
         

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biomechanické zdroje energie pro napájení mobilních senzorů 

Biomechanical Energy Sources for Powering Mobile Sensors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014                                                                                                           Bc. Jan Štigler 

  



  



  



Abstrakt 
Tato práce se zabývá vývojovým a optimalizačním procesem zařízení na přeměnu 

biomechanické pohybové energie na energii elektrickou. Nejprve jsou zpracovány teoretické 

základy nutné k porozumění procesu vzniku biomechanické energie v lidském těle. Dále je 

vyhodnocena škála pohybů použitelných pro pohon generátoru. Je identifikován pohyb těžiště 

jako vhodný kandidát pro aplikaci zařízení. Na základě poznatků ze studia mechaniky tohoto 

pohybu je navržen koncept pro lineární generátor využívající pohybu cívky v magnetickém poli, 

vytvořeném pomocí permanentních magnetů. Následně je sestrojen fyzikální model na základě 

vstupních parametrů permanentních magnetů, který modeluje magnetické pole v prostoru 

generátoru. Hodnoty tohoto pole jsou využity pro následné výpočty a optimalizace. Je vytvořen 

simulační software schopný modelovat chování lineárního generátoru za proměnlivých 

vstupních podmínek. Tyto podmínky zahrnují mechanické parametry generátoru s vypočteným 

permanentním magnetickým  polem a biologické parametry uživatele. Na základě výstupů 

modelů tohoto software je navrženo elektrické schéma usměrňovače, jehož úkolem je upravit 

elektrickou energii pro potřeby akumulace v baterii. 
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Abstract 
This paper adresses development and optimalization of a biomechanical energy conversion 

device. First the theoretical basis concerning the creation of biomechanical energy in human 

body are studied. Next the number of available motions is studied which are appliable for 

powering the generator with biomechanical motion power. The center of mass movement is 

identified as a suitable candidate. Based on the knowledge aquired from studiing this motion we 

propose a linear generator concept with a coil moving through a permanent magnetic field. This 

field is computed for known design of permanent magnets. Values characteristic for this field 

are used for computing and optimalization. Simulation software is programmed, which is 

capable of simulating the behaviour of the linear PM generator with changing input parameters. 

Theese contain mechanical input parameters of the generator with the calculated magneticfield 

and biological parameters of the user. Based on the model outputs we propose electrical 

rectification circuit, which transoforms the output electrical energy according to the battery 

needs. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 

T čas[s] 

W výkon [W] 

Ω úhlová rychlost [rad/s] 

Φ maximální úhel končetin při kroku [°] 

vch rychlost chůze uživatele [m/s] 

V rychlost pohybu cívky [m/s] 

PM permanentní magnet 

B magnetická indukce 

F(t) funkce budící síly 

y(t) funkce vertikální polohy těžiště 

F frekvence [Hz] 

L délka končetiny [m] 

Lm délka magnetu ve směru pohybu cívky [m] 

G šířka volného prostoru mezi magnety protějších stěn [m] 

Ls rozestup magnetů na jedné stěně [m] 
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1 Úvod 

 V současné době je stále více kladen požadavek na dostupnost energie pro napájení běžných 

uživatelských aplikací ze zdrojů, které nejsou závislé na připojení do centrální rozvodné sítě. Jednou 

z konceptuálních variant je využití biomechaniky člověka. Tělo člověka lze zjednodušeně chápat jako 

komplexní stroj. Cílem je tedy zhodnotit mechanickou energii, produkovanou svaly ve vhodných 

pohybech a využít ji pro Energy-harvesting. Jedná se o proces využívající vstupní energii (solární, 

tepelnou, větrnou a kinetickou), transformující ji k uložení, za účelem umožnění napájení malých 

autonomních bezdrátových zařízení (senzorů). Současným přístupem k řešení napájení malých 

zařízení a sensorů je realizován pomocí systémů baterie. Tento systém je omezen životností a nutností 

pravidelného dobíjení.  

 Z výzkumného hlediska stoupá zájem o biomechanické zdroje energie ve smyslu možného 

zastoupení současného konceptu baterie, popřípadě sekundární pomocné funkce. Biomechanickými 

zdroji energie se rozumí využití přirozených pohybů lidského těla při chůzi i jiných činnostech. Je 

nutné zhodnotit jednotlivé pohybové variace a determinovat nejvhodnější pro aplikaci Energy-

harvesting metod. Popis výstupní práce jednotlivých pohybů se zakládá na předpokladu, že vykonaná 

práce je úměrná přeměně potencionální energie. Vhodná volba využitelného pohybu je ovšem 

podmíněna specifickou analýzou pohybů. Základním souborem analyzovaných pohybů je pohyb 

v kloubech (kotník, koleno, pánevní kloub), tlak paty na podložku a pohyb tělesného těžiště. Při 

analýze kloubů se používá metoda inverzní dynamiky.  

 Při návrhu energy-harvesting zařízení jsou kladeny základní požadavky.  Zařízení musí být 

aplikovatelné na lidské tělo, tak aby nezatížilo nadmíru běžné úkony, nebo nenarušilo jednoduché 

pohyby potřebné pro generování energie a zároveň je vyžadována maximální efektivita zařízení. 

 Podstatným předpokladem pro vývoj a práci v této problematice je seznámení se 

s anatomickými a fyziologickými parametry lidského těla. 
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1.1 Anatomický Základ 

V této části práce jsou popsány nezbytné anatomické podklady pro biomechanickou interpretaci 

lidského pohybu. 

  

1.1.1 Pohyblivé spojení tělních částí - kloub (articulatio) 

Spojení kostí, kdy se ochranné vazivo nachází pouze na okrajích kontaktních ploch, 

považujeme za kloubní spojení. 

Kloub, articulatio (synovialis) je flexibilní spojení, kde se stýkají dvě nebo více kostí, jejichž 

kontaktní plochy jsou povlečeny chrupavkou, mezi kontaktními kostmi je štěrbina (kloubní dutina) a  

distální části  spojuje kloubní pouzdro.   

 

 

Obr.č.1: Obecné kloubní spojení.  
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1.1.1.1 Geometrie a kinematika kloubních ploch 

Kloubní plochy (faciesarticulares) vytváří zakončení spojujících se kostí, povlečené 

chrupavkou. Pro analýzu pohybu je u většiny kloubů praktické rozlišovat kloubní hlavice a kloubní 

jamky. 

Hlavice bývají obvykle konvexní; jamky jsou ploché nebo vykazují různý stupeň konkavity. 

Artikulující úseky kostí tvoří spongiózní kost, která je v pokrytí kloubní plochy pokrytá kompaktou. 

Trámčitá struktura spongiózy je orientována podle dominantních sil působících na kloub a těsně pod 

kloubní chrupavkou je spongióza silnějšía přechází do různě silné kostní lamely.Tento strukturální 

přechod je typický velkou plynulostí a má všechny znaky funkční adaptace spojujících se kostních 

částí. 

Tvarem styčných ploch se rozlišují: 

 Kulovitý kloub:Charakteristický tvar pro hlavici i jamku jako součást povrchu koule 

umožňuje provádět pohyb podle tří mezi sebou kolmých os ve smyslu ohnutí (flexe); 

natažení (extenze); odtažení (abdukce); přitažení (addukce) a otáčení (rotace). 

Sdruženým pohybem je kroužení (cirkumdukce). 

 Elipsovitý kloub: Styčné plochy se určitým způsobem podobají rotačnímu elipsoidu a 

průběh pohybu je zpravidla typicky prováděn podle dvou os. Základními pohyby jsou 

flexe, extense a úklony (lateroflexe). 

 Sedlovitý kloub: Plocha kloubní jamky se tvarem podobá koňskému sedlu; hlavice 

odpovídá posazení jezdce. Pohyb je možný podle dvou na sebe kolmých os. Sedlový 

kloub dovoluje flexi, extenzi, abdukci, addukci a mírnou rotaci. 

 Válcovitý kloub: rozlišujeme dva druhy: 

o Šarnýrový kloub má kloubní plochy, které jsou částí povrchu válce, a pohyb 

se děje podle osy, která je kolmá k podélné ose kosti. Stabilita válcových 

ploch je zabezpečena silnými postranními vazy. V šarnýrovém kloubu jsou 

možné extenze a flexe. (Příklad: klouby mezi prstovými články.) 

o Kolový kloub je kloubem, jehož hlavice je částí válce s osou otáčení shodnou 

s podélnou osou kosti. Jde tedy o jednoosý kloub s možností rotace. (Příklad: 

spojení hlavice vřetenní kosti a kosti loketní.) 

 Kladkový kloub: Hlavice kladkového kloubu má zpravidla vytvořenou jednu nebo 

více vodících rýh, do kterých je vložena vodící hrana vyčnívající z protější kloubní 

plochy. Kladce podobné plochy zamezují posun spojených kostí do stran. Pohyb 

je,jako v předcházejících případech,možný pouze kolem jediné osy, ve formě flexe a 

extenze 

 Plochý kloub nemá podle mechanické definice hlavici a jamku. Obě kloubní plochy 

jsou prakticky rovné a pohyb je z pravidla omezen mohutnými vazy. Pokud je v 

plochém kloubu umožněn drobný posun, jde vždy o pohyb podél tří os. 
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Z kinematického pohledu je možné všechny dostupné pohyby v kloubech dělit na dvě 

kategorie, kterými jsou pohyby úhlové a pohyby translační. 

Úhlový,pohybemrozumíme takový pohyb, kdy všechny body pohybující se části opisují 

úhlové dráhy se středem v ose otáčení. Většina pohybů v končetinových kloubech má povahu 

úhlových pohybů. Úhlové pohyby jsou charakteristickéu kulovitých, válcovitých, elipsovitých 

i kladkových kloubů. 

 Translační pohyb je takový, během kterého urazí všechny body pohybující se části 

stejnou dráhu. 

Tento typ klouzavého pohybu je realizován především v plochých kloubech, ale může se 

vyskytovat i v kloubech s nepravidelným zakřivením kloubních ploch, např. ve válcovitých nebo 

sedlovitých kloubních spojeních. Oba pohyby se v kinematice lidského tělabvykle kombinují. 

Úhlový i translační druh pohybulze vztáhnout k běžně užívanému systému tří souřadnic 

(X,Y,Z), v němž se protínají tři fundamentální anatomické rovinné směry (frontální X, horizontální Y 

a mediánní Z). 

Kolem zmíněných tří os je možné vést rotační pohyby v kloubu. Pohyb kolem osy X je 

abdukcí a addukcí, kolem osy Y flexí a extenzí a kolem Z osy vnitřní a zevní rotací. 

Úhlové pohyby řadíme mezi nejvýznamnější druhy pohybů. Čistý translační pohyb je méně 

častý a je i méně významný. Jde-li o pohyb kolem osy X, posunují se sousedící kosti v předozadním 

směru. Translace ve směru osy Y znamená boční, u končetinových kloubů velmi omezený pohyb. 

Translace podél  Z osy je vlastně kompresí a dekompresí (distrakcí) kloubních povrchů. 

Prakticky žádný rotační ani translační pohyb není geometricky ideální. Kloubní hlavice a 

jamky se tvaru geometrických těles pouze přibližují, a řada dalších kloubních struktur může rozsah i 

charakter pohybu značně modifikovat.  
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1.1.2 Horní končetina 

Horní končetina  (membrumsuperius) je ve své podstatě komunikační orgán, který nám 

umožňuje spojení s okolím i s vlastním tělem. (Horní končetina umožňuje dosáhnout na kterékoliv 

místo na našem těle, přitom řadu míst vlastního těla nikdy přímo neuvidíme). S výjimkou raného 

dětství, ztratila horní končetina i většinu lokomočních funkcí. Proto není natolik významná z pohledu 

kinematiky těžiště. Její vlastní kinematika je však podstatná pro využití v problematice 

energyharvestingu zaměřujícího se na pohyb paže vůči trupu. 

 

Variabilita pohybů horní končetiny je někdy přirovnávána k možnostem jeřábního stroje, ale 

z objektivního pohledu se jedná o v podstatě nenapodobitelný, jemně  odstupňovaný, a typově 

neobyčejně diferencovaný pohyb ruky. Z toho důvodu již pletenec horní končetiny, který končetinu 

připojuje k trupu, je extrémně pohyblivý. Volná končetina je v podstatězřetězením různě pohyblivých 

článků. Basální kloub horní končetiny (ramenní kloub), je nejpohyblivějším kloubem těla aumožňuje 

rozsáhlý pohyb celé horní končetiny v prostoru Pomocí loketního kloubního spojenímění končetina 

svoji délku. Samostatnou kapitolu pro analýzu představuje obrovská pohyblivost ruky s velmi precizně 

odstupňovaným rozsahem pohybů. Tato kapitola ale není podstatná pro analýzu kinematiky pohybu 

v souvislosti s aplikací metod energyharvestingu, proto zde nebude dále zpracována. 
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Paže (brachium) je nejdelší a nejrobustnější částí horní končetiny. Kostěným základem paže je 

samostatnákost pažní, která je kloubním spojením spojena s dvěma předloketními kostmi. Střední částí 

horní končetiny je předloktí (antebrachium), jehož kostru tvoří dvě kosti (vřetenní a loketní). Loketní 

kost je mírně delší a nese hlavní zátěž ve spojení s pažní kostí. Je proto na svém proximálním konci 

značně mohutná a distálně se výrazně ztenčuje. Naproti tomu vřetení kost je svým distálním koncem 

hlavním artikulačním prvkem spojení předloktí s rukou. S tímkoresponduje i robuscita této partie. 

Paže a předloktí jsou články, které zajišťují zkracování a prodlužování horní končetiny plní 

tedy teleskopické funkce horní končetiny. Vzájemná orientace obou předloketních kostí navíc 

umožňuje vtočení (pronaci) a vytočení (supinaci) jak předloktí, tak rovněž i ruky. Hlavním typem 

pohybu je přitom pronace, při které jde především o polohu palce, který se při pronaci dostává do 

optimální výchozí pozice pro uchopení předmětu nebo nástroje. Zároveň se zlepšuje i jeho postavení v 

zorném poli a dostává se pod přímou kontrolu zraku. Toto postavení je výhodné zejména pro start 

úchopu. Volně visící končetina, která se díky různé hmotnosti jednotlivých částí končetiny, lokalizaci 

svalových úponů a svalovému napětí, se sama stáčí do semipronační polohy. 

Osa paže a osa předloktí svírají u muže úhel přibližně 180 stupňů. Ženymají tento úhel menší. 

Zpohledu pákového mechanismu částí horní končetiny, tento fakt omezuje silovou kapacitu ženské 

končetiny. 

Úchopové funkci odpovídá nejen diferencovaně subtilní stavba skeletu horní končetiny a 

úprava kloubních spojů (viz dále), ale i charakteristické uspořádání a prostorová orientace svalových 

skupin. Na paži a na pletenci horní končetiny převládají mohutné a vícekloubové svaly generující 

silové pohyby značného rozsahu. 

Pro předloktí jsou typické štíhlé, ploché a dlouhé vícekloubové svaly sdružující se do 

funkčních vrstev a skupin. Krátké svaly vlastní ruky jsou koncentrovány do dlaně a na hřbet ruky 

zasahují pouze dlouhé svaly (šlachy) z předloktí. Teprve  ruka je vlastní úchopový článek horní 

končetiny  s    diferencovanou  pohybovou  aktivitou,  ale bez  větších  silových  ambicí. 

 

Pletenec horní končetiny 

Pletenec horní končetiny je neúplný a horizontálně uložený prstenec kostí, který vpředu 

uzavírá hrudní kost. Vzadu je kruh otevřený, jsou zde jen svaly. Kostěné segmenty pletence jsou sice 

spojeny jen dvěma "pravými" klouby, ale specifická úprava připojení lopatky k hrudní stěně a tzv. 

subakromiální spojení znamená vznik dalších pohyblivých spojů. Nejde ovšem o klouby, pouze klíční 

kost artikuluje s osovým skeletem. Tím se sice dále zvyšuje pohyblivost celé končetiny, ale zároveň to 

znamená přetížení celého závěsu a značné zvýšení nároků na svalový korzet pletence. Pasivní 

komponentou pletence horní končetiny je klíční kost, lopatka, hrudní kost a jejich spoje. Aktivní 

komponentu pletence tvoří svaly pletence. 

Funkční anatomie pletence horní končetiny 

Hrudní pletenec není ani souvislý ani uzavřený řetězec kostí. Tím se závěs horní končetiny 

zásadně liší od poměrně rigidního a souvislého kruhu pánevního pletence. Mobilita je zajištěna 

především připojením pletence pouze v jediném bodě. 

Celý systém kostí, spojů a svalů hrudního pletence je vystaven tahovému i tlakovému zatížení, 

které ve fyziologických hodnotách absorbuje. Větší tahová zátěž se přenáší až do sternoklavikulárního 

kloubu, jehož napjaté pouzdro se stává zdrojem signálů, reflektoricky aktivujících trapézový a malý 

prsní sval. Po této aktivaci oba svaly táhnou klíční kost ke sternu. 

Transmise tlakové zátěže (nárazu) obvykle směřuje do fossaglenoidalisa prostřednictvím 

lopatky, resp. vazů, kterými je lopatka spojena s okolím, je přenášena na první žebra. Pohybové 

transmise hrají významnou roli v mechanismech traumatizace jednotlivých složek pletence, ale i 



 

6 

 

skeletu horních partií hrudníku. Pohyb pletence je tedy vždy komplexní a jakýkoliv pohyb lopatky je 

vždy spojen s pohybem klíční kosti. Např. při abdukci a flexi paže rotuje klíček podél své dlouhéosy 

přední plochou dozadu, atd. 

Ve stavbě pletence horní končetiny se řeší základní, ale zároveň kontradiktorní situace: 

zajištění velké mobility, ale zároveň maximální stability končetiny. 

Primární mobilita je zajištěna připojením pletence v jediném bodě: klíční kost a hrudní kost. 

Sekundární mobilita je dána především vlastnostmi ramenního kloubu jako volného a kulového 

kloubu. 

Ideální zabezpečení stability pletence horní končetiny sice neexistuje, ale přijatelný stupeň 

řešení byl nalezen v charakteristice pohybu lopatky. Pohyb paže vyvolává změnu polohy kloubní 

jamky ramenního kloubu, tj. lopatky v jejím vztahu k hrudní stěně. Klíční kost přitom hraje roli 

vzpěry, která tyto polohy vymezuje. Při pohybu pletence se jamka ramenního kloubu pohybuje po 

obvodu kruhu, jehož radius je dán délkou klíční kosti. Vnitřní okraj lopatky se přitom pohybuje po 

křivce s poměrně krátkým poloměrem, zevní okraj lopatky vykonává delší dráhu pohybu. Z toho 

vyplývá, že  vzájemná poloha klíčku a lopatky podléhá změnám, jejichž rozsah určuje tuhost spoje 

akromioklavikulárního spoje. Tato tuhost limituje mobilitu horní končetiny. 

Další omezující moment také vyplývá z pohybu lopatky. Rotace lopatky (viz ramenní kloub), 

a s ní spojená horizontalizace jamky, vede k horizontalizaci průběhu řady svalů upínajících se na 

lopatku. Tah prostorově takto orientovaných svalů také představuje významný fixační moment při 

stabilizaci systému pletence. 

 

[5] 
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1.1.3 Dolní končetina 

Dolní končetina (membruminferius) je orgánem opory a lokomoce vzpřímeného těla po dvou 

končetinách. To znamená, že ve srovnání s horní končetinou, má dolní končetina sice stejné základní 

články, ale má robustnější kostru, mohutnější svalové skupiny a omezenou pohyblivost jednotlivých 

kloubů, která je daní za větší stabilitu vzpřímeného těla. 

Z vývojového hlediska znamenalo vzpřimování polohy těla a bipedální typ lokomoce 

především postupnou vertikalizaci páteře, a přesun těžiště těla před tzv. osový skelet, a do roviny 

kyčelních kloubů (cca S2) . Podmínkou stabilní vertikalizace je fixovaná extenze dolních končetin, 

která je staticky nejvýhodnější, protože snižuje nároky na činnost antigravitačních svalů a hlavní 

zatížení směřuje do vertikálně a paralelně orientovaných kostí dolní končetiny. 

K přenosu sil (tlaků) vertikalizovanéhotrupu na pohybující se dolní končetiny dochází v pánvi, 

která představuje nejen kaudální zakončení páteře, ale je i oporou pro dolní končetiny. Kostěná pánev 

je složena z kostí pletence dolní končetiny a z křížové kosti. Prstenec kostí tvořících pánev je velmi 

rigidní, a rozhodující pohyb pánve se proto odehrává především v kyčelních kloubech, odkud je 

přenášen na bederní páteř. Proto se při pohybu v kyčelních kloubech aktivují i četné skupiny zádových 

svalů. Stejně  jako  se  do páteře promítá pohyb kyčelních kloubů, má i pohyb páteře výraznou odezvu 

v těchto kloubech. 

Pro vzpřímenou polohu těla je zásadním statickým problémem postavení pánve pánevní sklon, 

který nejen velmi citlivě reaguje na délku dolních končetin, ale sám výrazně ovlivňuje zakřivení 

páteře, především bederní lordózu a hrudní kyfózu. Pánev tvoří s páteří funkční jednotku, a proto 

bývá z kineziologického hlediska přiřazována k páteři. Z didaktických důvodů je výhodnější 

považovat pánev za mezičlánek, a jako takový jej přiřadit k dolní končetině. Největšími vývojovými 

změnami prošla na dolní končetině noha. Primární funkcí nohy většiny dnešních primátů je podobně 

jako u ruky, úchop. Noha primátů je proto vysoce pohyblivý a také taktilně velmi citlivý orgán. 

Teprve lidská noha je podstatně méně pohyblivá a je adaptována především na chůzi. V lokomočním 

cyklu je lidská noha přenosný článek, kterým je propulzní síla bérce expandována na podložku. 

Pružnost chůze i stoje je zajištěna příčným a podélným zklenutím nohy. 

Pletenec 

 Pánevní pletenec tvoří dvě pánevní kosti (ossacoxae) a nepárová křížová kost, (os sacrum). 

Pasivní komponentou pletence dolní končetiny jsou pánevní a křížová kost a jejich spoje. Aktivní 

komponentou pletence jsou svaly kyčelního kloubu a svaly stehna.  

Pánevní kost, os coxae se skládá ze tří, původně samostatných kostí: 

 kyčelní kosti, os ilium 

 sedací kosti, os ischii 

 stydké kosti, os pubis 
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Pánev – transmisní systém 

 V různých souvislostech bývá zdůrazňováno, že pánevní kosti a jejich spoje vytvářejí poměrně 

pevný a pružný prstenec, který je podepřen hlavicemi stehenních kostí. Přes tento kruh je přenášena 

váha trupu na dolní končetiny. Ze statického hlediska nemůže být proto tento prstenec uložen v 

horizontální rovině, protože křížová kost by se dostala ve vztahu ke kyčelním kloubům do excentrické 

polohy, a těžnice trupu by se posunula před středy kyčelních kloubů. Hmotnost těla pak působí na 

určitém rameni síly, a udržet trvale vzpřímenou polohu těla představuje značné i neekonomické 

posílení všech svalů napřimujících trup. 

U člověka je proto pánev skloněná přední částí dolu a dozadu. Křížová kost je vysunuta šikmo 

dopředu. V oblasti promotoria se náhle, téměř zlomově (v rozsahu jediného meziobratlového prostoru) 

mění zakřivení páteře z kyfózy křížové kosti na bederní lordózu. Tímto zalomením se těžiště těla 

posouvá nad kyčelní klouby. 

Pánevní sklon (inclinatio  pelvis) vyjadřujeme jako úhel, který svírá rovina pánevního vchodu 

(promotorium linea terminalis horní okraj spony) s horizontální rovinou. Sklon dosahuje asi 60 stupňů  

a lze jej vyšetřit na rtg snímku. 

Sklon kyčle (inclinatiocoxae) je přímo měřitelný úhel mezi spojnicí spina ilica superior s 

horním okrajem spony. Má asi 40 stupňů. 

Sklon pánve má výraznou odezvu ve stabilitě a funkci pánevního dna, které tvoří svalové 

pánevní dno, jehož středem je hráz, perineum. Pánevní dno je podpůrným systémem pánve. Vzhledem 

ke sklonu pánve, nese hlavní váhu pánevních orgánů přední část svalového dna, zatímco zadní a 

poměrně slabá část dna je zatížena minimálně. Nálevkovitý tvar části pánevního dna totiž mění část 

tlakového zatížení na zatížení tahové. 

Pánev protektivní a podpůrný systém 

Protektivní funkce pánve jsou dány sílou (tloušťkou) a mechanickou odolností pánevních stěn 

v rozsahu horních oddílů křížové kosti. Od prvního křížového obratle, který přejímá hmotnost trupu se 

táhnou zesílené pásy kostí, zhruba rovnoběžně s linea terminalis, a končí u okrajů acetabula. Sám 

okraj  acetabula(především v rozsahu facies lunata), je velmi odolný na zatížení.Nejtenčími místy 

kostěné pánevní stěny jsou středy kyčelních kostí, horní a dolní okraje foramenobturatum a dna 

kloubních jamek kyčelních kloubů. V těchto místech je kostěný podklad tvořen pouze slabou 

ploténkou kompakty (spongióza chybí). V těchto zeslabených místech je také nepevně fixován periost.  

 

[5] 

1.1.3.1 Stehno a bérec 

Stehno, femur je masivní a především nosnou částí dolní končetiny, která je bezprostředně 

zatížena hmotností trupu. Tomu odpovídá i mohutný skeletní základ, tvořený stehenní kostí. Tato kost 

kromě svých mechanických funkcí, má klíčový význam při chůzi. Kyčelní kloub, na jehož stavbě se 

podílí, je nejdůležitějším kloubem dolní končetiny. 

 

Bérec, crus je kratší než stehno, a  přestože  jeho skelet  tvoří  dvě  kosti, skutečně nosnou  kostí  je  

pouze  holenní  kost, která také jako  jediná  artikuluje  s  femurem.  Funkce  bérce  je  podobná  

funkci  předloktí - zkracuje  délku  dolní  končetiny. Při  chůzi jde  o pouhou  změnu  délky, proto  i  

možnost  vzájemného  pohybu  obou  bércových  kostí  je  minimalizovaná a  elastickým  článkem 

dolní  končetiny  je   až  noha. 

 

[5] 
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1.1.3.2 Kyčelní kloub 

Kyčelní kloub, art. coxae je omezený kulový kloub spojující stehenní kost (resp. volnou dolní 

končetinu) s pletencem dolní končetiny (resp. s pánevní kostí). 

Stavba kloubu: Kloubní plochy kyčelního kloubu tvoří jamka kyčelní kosti a hlavice femuru.  

Jamka kyčelního kloubu (acetabulum) má tvar duté polokoule, na jejímž vzniku se podílejí 

všechny tři pánevní kosti. Kloubní plochou acetabula je ale pouze poloměsíčitá plocha (facies lunata), 

která je také jako jediná potažena kloubní, tj. hyalinní chrupavkou. 

Nejsilnější částí acetabula je jeho horní okraj, který je zesílen dvěma systémy kostních trámců, 

protínajících se nad acetabulem v podobě gotického oblouku. Rovina proložená okrajem acetabula 

(tzv. acetabulární úhel) svírá s horizontální rovinou úhel 40 až 45 stupňů (inklinace acetabula), a s 

čelní rovinou úhel asi 35 stupňů (anteverze acetabula). Acetabulum je skloněno zevně dolů a dopředu. 

(Sklon a postavení kloubní jamky je individuálně velmi variabilní, a je závislé i na pohlaví. Horní 

okraj acetabula, který často samostatně osifikuje, se v klinické praxi popisuje jako stříška. Velikost a 

sklon stříšky má značný význam pro stabilizaci hlavice stehenní kosti 

Dorzálně od acetabula pokračují v os ilium dva kostěné pilíře, které pokračují do lopaty 

kyčelní kosti. Tam, kde je kost nejvíce zatížena, formují oba pilíře ploténku. 

Poměrně hluboká jamka je dále prohloubena vazivovým prstencem, labrum acetabulare. 

Labrum je u báze složeno z vazivové chrupavky; okraje tvoří spíše cirkulárně orientovaná vlákna 

hustého vaziva. Prstenec je nejvyšší ve své zadní a horní části, kde dosahuje asi centimetrové výšky. 

Nejnižší je v místě, kde přemosťuje zářez mezi vrcholy facies lunata. Zatímco labrum acetabulare 

zvětšuje kapacitu kloubní jamky natolik, že acetabulum obklápí více než polovinu hlavice stehenní 

kosti, naléhá hlavice pouze na facies lunata, a vkleslé dno jamky vyplňuje tukový polštář, 

pulvinaracetabuli. 

Funkcí tukového polštáře acetabula je absorbovat nárazy, které přes hlavici femuru směřují 

proti slabému dnu kloubní jamky. Při běžných pohybových aktivitách není polštář stlačován, ačkoliv  

je hlavice stehenní kosti držena v jamce nejen tahem mohutných svalů kyčelního kloubu a tahem 

kloubního pouzdra, ale i atmosferickým tlakem, který sám představuje přítlačnou sílu asi 18 kg. 

Kloubní chrupavka acetabula je nejsilnější v horní části jamky, kde dosahuje tloušťky až 3 

mm. Na spodině jamky kam nezasahuje hlavice, kloubní chrupavka chybí. Hyalinní chrupavka 

povlékající hlavici stehenní kosti má sílu 1-3 mm. Nejsilnější bývá na přední ploše hlavice. 

Pouzdro kyčelního kloubu je velmi silné a začíná na okrajích acetabula, tedy labrum 

acetabulare je uvnitř kloubu a mezi lemem a pouzdrem zůstává cirkulární výchlipka kloubní dutiny. 

Na femur se pouzdro vpředu upíná na čáru spojující oba chocholíky; vzadu jde asi doprostřed délky 

krčku. S pouzdrem prakticky srůstají zesilující vazy, které pouzdro dále zesilují, především na přední 

ploše kde dosahuje tloušťky téměř 10 mm. Slabé je naopak na spodní ploše krčku a v místech, kde na 

pouzdro naléhá šlacha m. iliopsoas. Synoviální výstelka pokrývá nejen vazivovou vrstvu pouzdra jak 

je to v kloubech běžné, ale i část krčku. Tzn., že synoviální membránou je potažena celá přední plocha 

krčku a 2/3  jeho zadní plochy. Membrána vytváří uvnitř kloubu četné záhyby a řasy. 

 

Pohyblivosti kyčelního kloubu  

dané tvarovou úpravou artikulujících kostí, mohutností a průběhem vazů pouzdra. V 

kyčelním kloubu je možné provádět: 

 flexi (asi do 120 stupňů-zvětšuje se při současné abdukci) 

 extenzi (jen asi do 13 stupňů) 

 abdukci (do 40 stupňů-zvětšuje se při současné flexi) 
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 addukci (do 10 stupňů) 

 zevní rotaci (15 stupňů) a vnitřní rotaci (do 35 stupňů). (Rotace oběma směry se 

zvětšuje při současné flexi v kyčelním kloubu.) 

1.1.3.3 Kolenní kloub 

Kolenní kloub, art. genus je složený a největší kloub v těle. Spojují se zde tři kosti: femur, 

tibia a patela. Stavba kloubu: Kloubní plochy všech tří artikulujících kostí byly již popsány. Kloubní 

hrboly stehenní kosti jsou v příčném i předozadním směru složitě zakřiveny. Zakřivení kloubních 

ploch se směrem dozadu spirálovitě stupňuje, a není vzhledem k prostorové orientaci a tvaru obou 

kondylů zcela stejné. Zevní kondyl je menší, stojí téměř sagitálně a vyčnívá více dopředu, zatímco 

větší vnitřní kondyl se k němu svým předním okrajem stáčí a přibližuje. Vzhledem k tomu, že kloubní 

plochy na tibii jsou téměř ploché, kloubní plochy obou kostí si tvarem ani velikostí neodpovídají a 

femur se při pohybu dotýká tibie vždy jen na malé ploše. Inkongruenci styčných ploch obou kostí 

vyrovnávají, a většinu kloubní plochy kloubu proto reprezentují chrupavčité menisky. Menisky, 

meniscusmedialis et lateralis jsou lamely složené na obvodu z hustého vaziva, které přechází ve 

vazivovou chrupavku. Menisky se liší tvarem i velikostí. 

 Meniscusmedialis je větší a poloměsíčitý. Jeho cípy (rohy) se upínají na přední a zadní 

interkondylární plochu. Meniskus je ve střední části pevně srostlý s částí vnitřního 

kolaterálního vazu, a je tedy fixován ve třech bodech (oba cípy a střední partie). Je 

proto také méně pohyblivý. Meniskus nepokrývá celou plochu tibiálního  kondylu, a 

ponechává v jeho středu prohloubenou  oválnou plošku.  

 Meniscuslateralis je téměř kruhový. Jeho přední cíp se upíná v blízkosti předního 

zkříženého vazu, který do něj někdy vysílá i ojedinělá vlákna. Zadní cíp se upíná na 

zadní intekondylární plochu. Zevní meniskus pokrývá téměř celou plochu zevního 

kondylu holenní kosti. Vzhledem ke svému tvaru je ovšem upevněn prakticky v 

jediném místě, přední a zadní cípy se totiž téměř dotýkají. Proto je zevní meniskus i 

značně pohyblivý, zvláště při mírných (15-30 stupňových) flexích v kolenním kloubu. 

Chrupavky typu menisků jsou podle obecných pravidel avaskulární struktury.  

 

Pouzdro kolenního kloubu je rozdílně členité ve své vazivové (fibrózní) i v synoviální vrstvě. 

Fibrózní vrstva kloubního pouzdra začíná na femuru 1-1,5 cm od okrajů kloubních ploch. Na přední 

straně se vychlipuje proximálně pod šlachu čtyřhlavého stehenníhosvalu a vytváří variabilní záhyb. Na 

tibii se pouzdro připojuje v těsné blízkosti kloubních ploch a připíná se k bázi středních úseků obou 

menisků. Na patele lemuje okraje kloubní chrupavky. V předních partiích je kloubní pouzdro 

kolenního kloubu velmi slabé, a na síle nabývá až v oblasti postranních vazů. Pouzdro kolenního 

kloubu zesiluje řada vazů. 

Pro  vyšetření pohybů kolenního kloubu je nutné analyzovat některé pohyby.Především 

uzamčení a odemknutí kolenního kloubu a způsoby stabilizace kloubu.Uzamčení kolena vyvolávají 

napjaté postranní vazy a všechny vazy na zadní straně kloubního pouzdra. Při uzamčení naléhá femur  

natibii a kloub je v tzv. stabilní poloze.  Odemknutí kolena je vyvoláno malou rotací (při  volné  noze 

se tibie otáčí dovnitř; při fixované noze femur zevně), při které se uvolňují postranní vazy a přední 

zkřížený vaz. Odemknutí kolene je podmínkou provádění flexe kolenního kloubu. 

Pohyby v kolenním kloubu můžeme rozdělit na: 

 flexe v rozsahu 130-160 stupňů 

 extenze (základní postavení kloubu) 
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 vnitřní (17 stupňů) a zevní (21 stupňů) rotaci 

Flexe kolenního kloubu probíhá v několika fázích. Začínající flexe (prvních 5 stupňů) je 

provázena tzv. počáteční rotací. Zevní kondyl femuru se skutečně otáčí, vnitřní se posouvá. V této fázi 

pohybu se kolenní kloub odemkne. Následuje valivý pohyb-femur se valí po tibii a po obou meniscích. 

V závěreční fázi flexe se stále zmenšuje kontakt femuru s tibií a menisky se posunují po tibii 

dozadu. Flexe kolenního kloubu se tedy dokončuje v meniskotibiálním spojení, přičemž posun 

zevního menisku po tibii je mnohem větší (asi 12 mm) než posun vnitřního menisku (asi 6 mm). Flexi 

kolenního kloubu jistí zkřížené vazy, které brání posunům skloubených kostí. Čéška klouže při flexi 

distálně, při extenzi proximálně. Rozsah jejího posunu je 5-7cm. 

Při extenzi kolenního kloubu probíhá celý proces opačně až k závěrečné rotaci opačného 

směru, která extendovaný kloub opět uzamkne. Často uváděné hodnoty pro vnitřní rotaci 5-10 stupňů 

a pro zevní rotaci 30-50 stupňů nelze považovat za směrodatné. Rozsah rotací se zvětšuje s rostoucí 

flexí. Kolenní kloub nemá stálou osu pohybu-ta se mění podle stupně flexe. Někdy se proto také mluví 

o instantním rotačním centru. Největších rotačních hodnot je dosaženo při flexích mezi 45-90 stupňů. 

Také většina flexorů má současně i rotační účinek. Velký vliv na rozsah rotace má zatížení kloubů. 

Tlak může rotace dále výrazně omezit. 

Osové uspořádání v kloubu závisí na vzájemném vztahu jednotlivých složek extenzního 

aparátu. Osa tahu kontrahujícího se čtyřhlavého svalu směřuje na bérci lehce mediálně. Osa lig. 

patellae je odkloněna mírně laterálně. Obě osy svírají poměrně ostrý 10 - 15 stupňový, tzv. Q úhel 

Patela má při kontrakci čtyřhlavého svalu tendenci k laterálnímu posunu (efekt napjatého luku). 

Popsané struktury fixující čéšku této lateralizaci zabraňují. Je-li Q úhel větší než 20 stupňů ( 

dysbalance čtyřhlavého svalu při atrofii vnitřní hlavy čtyřhlavého svalu), je patela tažena silou  

překračující možnost stabilizátorů čéšky a dochází k subluxaci ve femoropatelárním skloubení. 

 

[5] 

1.1.3.4 Noha 

Distálním článkem dolní končetiny je noha (pes). Noha má sice základní uspořádání stejné 

jako ruka, ale vzhledem ke své funkci při vzpřímeném stoji a chůzi jsou přítomny četné stavební a 

funkční rozdíly. Rozdíly jsou patrné již na skeletu nohy, pro který je typická redukce (zkrácení) prstů, 

zesílení zánártních kostí a zmenšení pohyblivosti mezi jednotlivými články. Z hlediska funkční 

anatomie nohy je v popředí našeho zájmu především otázka talokrurálního spojení a problematika 

nožní klenby. 

Klenba 

Jak bylo již uvedeno, má noha dvě hlavní funkce.Nese hmotnost těla, ale zároveň umožňuje 

přesun této hmotnosti (chůzi, lokomoci). Má-li být těleso stabilní, musí být podepřeno ve třech bodech 

a těžiště musí být mezi těmito body. Noha má také tři opěrné body: hrbol patní kosti, hlavičku prvního 

matatarzu a hlavičku pátého metatarzu. Mezi těmito opěrnými body jsou vytvořeny dva systémy 

kleneb (příčné a podélné). Klenby chrání měkké tkáně plosky nohy a umožňují pružný nášlap. 

Příčná klenba nohy je mezi hlavičkami prvního až pátého metatarzu. Nejzřetelnější je v úrovni 

klínovitých kostí a kosti krychlové. Příčnou klenbu podchycuje tzv. šlašitý třmen tvořený předním 

holenním svalem a dlouhým lýtkovým svalem. 

Podélná klenba nohy je výrazně vytvořena na vnitřním okraji nohy. Na zevním okraji je 

podstatně nižší. Vnitřní tzv. palcový podélný paprsek podélné klenby tvoří: talus, os naviculare, 

ossacuneiformia, metatarsus I.-III. a články 1.-3. prstu. Vrcholem vnitřního paprsku podélné klenby je 
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os naviculare. Zevní tzv. malíkový podélný paprsek vytváří: calcaneus, os cuboideum, IV.-V. 

metatarsus a články 4.-5. prstu. Oba paprsky podélné klenby jsou proximálně blízko sebe a distálně se 

vějířovitě rozbíhají. Více vyklenutý je palcový paprsek. Zevní paprsek je nejen nižší, ale také méně 

rigidní. 

Udržení podélné a příčné klenby je závislé na třech faktorech: 

 celkovém tvaru kostry nohy a architektonice jednotlivých kostí 

 vazivovém systému nohy 

 svalech nohy 

Udržení příčné a podélné klenby je pro pružnou chůzi, stoj i další pohybové stereotypy 

nesmírně důležité. V klasickém pojetí jsou obě klenby udržovány pasivně: tvarem a architektonikou 

kostí, klouby a vazy; a aktivně: pomocí svalstva nohy a bérce. Příčnou klenbu udržují všechny příčně 

probíhající struktury (především šlašitý třmen); podélnou klenbu spíše struktury orientované souběžně 

s dlouhou osou nohy. Podle současných poznatků platí, že rozhodující význam pro udržení obou  

nožních kleneb  májí  sice  svaly, ale   uspořádání  kostěných  elementů a  jejich  zajištění  vazy  je 

nepominutelným předpokladem zachování klenby. Pouze svaly k udržení kleneb nestačí. 

Elektromyografické studie totiž ukazují, že při normálním zatížení (stoj, chůze) nejsou svaly-dosud 

považované za zcela klíčové pro udržování klenby, vůbec aktivovány, a teprve při zatížení, které se ale 

při běžné chůzi vůbec nevyskytuje, dochází  k  jejich  kontrakci. 

Výsledky stabilometrických měření ukazují, že 60 % hmotnosti těla směřuje do zadní části 

nohy a 40 % do přední části nohy. Celý problém zřejmě spočívá v tom, že aktivně se kontrahující 

svaly (registrované pomocí EMG) představují dynamickou rezervu, která se uplatňuje až na noze 

vystavené zvýšené zátěži. Tyto skutečnosti nemění nic na obecné zkušenosti, která vede k aktivnímu 

posilování všech svalových složek, které se podílejí na udržení nožní klenby. 

1.2 Analýza pohybu 

V kineziologii vyšetřujeme pohyb-jeho rozsah, stabilitu, sílu atd. Pohyb je změna polohy 

vyvolaná silou. Síla je vždy vázána na hmotu. Silou na sebe působí dvě tělesa, která jsou buď ve 

vzájemném kontaktu, nebo na sebe působí silovým polem (elektrickým, magnetickým, gravitačním). 

Lidské tělo je trojrozměrné těleso. Těleso s bohatě a proměnlivě členěným povrchem a se vzájemně 

pohyblivými články. Vyšetřit a analyzovat pohyb těla znamená analyzovat působení sil na tělo jako 

celek i působení sil na jeho jednotlivé články. Na tělo působí tři síly: gravitace, síla svalů a tzv. třetí 

síla. Při rozboru jejich působení se neobejdeme bez základních pojmů mechaniky: těžiště, těžnice, síly 

a práce Nejvšeobecnější silou, která na tělo působí, je zemská tíže, gravitace. 

Gravitace působí na celé tělo i na každou jeho část-na každý segment těla. Veškeré naše 

pohyby (neuvažujeme-li pohyb v kosmickém prostoru) se dějí buď ve směru gravitačního působení 

(tzv. gravitační pohyby) nebo proti působení gravitačních sil (tzv. antigravitační pohyby). Tzv. pohyby 

s vyloučením gravitace prováděné v horizontální rovině, jsou nesprávným označením pro pohyby, 

které jsou prováděny také pod vlivem gravitačních sil. Protože silovému působení gravitace je 

vystaven každý hmotný prvek tělesa (každý článek těla), sčítají se tyto síly a výsledná síla působí z 

určitého bodu (směrem do středu Země), kterému říkáme těžiště. 

Každé těleso se chová tak, jakoby gravitace působila vždy pouze v jeho těžišti. Těžiště je 

působiště gravitační síly tělesa. Těžnice je přímka procházející těžištěm. 
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Lidské tělo je článkované, segmentované těleso. To znamená, že při každé změně polohy - 

končetiny, hlavy, trupu, se mění nejen poloha těžiště příslušného segmentu, ale i poloha těžiště celého 

těla. Poloha těžiště rozhoduje o stabilitě těla. To je ve fyziologii pohybu velmi významný prvek.  

 

Jakákoliv nestabilní poloha vyžaduje silovou korekci, tj. aktivní svalové úsilí a tím také 

příslušnou spotřebu energie. Při poruchách svalové funkce (při svalových paresách) musíme cvičením 

obnovit např. stabilní stoj, aktivovat příslušné, třeba i náhradní stabilizační svalové skupiny apod. 

Také nácvik chůze s opěrnými pomůckami a rehabilitace pohybu končetinových segmentů je vlastně 

práce s těžištěm a gravitačními silami, které při cvičení buď využíváme, nebo působíme proti nim. 

Těžiště těla nemá stálé místo, jeho poloha se mění podle pohybu jeho částí. Je-li tělo v 

základní anatomické poloze, leží těžiště ve střední čáře ve výši S2-S3, asi 4-6 cm před přední plochou 

obratlových těl.U žen je těžiště těla níže (větší hmotnost dolní poloviny těla) než u muže,viz obr. 

Stabilita těla se zvyšuje zvětšením hmotnosti těla, snížením těžiště (dřep) nebo zvětšením 

podpěrné plochy (rozkročení). Proto je stoj na jedné končetině nebo na špičkách nohou vratký, 

nestabilní. 

Kromě gravitace působí na jednotlivé segmenty těla i síla svalů a tzv. třetí síla (náraz, 

deformační síly atd.) V dalším části práce se budeme zabývat působením svalové síly na jednotlivé 

segmenty těla tedy pákovým mechanismem pohybu kostí, kloubů a svalů.  

Všechny lokálně spojené kosti v těle představují systém pák s opěrným bodem v kloubu a 

rameny, na které působí síla upínajících se svalů. 

Podle polohy opěrného bodu páky vzhledem k místu působení síly a břemena, rozeznáváme v 

těle páky 1.-3. stupně. Za rameno síly považujeme vzdálenost úponu svalu od osy kloubu; na   rameno 

břemena působí gravitační síla (tíže). 

 Páka prvního stupně má opěrný bod (fulkrum) mezi působištěm síly a břemena; obě 

ramena páky nebývají stejně dlouhá, někdy je delší rameno síly, jindy rameno 

břemena. Páky prvního stupně jsou páky rovnováhy 

Pákou prvního stupně je loketní kloub s úponem trojhlavého svalu provádějícího extensi. 

Příklad s připojením hlavy, je z hlediska pákového mechanismu poněkud mimořádný. Ramenem síly 

je vzdálenost úponu akčního svalu od kloubní osy, kolem které dochází k pohybu. Většina pák v těle 

má kratší rameno síly než rameno břemene. Důsledkem této úpravy je dosažení větší rychlosti pohybu, 

při poměrně malém zkrácení svalu, ale s vynaložením větší síly. U většiny kloubů se jedná o 

komplexní systém, pohyb je výsledkem působení pákových mechanismů o různé délce ramen a 

různém stupni pák. 

Z příkladu pák prvního stupně můžeme odvodit jeden, prakticky významný poznatek. 

Vzdálenost svalových úponů od kloubních os je rozdílný, a z mechanického hlediska reprezentuje 

různě dlouhá ramena sil působící v kloubu. Pohyb v kloubu je pak ze silového hlediska výslednicí 

působení řady pák, a nelze jej zjednodušeně analyzovat podle působení jediného nebo malé skupiny 

svalů. 

 Páka druhého stupně má břemeno mezi opěrným bodem a působící silou. Rameno síly 

je delší než rameno břemena. Tato páka je pákou úspory. 

 Páka třetího stupně má rameno síly kratší než rameno břemena. Síla na této páce 

působí mezi opěrným bodem a břemenem.Většina pákových systémů těla patří k 

pákám třetího stupně, kterým se také říká páky síly. Řada svalů se upíná v těsné 

blízkosti kloubu, což znamená, že při malém zkrácení svalu je dosaženo značné 

rychlosti pohybu. To je pohybově (energeticky) velmi výhodné pro většinu segmentů 
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končetin. Při flexi předloktí je opěrný bod pákového systému v ramenním kloubu, 

břemeno representuje hmotnost předloktí a ruky, a ramenem síly je vzdálenost úponů 

m. biceps (brachii) od ramenního kloubu. Páka třetího stupně je pákou síly a rychlosti. 

Jak vyplývá z rozboru působení jednotlivých druhů pák a z uvedených příkladů, nemůže se v 

pohybovém systému člověka uplatňovat jeden typ pákového mechanismu, neměnný poměr délek 

ramen a stálý směr působení sil. Pohyb je plastický a komplikovaný projev, musí tedy být zajišťován 

dynamickým pákovým mechanismem, ve kterém je klasická páková mechanika jen výchozím 

schématem pro další analýzu. 

Svaly jsou kolem kloubů rozloženy ve skupinách, a na soustavy pák působí v různých 

směrech. 

Agonisté jsou svaly působící a iniciující pohyb v jednom směru.  

Antagonisté působí protichůdný pohyb.  

Synergisté jsou valy zúčastněné na provedení určitého typu pohybu. 

Souhra agonistů a antagonistů je pro pohyb nesmírně významná. Vyvážené působení těchto 

protichůdných svalových skupin totiž stabilizuje určitou polohu těla i jeho segmentů. 

Například řada agonistů a antagonistů (svalů trupu a dolních končetin) tvoří posturální neboli 

antigravitační svaly stabilizující vzpřímenou polohu těla. 

V průběhu pohybu je obvykle uvolněn jen pohybující se segment těla. Zbývající části jsou 

naopak znehybněny, stabilizovány a fixovány. Svalům, které tuto fixaci provádějí, říkáme svaly 

fixační. Tyto svaly optimalizují prováděný pohyb. Např. extenzi v kolenním kloubu rovádí m. 

quadricepsfemoris, ale při bližší analýze pohybu zjistíme, že extenzi zajišťuje m. rectusfemoris, a 

zbývající ploché hlavy svalu, dosaženou extenzi bérce fixují. 

Z funkčního hlediska mají tedy svaly dvě základní funkce: fixační a kinetickou. Z uvedeného 

příkladu je také zřejmé, že sval chápaný jako jedna anatomická jednotka, může mít různé funkce. 

Přitom nemusí jít o tak složitý svalový komplex, jakým je m. quadricepsfemoris. I jednodušší sval, 

např. m. biceps (brachii) flektuje předloktí, ale zároveň provádí i jeho supinaci. U svalů proto 

rozlišujeme funkci hlavní a funkci vedlejší. 

Určitým druhem svalové fixace je tzv. neutralizace. 

Neutralizační svaly svojí kontrakcí ruší nevhodný směr pohybu vyvolaný hlavními i 

vedlejšími svaly. Chceme-li provést čistou flexi předloktí, musíme potlačit (neutralizovat) supinační 

účinek šikmého úponu šlachy dvojhlavého svalu. Neutralizačními svaly se u tohoto příkladu stávají 

pronátory předloktí(svaly, které jsou antagonisty supinátorů). 

Pohyb-úmyslný i automatický je komplexní syntetický jev, ve kterém je hlavním integrujícím 

prvkem inervace svalů-řízení pohybu nervovým systémem. 

 

[5] 

1.3 Geometrie hmotností lidského těla 

Hmotnost segmentů těla lze zjistit na základě znalosti celkové hmotnosti a výšky jedince 

dvěma užívanými postupy. Méně přesný postup vychází ze znalosti procentuálního rozdělení celkové 

hmotnosti, publikované výsledky jednotlivých autorů se však značně liší. Přesnější je metoda založena 

na výzkumu Zaciorského a Selujanova (1979), kteří na základě výzkumu 100 osob radioizotopickou 

metodou experimentálně stanovili koeficienty B0, B1 a B2 pro každý segment. 

Pro vyjádření hmotnosti daného segmentu pak platí jednoduchá rovnice: 

               (1) 
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Kde m (kg) je celková hmotnost a h (cm) je výška osoby. 

 

Konkrétní číselné údaje (koeficienty B0 , B1 a B2 , jakož i procentuální podíly) uvádí tab. 1. 
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název segmentu B0(kg) B1 

B2(kg.cm-

1) 

hlava 1,296 0,0171 0,0143 

trup-horní část 8,2144 0,1862 -0,0584 

trup-střední část 7,181 0,2234 -0,0663 

trup-dolní část -7,498 0,0976 0,04896 

stehno -2,649 0,1463 0,0137 

bérec -1,592 0,03616 0,0121 

noha -0,829 0,0077 0,0073 

nadloktí 0,25 0,03013 -0,0027 

předloktí 0,3185 0,01445 -0,00114 

ruka -0,1165 0,0036 0,00175 

Tabulka č.1 

 

 

Všechny výše uvedené hodnoty byly zjišťovány experimentálně, jejich zobecnění je tedy 

provedeno s jistou pravděpodobností a zatíženo určitou chybou měření. K přesnému zjišťování 

hmotností konkrétního jedince lze použít jiné antropometrické postupy (např. podvodní vážení, s 

použitím Archimédova zákona). Těžiště segmentů těla byla stanovena experimentální metodou. 

 

Obr.č.2: Tělní segmenty. 

 

Orientační vyjádření: bérec, ruka, noha a trup mají těžiště ve 4/10 celkové délky, nadloktí, 

předloktí a stehno ve 4/9, hlava s krkem (uvažuje se jako jeden segment) v 1/2 celkové délky, měřeno 

od proximálního konce segmentu (tj. blíže středu těla). 
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Přesnější vyjádření: ruka 39:61 %, předloktí 43:57 %, nadloktí 44:56 %, hlava + krk 50:50 %, 

trup 42:58% (měřeno od ramenního kloubu), stehno 43:57%, bérec 41:59 % celkové délky segmentu, 

měřeno od proximálního konce. Těžiště nohy leží v těžišti trojúhelníku, který je vymezen krajními 

body chodidla a středem hlezenního kloubu. 

Všechny výše uvedené hodnoty byly zjišťovány experimentálně, jejich zobecnění je tedy 

provedeno s jistou pravděpodobností a zatíženo určitou chybou měření. K přesnému zjišťování těžišť 

segmentů konkrétního jedince lze použít jiné antropometrické postupy. 
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2 Energy-Harvesting 

2.1 Biomechanika pohybů 

 Zjednodušený předpoklad, že energetický popis biomechanických pohybů vychází ze změny 

potenciální energie vedl výzkumníky ke konstatování domněnky, že ideálním biomechanickým 

pohybem pro aplikaci zařízeni na Energyharvesting je došlápnutí paty při chůzi na podložku. Rané 

analýzy toho pohybu položili výkonové zhodnocení na úroveň odpovídající přibližně 67W při běžné 

rychlosti chůze průměrného člověka. 

 Hlubší studie biomechaniky ukázala, že energetický popis pomocí změny potenciální energie 

je nedokonalý.Například pro pohyb došlápnutí paty na podložku při chůzi se nejedná o typický pohyb 

s charakterem volného pádu, jak se prvotní analytici domnívali. 

 

2.1.1 Metodologie 

2.1.1.1 Kloub 

Výpočet výkonu v kloubu je založen na definici práce jako výsledek točivého momentu a 

úhlového posunutí. 

 

  ∫   
 

 
  ∫     

 

 
                   (2) 

 

Kde T je otáčivý moment,   je úhel posunutí,   je úhlová rychlost a t je čas. Hodnoty otáčivého 

momentu pro klouby získáme měřením pohybů a reakčních sil. Tato analýza je založena na  

Newton-Eulerově mechanice.  

 Naměřené hodnoty byly získány pomocí experimentu, při kterém 3 dospělí muži se známou 

hodnotou hmotnosti a výšky, kráčeli běžnou rychlostí s kontaktem pravé nohy s analytickou silovou 

deskou AMTIBP600900. Šesti kamerový 100Hz systém snímal pohyb subjektů. 

 Dále je důležité zahrnout do analýzy negativní složku celkové práce. Pozitivní složka práce je 

definována jako práce, při které svalový moment pracuje ve stejném směru jako úhlová rychlost 

v kloubu, tedy svaly dodávají do pohybu energii. Negativní práce je taková, kdy svalový moment 

působí v opačném směru, proti vektoru úhlové rychlosti, tedy svaly absorbují energii pohybu a mění ji 

na teplo. 

 Bylo by vhodné aby, zařízení aplikované na člověka absorbovalo část negativní energie na 

úkor svalové absorpce a tím snížilo zatížení subjektu. Tento koncept leží v kontrastu s využitím 

pozitivní energie, tedy subjekt je nucen dodat větší energii při pohybu, jelikož zařízení-generátor má 

charakter resistence proti tomuto pohybu. Příkladem je pohyb paže nahoru s připevněným zařízením. 

2.1.1.2 Došlápnutí paty 

Při výpočtu práce pohybu dopadu paty na podložku při chůzi je využito definice práce jako funkce 

dráhy a síly. 

 

  ∫   ( )  
  

  
           (3) 
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Kde W je práce Fs(s) je komponent silové funkce ve směru pohybu, ds diferenciální dráhový vektor 

změny polohy, s0 je výchozí pozice a sf je konečná pozice. Energetická ztráta v běžecké botě byla 

analyzována. S použitím viskoelastického modelu podrážky byly získány hodnoty v rozsahu od 1,72J 

do 10,32J. 

2.1.1.3 Pohyb tělesného těžiště 

 Během chůze vykonává těžiště pohyb připomínající sinusovou křivku s amplitudou kolem 

3cm. Skrze tento fakt je jasné, že jakýkoli předmět, který je nesen člověkem musí kopírovat tento 

pohyb. Aby to bylo možné, musí dojít k energetické výměně mezi objektem a člověkem. Tento 

fenomén je patrný například při nesení zátěže ve formě batohu. Mělo by tedy být možné tento 

relativně malý pohyb využít pro generování energie. 

2.1.2 Výsledky analýzy pohybů 

2.1.2.1 Kloub (joint) 

 Výsledky výpočtů inverzní dynamiky v jednotlivých kloubech udávají hodnoty úhlu, 

rotačního momentu a výkonu. Po následném vyhodnocení jsou uvedeny hodnoty pro kolenní kloub, 

který se jeví jako nejvhodnější pro aplikaci. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.2. 

2.1.2.2 Došlápnutí patou na podložku 

 Podle experimentálních měření je maximální reakční síla povrchu při kontaktu s patou 

přibližně 1,2 násobek hmotnosti těla. Byla předpokládána deformace 4mm v podrážce, hmotnost 

jedince 80kg a také fakt, že práce je vykonávána pouze při kompresi. Vycházíme-li z těchto 

předpokladů, pak hodnota práce připadající na jeden krok odpovídá hodnotě 2J. Jelikož 50% až 80% 

energie je uloženo jako elastická energie v podrážce, energie využitelná pro aplikaci 

energyharvestingu odpovídá přibližně 0,4-1J/krok. Tedy pro vstupní cyklus kdy na jednu sekundu 

připadají 2 kroky získáme maximální výkon 2W. 

 

2.1.2.3 Pohyb těžiště 

 Předpoklad pro hmotnost zátěže 20kg, která kopíruje pohyb těžiště při chůzi vychází z hodnot 

rychlostí chůze 1m/s, délka nohy 0,98m, rozsah pohybu jedné nohy 30° a výsledné hodnoty 

energetického výkonu odpovídají 0,5J na krok. 

 Výsledky jsou sumarizovány v tabulce č.2 a poukazují na to, že došlápnutí patou je vhodným 

kandidátem pro aplikace energy-harvestingu, ale předchozí odhady výkonu 67W byly příliš 

optimistické. navíc mezi nejvýkonnější pohyby patří pohyby v kotníku, pase a koleni. Dalším 

zajímavým aspektem je část práce člověka – tzv. negativní práce. Vhodně konstruovaný generátor 

může absorbovat část negativní práce a tím snížit zátěž svalů člověka. 
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Tabč.2: Energetické parametry v klobech 

Kloub/pohyb Práce[J/krok] Výkon[W] Max. moment[Nm] Negativní práce[%] 

došlápnutí paty 1 2     

kotník 34,9 69,8 140 42 

koleno 24,7 49,5 40 85,2 

pas 19,6 39,2 40 11,5 

loket 1,07 2,1 2 37 

rameno 1,1 2,2 2 61 

těžiště 0,5 1     

2.2 Teoretický rozbor metod Energy-harvesting 

V této části je nastíněno několik možných přístupů k problematice Energy-harvesting 

2.2.1 Výpočetní metody 

 Po zhodnocení jednotlivých pohybů z hlediska jejich energetické výtěžnosti v kontrastu 

s jejich odpovídajícím zatížením na člověka lze přejít k realizaci převodu této energie na energii 

elektrickou a tu následně upravit na požadované úrovně napětí a proudu. Některé výpočty jsou 

aplikovány na pohyb došlápnutí paty na podložku. 

2.2.1.1 Piezoelektrická metoda 

Piezoelektrické materiály generují elektrické napětí při své deformaci stlačením, nebo 

ohybem. Jedná se o jednu z variant pro biomechanickou konverzi energie, zvláště pak pro pohyb paty 

došlapující na podložku, jelikož se jedná o lineární pohyb a nezávislost generované amplitudy napětí 

na rychlosti chůze. 

Metoda Komprese 

Nejprve se zaměříme na metodu komprese piezoelektrického materiálu. Definujeme si 

piezoelektrickou jednotku s danou šířkou W, délkou L a tloušťkou t. Veličina t je z konstrukčního 

hlediska většinou mnohem menší než W a L. Piezoelektrickou konstantu ve směru tloušťky t označíme 

jakop. Aplikujeme-li sílu F ve směru tlouštky t piezoelektrické jednotky napětí na jednotce ve směru t 

vypočítáme jako: 

 

     
   

   
                  (4) 

 

Elektrická energie je tedy: 

 

  
 

 
     

   
                            (5) 

 

Konstanty p a ε jsou fixní pro každý materiál. Vyjdeme-li z rovnice 5 , můžeme určit vhodný materiál 

pro maximální zisk elektrické energie. Studie ukazují, že vhodnými materiály jsou PVDF a PZT. Dále 

je možné optimalizovat energetický výstup změnou povrchu a tloušťky piezoelektrické jednotky. 

Konkrétně se jedná o zvětšení tloušťky a zmenšení plochy. Tyto variace je však nutné provádět 

s ohledem na možné komplikace. Při došlápnutí paty na podložku je tloušťka piezoelektrické jednotky 

limitována přijatelnou tloušťkou podrážky boty testovaného subjektu. Méně zjevný problém 

představuje výstupní napětí. Příliš vysoké napětí generované jednotkou nebo příliš nízké může vést 
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k praktickým problémům při následném vedení energie do baterie. Při návrhu piezoelektrické jednotky 

tedy musíme zohlednit oba parametry tak abychom se vyhnuly oběma druhům komplikací. Možným 

postupem pro řešení by mohlo být kladení piezoelektrických jednotek na sebe do vrstev, tak abychom 

mohli snížit napěťový výstup každé vrstvy. Uvažujeme-li PVDF materiál pro piezoelektrickou 

jednotku o celkovém počtu 60 vrstev, každá z vrstev je schopna generovat napětí mezi 9-10V, pro 

mechanickou realizaci jsme nuceni snížit tloušťku o faktor 60. Výsledné výpočty ukazují ale, že 

výstupní energie každé vrstvy by byla jen 130 nJ. To je příliš málo, proto lze konstatovat, že 

kompresní varianta piezoelektrického měniče pro generování elektrické energie z pohybu došlápnutí 

paty na podložku není vhodnou metodou řešení. 

 Metoda ohybu 

Uvažujme nyní metodu využití piezoelektrického materiálu, kde používáme ohyb materiálu a 

ne kompresi. Zařízení využívající tuto formu deformace je značně komplikovanější, ale přináší také 

více energie. 

Ohybové zařízení s jedním volným koncem 

 

Nejprve předpokládejme, že napětí v materiálu je rovnoměrně rozloženo. Uvažujme ohybné zařízení 

se šířkou W, délkou L, tloušťkou t, nábojovým koeficientem q, napěťovým koeficientem p, 

Youngovým modulem pružnosti Y a maximálním povrchovým napětím Smax. Aplikujeme li sílu F na 

volný konec, Napětí ve směru tloušťky zařízení pak lze popsat jako: 

 

  
    

   
                 (6) 

 

Z toho tedy celková energie při ohybu je: 

 

  
 

 
 

   

 
 

       

                             (7) 

 

Kde F=K*Δx a Δx je vychýlení volného konce a K je ekvivalentní tuhost ohýbajícího se materiálu. 

 

  
     

                          (8) 

 

Po dosazení do rovnice pro energii s použitím Smax získáme výpočet maximální energie Emax, kterou 

lze získat. 

 

     
 

   
        

                                                 (9) 

 

Z výrazu vyplývá, že člen WtL představuje celkový objem ohýbané části, tento člen je prakticky 

omezen maximální možnou velikostí, kterou je uživatel schopen tolerovat. Prvek rovnice        je 

konstantou charakterizující materiál. Předpokládejme (experimentálně zjištěné) rozměry takového 

zařízení W=10cm, L=18cm a t=0,13mm. Takovéto zařízení je dle matematických výpočtů 

maximálních hodnot schopno generovat energii o hodnotě 0,4 mW při použití materiálu PZT a 36 mW 

při použití materiálu PVDF. Bohužel při reálném užití je došlápnutí nohy při chůzi charakteristické 

rozložením koncentrace působící síly v místě ohybu chodidla a nikoli rovnoměrně. Je tedy skoro 

nemožné získat adekvátní energetické výstupy odpovídající vypočteným předpokladům z ohybného 
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mechanizmu piezoelektrického materiálu. Lze tedy konstatovat, že tento typ mechanizmu také není 

vhodný pro zisk energie. 

 

Jednoduché paprskové zařízení se zakřivením Nyní uvažujme jednoduché jedno paprskové 

deformační zařízení pro generování elektrické energie takové, které má ve výchozím stavu obloukové 

zakřivení. Zvolme parametry takového zařízení jako šířku W, délku L, tloušťku t, nábojový koeficient 

q, napěťový koeficient p, Youngův modul pružnosti Y a maximální povrchové napětí Smax. 

Analogicky k předchozí analýze lze určit napětí U na zařízení ve směru tloušťky způsobené působící 

silou F ve směru tloušťky jako 

 

  
 

 

    

   
                                      (9) 

 

Dále pak energie získaná ze zařízení odpovídá 

 

  
 

 

        

                      (10) 

 

kde dále můžeme upravit pomocí pnutí materiálu   
    

   aby bylo následně možné dosadit 

maximální pnutí Smax a získat maximální energetický zisk z materiálu. 

 

  
 

   
                           (11) 

 

Pokud by materiál nebyl primárně zakřiven, ale byl rovný, bylo by náročné na něj převést 

dostatečné deformační silové účinky pro zisk energie. Jeví se proto výhodné použít zakřivený 

paprskový deformační piezoelektrický měnič tak, aby při působení vnější síly při došlápnutí docházelo 

k jeho narovnání. Experimentální data ukazují, že oproti teoretickým předpokladům má předem 

zakřivený měnič mnohem lepší výsledky oproti rovnému. Byly provedeny studie [1] zhodnocující 

energetické možnosti takovýchto zařízení. Teoretické výsledky byly v této práci experimentálně 

ověřeny. Z mechanicko-fyziologických studií vyplývá, že tolerovatelný pohyb paty při stlačení 

piezoelektrického měniče, který neovlivní pohodlnou chůzi, odpovídá přibližně 1,27cm. Testování 

proběhlo na existujících zařízeních od firmy FACE, konkrétně na modelech TH-6R, TH-7R a TH-

8R.Výsledky teoretických výpočtů jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tab.č.3: Výsledky experimentů. 

 

 

I za předpokladu ideálních podmínek je možné v materiálů odpovídajícímu velikostí lidské 

patě akumulovat jen mJ energie. Experimentální data od výrobce zařízení (konkrétně u TH-6R) 

specifikují hodnoty na napětí 306V a energii 30mJ na krok. Z toho vyplývá, že uvedené hodnoty 

v tabulkách, získané matematickou analýzou zařízení, celkové hodnoty ještě nadhodnocují. Maximální 

napětí ( v porovnání s provozními napětímí v mW) jsou viditelně nereálně vysoká. Praktické řešení by 

navíc vyžadovalo vrstvení piezoelektrických členů, což by vedlo ke komplikovanějšímu technickému 

TH-6R TH-7R TH-8R

cena[USD] 380 196 552

napětí[V] 680 560 230

výkon[mW] 133 111 80
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řešení a nárůstu ceny. Dále nejoptimističtější odhad poměru přenosu energie mechanické na energii 

elektrickou je 0,7, která je aplikována dvakrát (Jak při stlačení tak při uvolnění). Tedy dosáhnout 

efektivity přesahující 50% není snadným úkolem. Dalším problémem je, že jedno zařízení je využito 

jak ke konverzi, tak k akumulaci energie. Ačkoli se tento fakt může zdát jako elegantní řešení, ani 

jednu z těchto dvou činností nevykonává piezoelektrický materiál příliš dobře. 

2.2.1.2 Elektroaktivní polymery 

 EAP materiály jsou velmi podobné piezoelektrickým ve skutečnosti, že mechanická 

deformace vyvolá (vysoké) elektrické napětí, které je kapacitně uloženo. Ačkoli EAP materiály mohou 

dosahovat většího mechanického pnutí a jsou více univerzálně využitelné, dosahují nižší efektivity 

v porovnání s magnetickými zařízeními. Dále pro práci dielektrického generátoru je zapotřebí 

vysokého provozního napětí, což vyžaduje aplikaci obvodů vysoko/nízko napěťových přepínačů. Tato 

skutečnost se nepříznivě projeví na ceně zařízení. Na druhou stranu EAP poskytuje vynikající hodnoty 

mezního pnutí a je tedy možné akumulovat mnohem více energie, která může být následně využita ke 

generování. Podle studie [4] bylo otestováno zařízení, využívající došlápnutí paty při chůzi s 

technologií EAP materialu. Dle výsledků testů bylo zařízení schopné generovat 0,28 J energie, což je 

hodnota značně přesahující možnosti piezoelektrických konceptů. Výsledky v souhrnu naznačují, že 

EAP material by mohl být vhodným pro aplikaci v biomechanických zdrojích energie. 

2.2.1.3 Magnetické generátory 

 Zařízení využívající magnetismus dominují v moderním průmyslu v problematice generování 

elektrické energie. Tento fakt je způsoben relativně nízkou cenou zařízení a vysokou efektivitou. Je 

zřejmé, že současné mechanické návrhy zařízení pro generování energie s využitím magnetismu jsou 

z hlediska designu nevyužitelné v biomechanické aplikaci. Je tedy nutné navrhnout nové konstrukční 

řešení pro tuto aplikaci. Při návrhu topologie takového zařízení je nejpodstatnější problematikou jeho 

celkový objem a hmotnost. Pro jakékoli zařízení, jehož mechanismy využívají pohyb jednotlivých 

částí v prostoru,je nutné při realizaci implementovat prostor naplněný kapalinou (plynem) umožňující 

pohyb. Dle analytické studie [17] lzekonstatovat, že zařízení využívající magnetismus dosahují 

mnohem větších energetických hustot, než zařízení elektrostatická. Oproti tomu magnetismus 

využívající zařízení dosahují nejvyšší efektivity při značných rychlostech pohybu a při využití 

rotačního mechanického řešení. Tyto fakta jsou nepříznivé pro nízko rychlostní a lineární mechanická 

řešení. Některé lidské pohyby jsou rotačního charakteru, i když ne v rozsahu 360 ° a jsou relativně 

pomalé. Jiné pohyby jsou naopak čistě lineární a vyžadují tedy úpravu mechanického provedení a 

využití konvertoru lineárního pohybu na rotační popřípadě lineárního generátoru. 
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Lineární generátor 

 Jedná se o zařízení využívající magnetismus permanentních magnetů. Existuje velká 

variabilita v provedení mechanického návrhu lineárního PM generátoru. Zaměříme se na návrh 

obecného lineárního PM generátoru s pohyblivou cívkou bez jádra. 

  

 
Obr.č.3: Lineární PM generátor 

 

Jak je vidět na schématu boční části představují stator a střední prvek reprezentuje pohyblivou 

jednotku s cívkou (cívkami). Stator je realizován pomocí ocelové konstrukce, na které jsou rozmístěny 

permanentní magnety se střídavě orientovanými póly, umístěné směrem do vnitřního vzduchového 

prostoru. Pohyblivá část se skládá z plastového držáku cívky a na něm navinutých cívkových závitů 

z mědi. Pohyblivá jednotka se pohybuje v jednom směru tam a zpátky po přímé dráze. Proměnlivé 

magnetické pole kolem pohyblivé jednotky bude indukovat na cívce napětí. 
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3 Postup konstrukce 

 Procesu realizace zařízení schopného vyrábět elektrickou energii s využitím mechanické 

energie lidského pohybu musí předcházet výběr pohybu, jehož energie bude využita. Závisí tedy na 

jeho energetickém vyhodnocení, zvolení vhodného fyzikálního principu zařízení, matematického 

popisu jeho funkce, simulace funkce zařízení, jeho optimalizace, stanovení dílčích segmentů řetězce 

celého přístroje, návrh jednotlivých segmentů, výrobě a testování.  

3.1 Pohyb těžiště 

 Mechanický pohyb zvolený pro využití v naší aplikaci je pohyb těžiště lidského těla při chůzi. 

Během lidské chůze se oblast lidského pasu, kde je lokalizováno těžiště celého těla, pohybuje ve 

vertikálním směru pohybem aproximovatelným sinusovou funkcí s amplitudou přibližně 2,5 cm. 

Pokud přenáší subjekt zátěž ve formě batohu musí zákonitě docházet k přenosu síly mezi tělem a 

hmotou batohu tak, aby mohla tato hmota kopírovat pohyb lidského těžiště. Zjednodušeně lze 

modelovat pohyb těžiště lidského těla jako pohyb hmotného bodu s hmotností těla, který se pohybuje 

na pevných nehmotných nohách (obr.č.3). 

 
Obr. č.4: Pohyb Těžiště 

 

Těžiště opisuje při jednotlivých krocích dráhu charakteristickou tvarem kružnicové obvodové 

výseče. Těžiště tedy vykonává ve vertikálním směru pohyb nahoru a dolů v korespondenci s chůzí. 

Pokud hmota batohu m má vykonat korespondující pohyb musí mu tělo předat zátěži energii, aby 

urazila dráhu Δy. Přenos energie lze z těla do zátěže lze spočítat jako přírůstek potenciální energie 

zátěže na změně výšky Δy. Taková energie odpovídá například při použití zátěže 20Kg, uvažujeme-li 

pomalou chůzi s rychlostí přibližně 1m/s, délku nohy 0,98m a úhel vychýlení nohy z rovnovážné 

polohy při kroku 30°, přibližně vertikálnímu vychýlení 3,3cm a přenosu energie 6,5 J. K hlubšímu 

porozumění a konkretizaci pohybu těžiště využijeme výsledky studie[10]. Výsledky prezentují 

testovanou osobu, která jde klidnou chůzí po běžícím páse rychlostí přibližně 0,75m/s. Pomocí 

motioncapture technologie je zachycen pohyb ramene (tento pohyb koresponduje s pohybem těžiště, 

jelikož mezi těžištěm a ramenem nedochází při chůzi ke signifikantní deformaci) kamerou o frekvenci 

120 Hz. Konkrétní hodnoty amplitudy pohybu ramene ve vertikálním směru a rychlosti pohybu 

v tomto směru jsou demonstrovány na grafech (1,2). 
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Graf č.: 1,2 vertikální amplituda vychýlení a rychlosti ramene 

 

 Z grafů je patrné, že vychýlení odpovídá přibližně 2 cm. Tedy mechanická energie pro pohyb 

zátěže o hmotnosti 20 kg je přibližně 4J. Lze konstatovat, že pohyb těžiště je dostatečně silným 

pohybem pro využití v aplikacích Energy-harvesting. 
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3.2 Metodika generování – návrh systému 

 Pro zisk energie z pohybu lidského těžiště je třeba zohlednit jeho charakter. Jedním z aspektů 

tohoto pohybu je, že může vyvinout dostatečnou rychlost ve vertikálním směru v úměru k rychlosti 

chůze. Rychlejší pohyb povede k větším hodnotám vertikální rychlosti. Druhým aspektem je 

skutečnost, že tento pohyb nedokáže působit velkou silou přímo. Piezoelektrické a PEAP metody 

vyžadují přímé působení mohutných sil, aby byly schopny generovat energii, můžeme je tedy vyloučit 

jako jednu z variant aplikace na pohyb těžiště. Nejvhodnější se jeví využití přístrojů s magnetickým 

polem. Třetím aspektem je dostatečně velká dráha pohybu a velký prostor pro umístění generátoru. 

Tyto aspekty umožňují použití lineárních generátorů, které nepotřebují převodníky lineárního pohybu 

na rotační.  

 Shrnutím poznatků z předchozích kapitol nyní můžeme navrhnout lineární PM generátor 

s pohyblivou cívkou bez jádra. K využití pohybu těžiště je nutné generátor umístit na nosnou 

konstrukci podobnou batohu, kterou uživatel nese při chůzi. Tímto topologickým řešením dochází 

k přenosu energie z požadovaného pohybu. Vnější pouzdro (stator) je pevně spojen s nosnou 

konstrukcí kopíruje pohyb uživatele. Pohyblivá část s cívkou (rotor) je spojena s pevným bodem 

vnější konstrukce pomocí pružiny. Během chůze je rotor s cívkou nucen oscilovat na pružině během 

pohybu. Lze navrhnout aplikace tak, aby zátěž v podobě běžného batohu byla připojena k oscilujícímu 

rotoru tak aby získal aditivní hmotnost ke kmitu. Oscilační frekvenci lze kontrolovat volbou tuhosti 

pružiny (k). Optimální parametry konstrukce je třeba je hledat pomocí optimalizačních simulací. 

 

3.3 Modelování a simulace 

 Pojem pole představuje v podstatě obecnou funkci, která popisuje danou fyzikální veličinu 

v prostoru a čase. Jedná-li se o skalární veličinu je popsána v prostoru skalárním polem. Mezi skalární 

pole patří například pole elektrického potenciálu.  Skalární pole znázorňujeme většinou 

ekvipotenciálními hladinami. Vektorové pole znázorňuje v čase a prostoru také směr veličiny. 

Příkladem vektorového pole je pole magnetické indukce.  

3.3.1 Základní veličiny pole a rovnice pro jeho analýzu 

 Veškeré poznatky, ke kterým se v oblasti elektrotechniky dospělo, vedly k zavedení veličin 

jako je náboj, napětí, magnetické napětí, proud, tok elektrické a magnetické indukce. Skalární a 

vektorové funkce popisující pole nebo zdroje pole, musí mít v každém bodě konečnou velikost, avšak 

nemusí být všude v prostoru spojité a diferencovatelné. Základní veličiny jsou objemová hustota 

náboje ρ, hustota vodivého proudu J, elektrická indukce D, magnetická indukce B, intenzita 

elektrického pole E, intenzita magnetického pole H. 

3.3.2 Fyzikální konstanty ovlivňující vlastnosti prostředí 

 Každé prostředí může disponovat elektrickými, nebo magnetickými vlastnostmi. Je tedy 

ovlivňováno, nebo ovlivňuje vnější magnetické pole. Fyzikální konstanty, které charakterizují toto 

prostředí, nám popisují vztahy mezi vektory pole v tomto prostředí. Prostředí ovlivňující, nebo 

ovlivněné vnějším magnetickým polem, charakterizuje jeho permeabilita. 

 

       

 

Kde μr představuje relativní permeabilitu a μ0 je permeabilita vakua.  
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 Prostředí, jehož vlastnosti se mění vložením do vnějšího elektromagnetického pole a zpětně 

toto pole ovlivňují, je charakterizováno vlastností, která se nazývá permitivita. 

       

 

 Prostředí, v němž dochází v důsledku průchodu elektrického proudu k tepelným Joulovým 

ztrátám se nazývá vodivé prostředí. Vlastnosti tohoto prostředí jsou charakterizovány měrnou 

vodivostí (konduktivitou) γ. Fyzikální konstanty prostředí nám umožňují vyjádřit vztahy mezi vektory 

pole, uvažujeme-li lineární prostředí. 

 

     

     

     

 

3.3.2.1 Základní rovnice charakterizující pole 

 Zákony popisující elektromagnetické pole jako jsou Coulombův zákon, Gaussova věta 

elektrostatiky, Amepérův zákon celkového proudu, Biot-Savartův zákon, Zákon zachování náboje a 

Ohmův zákon byli shrnuty Jamesem Clarkem Maxwellem do tzv. Maxwellovských rovnic. 

1. Rovnice Ampérova zákonu celkového proudu Zákon magnetoelektrické indukce je popsán jako 

skutečnost, že cirkulace vektoru H po orientované křivce l je rovnu celkovému proudu I a 

posuvnému proudu dΨ/dt, který prochází v kladném směru plochy S, ohraničené křivkou l. Je 

možno použít několik pravidel ke stanovení orientace. Nejjednodušším je pravidlo pravé ruky. 

Je-li palec ve směru kladné normály plochy S (směr magnetického toku) pak prsty ukazují 

orientaci křivky l. 

2. Rovnice Faradayova indkukčního zákona Je zákonem elektromagnetické indukce a je popsána 

jako cirkulace vektoru E po orientované křivce l, která je rovna záporně vzaté časové změně 

magnetického toku, který prochází plochou S (křivka l ji ohraničuje). Pravidlo pro určení 

orientací je analogické pravidlo pravé ruky jako v předchozí rovnici. 

3. Rovnice – Gaussova věta elektrostatiky Vytékání vektoru indukce D je roven právě celkovému 

náboji Q v daném objemu V uzavřeném plochou S. 

4. Rovnice kontinuity magnetické indukce Výtok vektoru magnetické indukce z uzavřené plochy 

S je vždy nulový 

 

3.3.2.2 Podmínky na rozhraní 

 Diferenciální rovnice neplatí na plochách, kde se materiálové konstanty mění skokem. Mění se 

normálová nebo tečná složka skokem a proto neexistují v těchto bodech derivace podle souřadnic. 

Diferenciální tvar maxwellovských rovnic se nahrazuje podmínkami spojitosti vektorů pole. 
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3.3.2.3 Stanovení pole 

 Z poznatků v předchozích odstavcích můžeme stanovit základní návrh pro aplikaci 

energy.harvesting s využitím lineárního PM generátoru. Nejprve se zaměříme na stanovení a 

modelování statoru. Tato část aplikace je tvořena kovovou konstrukcí s pravidelně rozmístěnými 

permanentními magnety se střídavou orientací. 

 

Obr. č. 5: Topografie statoru. 

 

Tyto magnety vytvářejí magnetické pole, které lze v prostoru charakterizovat magnetickým 

indukčním tokem. Hodnoty magnetického indukčního toku se budou měnit v závislosti na parametrech 

g, Ls a Lm. Variabilita jednotlivých kombinací je značná jak ve velikosti, tak v orientaci vektorů 

magnetické indukce. Je tedy nutné modelovat konkrétní varianty a zvolit vhodně parametry systému 

tak, abychom dosáhli požadovaných hodnot magnetické indukce pro aplikaci. Jak vyplývá z poznatků 

o modelování pole, chceme modelovat pole B, tedy pole magnetické indukce. Takové pole je 

charakterizováno v materiálu a prostoru pomocí jeho permeability μ a intenzity magnetického pole H. 

Magnetické vlastnosti látky (prostředí) jsou závislé na hodnotě μ. 

Látky podle magnetických vlastností dělíme takto: 

• Materiály paramagnetické (μ<1, původní pole je mírně zeslabené) 

•  Materiály diamagnetické (μ>1, původní pole je mírně zesílené) 

•  Materiály feromagnetické (μ>>1, původní pole je velice zesílené) 

 
Obr. č.6: Materiály v magnetickém poli 

3.3.2.4 Kostra statoru 

 Z poznatků uvedených v předchozích odstavcích jsme zvolili kostru statoru 

z feromagnetického materiálu. Tento materiál má požadovanou vlastnost, která zajistí minimální 
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uzavírání magnetických smyček přes vnější prostředí kolem statoru. Toto řešení napomáhá ke zvýšení 

magnetického indukčního toku uvnitř zařízení v požadovaném směru pro maximalizaci indukce na 

rotoru. 

3.3.2.5 Model permanentního magnetu 

 Pro definování permanentního magnetu a výpočet pole, které vytváří, je třeba znát jeho vnitřní 

vlastnosti. Pro naši aplikaci jsme zvolili NdFeB typ magnetu (neodymový). Jedná se v současné době 

o magnet s nejsilnějšími magnetickými účinky. Neodymové magnety jsou směsí neodymu, železa a 

bóru. V nedávné době byly za nejsilnější magnety považovány směsi na bázi samaria a kobaltu. Od 

roku 1982 však je tento materiál překonán NdFeB typem magnetu. S největší vnitřní energií. Magnety 

tohoto typu jsou schopné nést tisícinásobky vlastní hmotnosti. Povrch těchto magnetů se upravuje 

niklováním, jelikož jsou velmi náchylné ke korozi. Tyto magnety mají značnou odolnost vůči vnějším 

demagnetizačním polím, proto jsou vhodné pro elektromechanické aplikace. Pro modelování a 

výpočet pole neodymového magnetu jsou podstatné jeho parametry remanence Br a koercivita Hcb. 

Tyto parametry jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 

Tab. č. 3: Parametry zvolených magnetů 

 

  



 

31 

 

Určením těchto parametrů můžeme přejít k vytvoření simulace magnetu. K této proceduře 

jsme použili program ansys Maxwell. Jedná se o systém pro výpočet a simulaci elektromagnetických 

polí, který využívá Maxwellových rovnic v prostoru, jejichž ruční výpočet by byl značně 

komplikovaný. Na obrázku č. 5 je znázorněn simulační model statoru se čtyřmi páry permanentních 

magnetů. Každy použitý blok je vytvořen z materiálu definovaného pomocí fyzikálních konstant. Pro 

ocelovou konstrukci jsme použili materiál - ocel, který již byl v základní knihovně modelovacího 

software. Pro neodymový magnet bylo nutné vytvořit materiál nový se specifickými katalogovými 

parametry. Vytvoření tohoto materiálu pomocí jeho parametrů vidíme na obr. č. 6. 

 

 
Obr. č. 7:Modelování topografie 

 

 

Obr. č. 8: Definování parametrů 
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3.3.3 Výpočet magnetického pole a optimalizace 

 S navrženým topologickým rozložením, je možné navrhnout konstrukci statoru nekonečným 

počtem variant parametrů g, Ls a Lm. Abychom dosáhli nejlepší možné kombinace, je třeba provést 

optimalizační úlohy. K řešení těchto úloh je zapotřebí velmi výkonného software (superpočítač). 

3.3.3.1 Magnetické pole statoru 

 Na vzniku magnetického pole uvnitř vzduchové dutiny statoru se podílejí dva zdroje. Jedná se 

o magnetické působení permanentního magnetu a magnetické pole cívky vytvářené proudem v jejích 

závitech. Díky linearitě ve vzduchovém médiu je možné vypočítat obě složky odděleně. Tyto výpočty 

uvažujeme pro případ, kdy saturační efekty budou zanedbatelné.  

 Řešení magnetického pole vytvářeného permanentními magnety pro zisk jeho obecných 

parametrů, které budou dále využity v aplikaci, jsme použili program ansys maxwell (viz víše). Volba 

parametrů statoru je podstatná pro předpoklady vzniku pole. Pokud bychom zvolily například příliš 

malé rozestupy permanentních magnetů na stěnách vnitřní strany statoru, došlo by k uzavření 

magnetických obvodů mezi sousedními magnety a nikoli mezi protějšími. Celé mechanické řešení by 

pak muselo být přepracováno, jelikož by bylo nutné jiné natočení cívky v poli. Výsledné pole 

modelované aplikace je znázorněno na obr. 7. 

 

 

Obr. č. 9: Výstup simulace obrazový. 
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Hodnoty magnetické indukce v prostoru jsou uvedeny v grafu č. 3. Tyto hodnoty jsou dále využity 

k výpočtu generovaného napětí na cívce. 

 

Graf.č. 3:Grafické znázornění magnetické indukce v prostoru 

 

3.3.3.2 Výsledky simulace pole 

 Navržený model má parametry Ls=1cm, Lm=3cm, g= 2,5cm. Výsledná magnetická indukce 

dosahuje v maximech hodnot m1=264,3304mT, m2= 286,5286mT, m3= 286,5305mT a 264,3156mT. 

 

3.4 Generování elektrické energie 

 V této části se zaměříme na výpočet vlastní funkce generátoru. Síla kterou působí magnetické 

pole na cívku se vypočítá podle vztahu: 

 

        (   )                            (12) 

 

Kde i je proud cívky, n je počet závitů cívky, D je šířka cívky zasahující do pole magnetické indukce. 

Napětí, které se na cívce indukuje proměnlivým magnetickým polem, vyjádříme jako: 

   
  

  
                                      (13) 

 

Kde Ф je magnetický indukční tok cívkou a n je počet závitů cívky. Do celkových výpočtů napětí na 

cívce by měly být zahrnuty hodnoty vlastního magnetického pole cívky. Tento parametr je pro 

zjednodušení považován za zanedbatelný.  

 Uvažujeme-li generátor využívající pohyb lidského těžiště, můžeme konstatovat, že na rotor 

(cívku) působí 4 vnější síly. Elektromagnetická síla způsobená interakcí s polem magnetu Fpole,  síla 

pružiny Fp definovaná jako: 

 

                                             (14) 

 

Kde k přestavuje tuhost pružiny a Δy vychýlení cívky z rovnovážné polohy. Dále působí gravitační 

síla Fg, kterou lze vypočítat podle známého vztahu: 

 



 

34 

 

                               (15) 

Kde m představuje hmotnost rotoru s cívkou a g představuje gravitační zrychlení. Dále zde působí 

třecí síla, kterou lze definovat jako: 

 

          ( )                                 (16) 

 

Kde kt představuje koeficient tření, m je hmotnost rotoru s cívkou, g představuje gravitační zrychlení a 

  je úhel mezi trajektorií pohybu cívky a vertikální osou. 

 Řešením těchto rovnic dostáváme elektrický a dynamický popis funkce generátoru. 

Uvažujeme tak, že stator je pevně uchycen k tělu uživatele a předpokládáme, že neovlivňuje jeho 

chůzi. Můžeme proto uvést předpoklad, že bod uchycení pružiny držící rotor vykonává pohyb se 

stejnou vertikální rychlostí a vertikální změnou polohy. Tyto parametry jsou dále použity v aplikaci 

vytvořené v programu Matlab jako vstup simulačního řetězce.  

 Řešení optimalizačních úloh pomocí software Matlab se jeví jako vhodné být provedeno 

pomocí optimalizace Monte Carlo. Tyto optimalizace nebyly provedeny z důvodu hardwarového 

omezení.Za účelem testování variant konstrukce bylo vytvoření virtuálního modelu systému 

v programu matlab s interaktivními uživatelskými vstupy. 

Metoda Monte Carlo 

„Monte Carlo je třída algoritmů pro simulaci systémů. Jde o stochastické metody používající 

pseudonáhodná čísla. Typicky využívány pro výpočet integrálů, zejména vícerozměrných, kde běžné 

metody nejsou efektivní. Metoda Monte Carlo má široké využití od simulací experimentů přes 

počítání určitých integrálů až třeba řešení diferenciálních rovnic. Základní myšlenka této metody je 

velice jednoduchá, chceme určit střední hodnotu veličiny, která je výsledkem náhodného děje. Vytvoří 

se počítačový model toho děje a po proběhnutí dostatečného množství simulací se mohou data 

zpracovat klasickými statistickými metodami, třeba určit průměr a směrodatnou odchylku.“[8] 

 

 

 

3.5 Realizace GUI 

 V této fázi práce jsme se zaměřili na vytvoření funkčního GUI modelu fyzické aplikace 

energy-harvesting. Jehož cílem bylo zprostředkovat možnost srovnávat výstupy zařízení 

s proměnlivými vstupními parametry. GUI využívá formální matematický popis dějů z předchozích 

odstavců i nově odvozené vztahy. 
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3.5.1 Matematický popis lidské chůze 

 Jak bylo shrnuto v předchozích kapitolách, lze lidskou chůzi modelovat z pohledu vertikální 

změny rychlosti a změny polohy těžiště. Jedná se o pohyb vytvářející vstupní budící sílu pro kmitavý 

pohyb oscilující části lineárního PM generátoru. K určení takové síly je zapotřebí znát její obecný 

matematický popis a dále vztahy, které nám umožní s touto silou dále pracovat. 

 První neznámou, kterou popíšeme matematickou rovnicí je amplituda změny polohy. 

Odvození vztahu je situováno v přílohách. Výsledné vyjádření je zde: 

 

    (
     (

 

 
)

 
)   (

     

  (
 

 
)   (

 

 
) 

)                             (17) 

 

Kde L je délka nohy uživatele, ϕ je úhel svíraný dolními končetinami uživatele při kroku, vch je 

rychlost chůze a t je čas. Tento vztah nám vyjadřuje aktuální polohu těžiště vůči rovnovážné poloze 

v čase v závislosti na vstupních parametrech. V GUI aplikaci lze zvolit právě L,ϕ a vch. 

 Pro vyjádření rychlosti pohybu cívky z hlediska vstupních proměnných lze aplikovat 

matematickou úpravu vztahu pro amplitudu, neboť rychlost je charakteristika pohybu, která nám 

sděluje, jakým způsobem se mění poloha tělesa (hmotného bodu) v čase.Rychlost je vektorová 

fyzikální veličina, neboť udává jak velikost změny, tak i její směr. Například pokud dva běžci závodí 

na stejné trati, pak se pohybují po stejné trajektorii a po skončení závodu mají za sebou také stejnou 

dráhu. Pokud však jeden ze závodníků doběhne do cíle dříve, nebudou pohyby obou závodníků stejné. 

Závodníci urazí tedy danou dráhu v rozdílném čase. Veličina charakterizující rozdíl v těchto pohybech 

je právě rychlost.Rozlišuje se rychlost okamžitá a průměrná.Pokud není uvedeno jinak, označuje 

rychlost časovou změnu polohy při mechanickém pohybu. Obecněji se rychlost používá pro označení 

časové změny jakéhokoliv pohybu. 

Časová změna rychlosti se nazývá zrychlení, záporné zrychlení se nazývá zpomalení, obě 

veličiny vyjadřuji změnu resp. přírůstek či úbytek okamžité rychlosti v nekonečně krátkém čase (jedná 

se o druhou derivaci dráhy podle času). Samotná rychlost je první derivací dráhy podle času.[4] 

 

 Derivací rozumíme základní pojem v oblasti diferenciálního počtu. Pomocí derivačních 

operací lze získat směrnici tečny. Tento výstup dostáváme aplikací derivace funkce v bodě. Derivace 

funkce je operace, jejímž výstupem je nová funkce která předepisuje obecný tvar směrnice pro 

proměnnou. 
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3.5.1.1 Matematický popis rychlosti těžiště v čase 

 Abychom získaly obecný popis rychlosti pohybu těžiště v čase za předpokladu, že známe 

funkci polohy těžiště v čase, aplikujeme první derivaci. Neboť v obecné podobě v = dy/dt. Tedy 

rychlost odpovídá derivaci dráhy podle času. 
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Tato rovnice vyjadřuje obecný tvar rychlosti pohybu těžiště v čase a přibližuje nás o krok ke stanovení 

obecného tvaru budící síly. 

 

3.5.1.2 Matematický popis zrychlení v čase 

 Důležitým předpokladem pro stanovení budící síly koncového bodu pružiny oscilátoru 

v aplikaci je stanovení zrychlení těžiště uživatele, tedy zrychlení fixního bodu pružiny.  Dosáhneme jej 

opakováním předchozí matematické operace. Neboť a = dv/dt. Obecná funkce zrychlení je první 

derivací obecné funkce rychlosti podle času. 
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Tato funkce nám udává zrychlení, se kterým se pohybuje těžiště uživatele při chůzi. Vztah je sestaven 

za pomoci základních simulačních parametrů, které si při optimalizačních procedurách můžeme volit a 

sledovat změny zrychlení. Tyto parametry jsou L, ϕ, vch. 

3.5.1.3 Budící síla 

 Budící sílu oscilátoru, která udává pohyb fixního koncového bodu pružiny lze vyjádřit jako: 

     

Po dosazení: 
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 Toto vyjádření síly můžeme použít jako budící signál pro simulaci lineárního PM generátoru s 

oscilátorem upevněným na pružině. Program jsme vytvořili pomoci software matlab, kde jsme 

implementovali funkce GUI a SIMULINK model. 
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3.5.2 Vstupně výstupní uživatelský panel 

 Tento panel je vytvořen tak, aby poskytl co nejvěrnější výsledky funkce PM generátoru 

sestrojeného podle požadovaných parametrů. Uživatel zadává tyto parametry a po provedení simulace 

program demonstruje vstupní budící sílu zařízení, amplitudu kmitu cívky generátoru, rychlost s jakou 

se cívka pohybuje a výstupní napětí na cívce. Panel je vyobrazen na obr. č. 8. 

 

 

Obr.č. 10:Uživatelský panel. 

3.5.2.1 Funkce panelových prvků 

 Abychom mohli správně interpretovat výsledky simulací, je třeba si definovat jednotlivé 

funkce panelových prvků. Prvky na panelu můžeme rozdělit na vstupní a výstupní. Vstupními prvky 

uživatel zadává do systému parametry. Do těchto parametrů zahrnujeme úhel chůze ϕ (walking angle), 

délku končetiny L (leg length) a rychlost chůze v (walking speed). 

 

Walking angle 

 Tento prvek je realizován editovatelným textovým polem tak, že uživatel zadává hodnotu 

maximálního úhlu, který svírají končetiny při chůzi v jednotlivých krocích. Hodnoty uživatel volí 

libovolně za předpokladu dosažení fyziologického rozsahu přibližně 0° až 90°. Kde běžné hodnotě 

klidné chůze odpovídá 30°. 

 

 Funkční kód prvku: 

fi=(str2double(get(handles.angleedit,'String')))*0.0174532925; 

 

Do proměnné se tedy ukládá hodnota úhlu zvolená uživatelem, ale přepočtená na jednotku radián. 
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Leg Length 

 Tento prvek je realizován obdobným editovatelným textovým polem. Uživatel zadává délku 

končetiny v metrech. Žádný přepočet zde není nutný. 

 

Funkční kód prvku: 

L=str2double(get(handles.lengthedit,'String')); 

 

Walking speed 

 Zde uživatel zdává do textového pole rychlost s jakou se uživatel pohybuje v jednotkách m/s. 

Opět zde není nutný žádný přepočet. 

 

 Funkční kód prvku: 

vch=str2double(get(handles.speededit,'String')); 

 

Tyto parametry jsou využity pro výpočet budící síly oscilátoru. Je užito vztahů odvozených 

v předchozích kapitolách práce (17,18,19,20). Těmito parametry definujeme jak vypadá uživatel 

lineárního PM generátoru z fyziologického hlediska. Dalšími vstupními prvky popisujeme vlastní 

konstrukční parametry generátoru. Patří sem hmotnost rotoru (cívky) m a tuhost pružiny k. 

 

Coilweight 

 Tento vstupní prvek umožňuje zadat hmotnost rotoru (cívky) lineárního PM generátoru. 

V aplikaci uvažujeme co možná největší hmotnost, abychom dodali oscilátoru dostatečnou hmotu 

k pohybu. S větší hmotností působí na oscilátor větší budící síla a dosahujeme tedy většího výkonu. 

Zadáváme v jednotkách kg. 

 

 Funkční kód: 

m=str2double(get(handles.weightedit,'String')); 

 

Spring constant 

 Zde zadáváme tuhost pružiny. Jedná se o bezrozměrnou jednotku, která nám údává jakou silou 

působí pružina na oscilující cívku při vychýlení z rovnovážné polohy. 

 Funkční kód: 

k=str2double(get(handles.springedit,'String')); 
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Simulation 

 Tento prvek je spouštěcím prvkem simulace. Je realizován tlačítkem, po jehož stisknutí se 

uloží hodnoty ze vstupních prvků do proměnných tak aby je rozpoznala simulace diferenciálních 

rovnic v simulink modelu. A dojde k provedení simulace funkce zařízení za předpokládané doby 

chodu 50 sekund. Výsledky simulace jsou následně vyjmuty z modelového prostředí simulink a 

uloženy do proměnných rozpoznatelných uživatelským panelem. 

 

 Funkční kód: 

set(handles.statetext,'string','In progress'); 

m=str2double(get(handles.weightedit,'String')); 

k=str2double(get(handles.springedit,'String')); 

d=0.1; 

f=1.42850; 

fi=(str2double(get(handles.angleedit,'String')))*0.0174532925; 

vch=str2double(get(handles.speededit,'String')); 

L=str2double(get(handles.lengthedit,'String')); 

assignin('base','m',m); 

assignin('base','k',k); 

assignin('base','d',d); 

assignin('base','f',f); 

assignin('base','fi',fi); 

assignin('base','vch',vch); 

assignin('base','L',L); 

 

simset('SrcWorkspace','current','DstWorkspace','current'); 

sim('simulace') 

 

massmovement=simout.signals.values; 

amplitude=simout1.signals.values; 

velocity=simout2.signals.values; 

frekvenceteziste=simout4.signals.values; 

amplitudateziste=simout5.signals.values; 

 

handles.mystuff.amplitudateziste=amplitudateziste; 

handles.mystuff.frekvenceteziste=frekvenceteziste; 

handles.mystuff.velocity=velocity; 

handles.mystuff.amplitude=amplitude; 

handles.mystuff.massmovement=massmovement; 

handles.mystuff.simout=simout; 

handles.mystuff.simout1=simout1; 

handles.mystuff.simout2=simout2; 

handles.mystuff.m=m; 

handles.mystuff.k=k; 

handles.mystuff.d=d; 

handles.mystuff.f=f; 

handles.mystuff.fi=fi; 
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handles.mystuff.L=L; 

handles.mystuff.vch=vch; 

guidata(gcbo, handles); 

 

vypisf=(squeeze(frekvenceteziste))/2; 

vypisA=(squeeze(amplitudateziste)); 

set(handles.frekvence,'string',vypisf); 

set(handles.amplituda,'string',vypisA); 

set(handles.statetext,'string','Ready'); 

 

K zamezení zadávání nových uživatelských vstupů během probíhající simulace se při zahájení 

sekvence vypíše informačního pole statického text boxu text „In progress“. Po dokončení operace je 

uživatel informován o dokončení výpisem textu „Ready“. 

Nyní se můžeme zaměřit na výstupní prvky. Mezi tyto patří budící síla, amplituda oscilace, 

rychlost pohybu cívky, indukované napětí, magnetické vektory, hodnota magnetické indukce, funkce 

charakterizující pohyb a výstupní generovaný výkon. 

Budící síla 

 Po stisku tlačítka odpovídajícího tomuto funkčnímu prvku se zobrazí grafický průběh funkce 

budící síly v průběhu celé simulace. Osy grafu jsou popsány příslušnými veličinami. Tento prvek nám 

podává informaci o tom, jaká budící síla pohybu těžiště způsobila kmitavý pohyb oscilující cívky. 

Doba simulace je stanovena na 50 vteřin a je fixní. Funkce určující průběh je odvozena v přechozích 

kapitolách a její praktické provedení je realizováno v prostředí simulink. 

 Funkční kód: 

m=handles.mystuff.m; 

mass=handles.mystuff.massmovement; 

data=squeeze(mass); 

dataF=data*m; 

simout=handles.mystuff.simout; 

axes(handles.axes1); 

plot(simout.time,dataF) 

 

Amplituda oscilace 

 Stiskem prvku pro výstup informace o amplitudě oscilace cívky dostáváme grafické 

znázornění průběhu oscilací v čase simulace. Jednotlivé kmity odpovídají vertikální změně polohy 

cívky v generátoru. Amplituda je modelována diferenciální rovnicí druhého řádu, která již byla 

popsána v předchozích kapitolách a její praktické provedení se nachází v prostředí simulink. 

 Funkční kód: 

amplitude=handles.mystuff.amplitude; 

data=squeeze(amplitude); 

 

simout1=handles.mystuff.simout1; 

axes(handles.axes1); 

plot(simout1.time,data); 

 

Rychlost oscilující cívky 
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 Zde nám výstupní prvek umožňuje stiskem příslušného tlačítka vyobrazit grafický průběh 

okamžité rychlosti v čase simulace. Rychlost je definována jako první derivace dráhy podle času. 

 

 Funkční kód: 

velocity=handles.mystuff.velocity; 

data=squeeze(velocity); 

 

simout2=handles.mystuff.simout2; 

axes(handles.axes1); 

plot(simout2.time,data); 

 

Indukované napětí 

 Výstupní prvek indukované napětí vykresluje průběh reálného napětí Ui, které můžeme změřit 

na koncích cívky při oscilaci. 

 

 Funkční kód: 

amplitude=handles.mystuff.amplitude; 

velocity=handles.mystuff.velocity; 

 

Bvcase=sin(amplitude*2*pi*0.082-0.008); 

Ui=(Bvcase.*velocity)*n*0.0016; 

 

simout2=handles.mystuff.simout2; 

axes(handles.axes1); 

plot(simout2.time,Ui); 

 

Vektory magnetické indukce 

 Jedná se o konstantní výstup, charakterizující magnetické pole v okolí permanentních magnetů 

statoru. Tento výstup nelze měnit na základě variace vstupních parametrů statoru. Byl stanoven 

konstantní model statoru, jelikož dynamický přepočet magnetického pole by byl nad rámec dostupné 

výpočetní techniky. V tomto směru lze aplikaci dále rozvíjet. 

 

Magnetická indukce graf 

 Tento výstup hodnotí magnetické pole pomocí konkrétních hodnot grafem. Vyjadřuje 

závislost velikosti magnetické indukce na poloze hmotného bodu pohybujícího se po středové 

vertikální rotační ose lineárního generátoru. 

 

Informační pole pohybu těžiště 

 Nás informuje o parametrech funkce y=Acos(2πft), která charakterizuje pohyb těžiště ve 

vertikálním směru v čase. Hodnoty jsou dynamicky přepočítávány podle zadávaných vstupních prvků. 

 



 

42 

 

 
Obr.č.11: Pohyb těžiště. 
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3.5.3 Simulink model 

 V této části práce se zaměříme na vlastní simulační strukturu, která symbolizuje fyzický 

generátor a je navržena tak aby imitovala jeho chování v čase. Základem této struktury vyvíjené 

v simulačním prostředí simulink je diferenciální rovnice druhého řádu, kterou jsme odvodili pro 

kmitavý pohyb pružinového oscilátoru. 

 

 ( )                                   (21) 

 

V této rovnici vyjadřuje F(t) funkci budící síly, m hmotnost cívky, b představuje veškeré tlumivé 

faktory a k je tuhost pružiny. Tato rovnice byla dále rozpracována do specifičtějšího tvaru 

s vyjádřením pomocí vhodnějších proměnných. 

 

 ( )

 
                                                (22) 

 

Toto vyjádření implementuje parametr D, neboli tlumení prostředí. Parametr Ω představuje vlastní 

frekvenci kmitání oscilátoru. Vlastní frekvenci kmitání lze vyjádřit pomocí základních vstupních 

parametrů m a k, tedy hmotnosti a tuhosti pružiny.  

 

  √
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4 Výsledky modelování a jejich porovnání se zahraničními 

studiemi 

 Tato kapitola si klade za úkol porovnat výsledné výstupy simulačního systému vytvořeného 

v rámci této práce s výstupy komerčních studií zabývajících se obdobnou problematikou.  

4.1 Úvod studie 

 Tato studie proběhla na půdě univerzitního kampusu Urbana ve státě Ilinoa. V rámci této práce 

byly vytvořeny simulace biomechanického zařízení pro generování energie z pohybu lidského těžiště. 

4.2 Magnetické pole 

 Externí studie obsahuje výsledky modelování magnetického pole. Byly sestrojeny modely 

uvažující různou šířku magnetu Lm. Graf magnetické indukce pro jeden magnet v prostoru popisuje 

obr.č. 10. 

 
Graf.č.4: Magnetická indukce v prostoru 

 

 Na obrázku č.10 jsou patrné hodnoty magnetické indukce v prostoru v závislosti na parametru 

šířky magnetu. Je viditelné, že maximální hodnoty, kterých magnetická indukce dosahuje, leží 

v oblasti 350 mT až 450mT. Aplikace použitá v této diplomové práci používá model pole s hodnotami 

magnetické indukce dosahující 270 mT (viz obr.č.11). Nižší hodnoty magnetické indukce v této práci 

jsou způsobeny použitím menších a slabších magnetů a zároveň použitím rozměrů zařízení, které 

neprošli optimalizační procedurou. 
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Graf č.5:Magnetická indukce v prostoru. 

4.3 Optimalizační výpočty 

 Externí studie využila optimalizačních výpočtů pomocí výpočetních možností superpočítače. 

Metodika optimalizace se shoduje s navrženou metodou v této diplomové práci a jedná se o metodu 

Monte Carlo. Výstupní výkon jednotlivých variant generátoru vypočtený pomocí této optimalizační 

metody je znázorněn na obr. č. 12. Uvažujeme vstupní práci pohybu těžiště při klidné chůzi 1W. 

 

 

Graf.č.6: Varianty optimalizace 

 

Z hodnot výstupního výkonu můžeme vyhodnotit prostorovou konfiguraci námi modelovaného 

generátoru. Uvažujeme-li totožný vstupní výkon, registrujeme na výstupu naší simulace výstupní 

výkon 0,1 W. Lze tedy říci, že navržená konstrukce dosahuje spíše nižších hodnot výkonu a lze tedy 

uvažovat o dodatečné optimalizaci. 
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4.4 Výstupní napětí na cívce 

 Externí studie vyhodnotila indukované napětí vznikající na cívce generátoru při klidné, běžné 

chůzi. Tento experiment je charakterizován parametry v=2 m/s, l=0.95 cm, m = 5 kg. Výsledky jsou 

znázorněny na grafu č. 7. 

 

 
Graf č. 7: Napěťový výstup 

 

Pro srovnání použijeme výstup simulačního software vytvořeného v rámci této diplomové práce. 

Výsledek je patrný na obr. č. 10. Pro simulaci byly nastaveny shodné vstupní parametry. 

 

 
Graf. č. 8 

Je zřejmé, že generátor navržený v této práci je v souladu s předpoklady mírně slabší při stejných 

vstupních parametrech. V efektivní oblasti jsme schopni generovat napětí na cívce v rozmezí 0,5 až 1 

V oproti optimalizované konstrukci magnetů v návrhu z externí studie, kde byl dosaženo 

indukovaného napětí 2 až 4 V. 
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4.5 Porovnání 

 Porovnáním výstupu diplomové práce a externí studie lze říci, že bylo dosaženo viditelné 

shody na výstupu s variabilitou způsobenou odlišnými parametry konstrukce statoru generátoru. 

Externí studie použila optimalizovaný návrh, a tedy dosáhla lepšího výstupního výkonu. 

 

 

5 Návrh usměrňovacího prvku 

 Známe-li výstup generátoru, tedy víme, jak vypadá indukované napětí a odebíraný proud přes 

známou resistenci, můžeme přejít k návrhu elektronického obvodu, který bude schopen usměrnit 

indukovanou energii pro potřeby akumulace. 

 

Obr.č.12 

Amplituda indukovaného napětí může být nízká v určitých časových intervalech, nebo nízká 

kontinuálně, díky pomalému pohybu. Je tedy nutné navrhnout takové obvody usměrňovacího prvku, 

které budou schopné provozu i za velmi nízkých hodnot energie (mW) a nízkých hodnot napětí. 

Dvojnásobič napětí se synchronním usměrněním je znázorněn na obr.č.11. 

 

Obr.č.13 Schéma usměrňovače 

 

Obtížným úkolem při synchronní rektifikaci je napájení aktivních prvků obvodu. Toho je docíleno 

použitím operačních zesilovačů, zapojených jako komparátory, sledujících napětí na diodách. 

Vyskytne-li se napětí na diodě, komparátor zajistí napětí mezi Gate a Source MOSFET tranzistoru, 

který funguje jako přepínač. V opačném případě se MOSFET automaticky vypíná. Je nutné použití 

nízkovýkonových operačních zesilovačů, aby nedošlo ke ztrátám. Je vhodné, aby tyto operační 

zesilovače byly také nízkonapěťové, jelikož vstupní napětí může nabývat nízkých hodnot.Operační 

zesilovače jsou napájeny z výstupu. Pokud jako akumulační prvek použijeme baterii, lze počítat 

s dostatečnou energií potřebnou pro nastartování obvodu. Požadujeme-li trojnásobné napětí, lze použít 

zapojení na obr. 12. 
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Obr.č.13 Zapojení pro ztrojnásobení vstupního napětí 
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6 Závěr 

 Pro objasnění biomechanických vlastností lidského těla byly v prvotní části práce detailně 

zpracovány anatomické a fyziologické podklady lidského těla z hlediska pohybu. Byly podrobně 

popsány z hlediska kinematiky, mechaniky a fyziologie. 

 V navazující kapitole byly vyhodnoceny ty pohyby, navržené jako vhodné pro využití 

v aplikacích pro generování elektrické energie. Byl kladen důraz na stanovení výkonu těchto pohybů a 

praktičnosti při jejich následném využití.  Fyzikální parametry těchto pohybů byly uvedeny 

v příslušných tabulkách. Byl vybrán pohyb těžiště jako vhodný kandidát. Tento pohyb byl podrobně 

popsán a analyzován.  Hodnoty byly popsány v příslušných tabulkách. 

 Problematika energy-harvesting metod byla objasněna z pohledu současných možných 

postupů. Byly analyzovány různé druhy generátorů a jejich fyzikální principy. Teoreticky byl popsán 

fyzikální princip využívající piezoelektrických měničů a elektroaktivních polymerů. Dále byl objasněn 

princip magnetických generátorů. Pro další postup práce byl zvolen právě konstrukční princip 

magnetického generátoru a to typu lineárního. 

 V následující kapitole byl vytvořen prototyp topografického rozložení lineárního 

magnetického generátoru. Pro tyto parametry rozložení bylo namodelováno magnetické pole, které 

stanovené permanentní magnety v prostoru vytvářejí. Model byl vytvořen pomocí Maxwellových 

rovnic. Výsledné pole bylo uloženo jako grafický i numerický výstup. 

 Zvolený pohyb těžiště lidského těla při chůzi byl analyzován a matematicky popsán. Byl 

odvozen vztah popisující změnu vertikální polohy těžiště v čase pomocí funkce. Tato funkce byla 

odvozena pro proměnné korespondující se vstupními parametry, které využíváme při návrhu 

konstrukce zařízení pro energyharvesting. 

 Dále byl vytvořen software, který modeluje funkci generátoru s vypočteným magnetickým 

polem. Tento software dokáže určit výstupní výkon a napětí na výstupních svorkách generátoru pro 

zadané vstupní podmínky. Tento model používá simulační prostředí simulink pro modelování 

diferenciální rovnice popisující dynamiku generátoru. Tento model obsahuje rovnice odvozené 

v předchozích kapitolách pro pohyb těžiště. Uživatel tohoto modelu zadáním vstupů na uživatelském 

panelu vlastně definuje proměnné rovnice v modelu.  

 Výsledky simulací byly porovnány se zahraničními studie zabývajícími se obdobnou 

problematikou. Při použití stejných vstupních parametrů bylo dosaženo předpokládané míry shody. 

Úplné shody nebylo dosaženo dle očekávání, jelikož zahraniční studie použili optimalizační procedury 

pro nalezení nejvhodnějšího rozložení magnetického pole.  

 V závěrečné kapitole bylo navrženo elektrické schéma pro usměrňovací prvek řetězce zařízení 

na základě znalosti parametrů výstupu generátoru ze simulační aplikace. 
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8 Přílohy 
 

8.1 Příloha 1: Simulink model zařízení 

 


