the of the growing together of the broken bones. Therefore it 

is crucial to fix and remedy fractures as well as to minimize the deformities in order 

to minimize further impacts of the injury. By most of the cases, real strength is needed 

to put the bone (or its fragments) into the right position, which is one of the most important 

purposes of the fixator. Further development and advancement of the new types of devices 

is important and it goes hand in hand with the new requests of the specialized doctors. 

The results of it all are easier medical surgical actions, which are leading to faster recovery 

with minimization to the impacts of the injury.   

The first proposal of the fixator construction (variant 1) has been patterned on the 

similar type of device, worked on by Ing. Filip Kovařčík, Ph.D., in thesis. In my opinion, 

the construction of the device has been rather difficult to produce and therefore I have 

altered some of the device features considering the new requirements from the doctors. 

Based on the first model I had the prototype made, which I have later done first 

experimental measurements in the VŠB-TUO laboratories on. 

The experimental measurement is purposed to verify the correctness of the 

constructional setting as well as to compare it with the theoretical calculation or 

mathematical model. During the measurements, I have set the fixators (variant 2) prototype 

into the working position, the position has been then checked by the doctor, and I have 

gradually put strain on the fixator until the constructional maximum level. I have gained 

valuable results by this fixator’s prototype experiment to be used for further optimization 

and constructional proposal of the pelvis fixators. The results of the measurements have 

been elaborated in tables and graphs for further comparison with the mathematical model. 

Based on the results of the experimental measurements and with the IT help, I have 

altered the fixator’s construction (variant 3) in a way to improve its features regarding the 

doctors’ requirements. The whole process has been repeated twice, so three construction 

drafts have been done. 

With the help of IT, I have also verified on the mathematical models how the 

fixators react when there´s a strain put on them. It’s been essential to create a precise 3D 

model of the device for the purpose of the mathematical model to be done. It has been then 

used as the input data for the program working on the basis of the method of the limited 
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elements. The mathematical models have to be simplified for the purpose of 

measurements. In the models, I have set the edge conditions and started to put a strain on 

the fixators in the same way as during the experimental measurement. The working force 

has ranged between 0-100 N (gradually increasing by 10 N). Again, the results have been 

elaborated in graphs and tables for further comparison. 

In the final chapter 11, I declare the major advantages of my construction of the 

pelvis fixator, compared with the older vision of the same, on the basis of which it has 

been created. 

The constructional solution of the fixators, proposed by me, is proportioned enough 

and there is no need for further construction adjusting in order to use it in a medical field. 

The main idea of the fixator´s construction lies in its universality, meaning not only variety 

of patients’ ages, but also variety of the pelvis area injuries. Other manufacturers do not 

have such a universal kind of device to be used on the pelvis are yet.  

Finally, I express my targets in thesis. At the beginning I set a total of 4 main goals 

for processing the work. The first was a3D model of the fixator and its later modifications 

(development and optimization) which leads to finalized construction solution of pelvic 

fixator. Based on these 3D models I made FEM calculations. Strength calculations and 

determine the maximum displacements were performed on a total 6 computational models 

of external fixator, which was a second target set in thesis. According the second variant I 

had made a prototype which I then edited to variant 3. Experimental measurements were 

carried out on two structural variants (2 and 3). The third option in addition fixator was set 

to two design ranges. Thus I set the third target. The last objective is to evaluate the results 

of experimental measurements and computational models. Measured and calculated results 

were confronted with each other with conclusion expressed. Furthermore, I compared the 

previous design type pelvic external fixator with my design (variant 3), which I completed 

the last goal of the thesis. 

The design fixator and its subsequent use, I take into account the extra demands of 

doctors, which I tried to follow. At the end of the thesis I made and recommendations for 

future design development of pelvic external fixator, which should be in comply with 

future design. 
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