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2. Úvod; 

 

V dnešní době je na trhu plno zařízení sloužících pro zpříjemnění života fyzicky 

postiženým jedincům, různé invalidní vozíky pro přepravu, speciální vany s jednodušším 

přístupem skrz dvířka, manipulátory, ergonomická polohovatelná lůžka zamezující 

proleženinám.  

Poměrně velkým problémem však nadále zůstávají schody, ne všude je možnost využít 

speciálních výtahů či nakloněných rovin vhodných pro výjezd vozíku. Pro tyto účely byly 

zkonstruovány různé zařízení, tzv. schodolezy, které, většinou s pomocí speciálních 

ozubených pásů, jsou schopny pomoci vyjet schody. Problémem je ale neskladnost těchto 

zařízení. Toto vnuklo ideu pro zkonstruování takového vozíku, který by byl schopen vyjet 

schody, aniž by potřeboval další pomocné zařízení. K tomuto je ale třeba měnit také těžiště 

pacienta vzhledem k podvozku, což přináší speciální požadavky na konstrukci vlastní 

sedačky. 

Tato práce se pak zabývá právě koncepčním návrhem konstrukce vhodné 

polohovatelné nástavby pro pacienta, s ohledem na možnost připevnění na vhodný, 

pravděpodobně pásový, podvozek, se kterým by byla schopna sjet či vyjet schody. 
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3. Analýza současného stavu 

 

První část práce je věnována rešerši dostupných zařízení na trhu a poznatků, které se 

nějakým způsobem týkají zaměření práce. Tyto informace byly vyhledány z různých 

zdrojů, zejména článků na internetu, ale také publikací zabývajících se ergonomií a 

návštěvy výstavy zdravotnické techniky. Rešerše je tematicky rozdělena na několik částí 

podle toho, co která zkoumá: 

 Stávající zařízení na trhu -  zkoumající invalidní vozíky, které jsou v současnosti 

dostupné na trhu. Byly zkoumány zejména možnosti polohování vozíku, rozsahy 

jednotlivých možných pohybů, dále provozní vlastnosti vozíků – rychlost, dojezd, 

apod.  

 Překonávání překážek, schodolezy – zkoumající možné způsoby překonávání 

překážek, zejména schodů, s příklady existujících řešení pro invalidní vozíky na 

trhu.  

 Ergonomie – obecná kapitola zabývající se správným ergonomickým sezením, 

geometrií lidského těla v různých polohách a z toho vyplývající nároky na 

geometrii ideální nástavby. 

 Polohovatelná křesla a lůžka – zkoumající různé ergonomické křesla, židle a také 

lůžek pro dlouhodobě ležící pacienty, zejména z hlediska možností polohování a 

geometrie. 

 Normy, bezpečnost – závěrečná kapitola rešerše, ve které se práce věnuje 

charakteristice interiérů z hlediska rozměrů průchodů, výtahů, schodiště, apod., což 

je nutné pro návrh vhodné konstrukce vozíku pohybujícím se tomto prostředí. Pro 

případ jízdy ve venkovním prostředí byly analyzovány části zákonu o provozu na 

pozemních komunikacích zejména kvůli vhodnému osvětlení či vybavení 

reflexními materiály. 
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3.1. Stávající zařízení na trhu 

 

Pride Q6000 [9] 

Q6000 je univerzální exteriérový vozík, ale díky patentovanému střednímu pohonu, 

který zajišťuje velkou obratnost ve stísněném prostoru je možno jej výhodně používat i 

v interiérech. Dokáže se otočit na místě s radiusem pouhých 50 cm, takže je schopen se 

otočit i v užší chodbě či výtahu širokém alespoň 1 metr. Navíc je schopen díky přednímu 

páru zvedacích koleček překonávat menší překážky, jako obrubníky či prahy. 

  Vozík se dodává standardně s plně čalouněnou sedačkou (textilní nebo koženkový 

potah dle Vašeho výběru), jejíž zádová opěra se dá mechanicky nastavit. Vratná pružina 

vrací opěru automaticky zpět, takže si ji pacient může nastavit sám bez asistence tak, jak 

potřebuje. Rovněž lze nastavit výšku sedačky, pozici područek a opěry nohou, všechny tři 

tyto části jsou odnímatelné a zaměnitelné za širší, vyšší, apod. 

- Hnací kola o průměru 36 cm, pneumatická 

- Stabilizační kola přední o průměru 13 cm plná 

- Délka 100 cm, Šířka 64 cm 

- Baterie 2 x 60 Ah gelové 

- Dojezd 40 km 

- Zatížení 136 kg 

  

Obr. 1 – Pride Q6000 
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Permobil C500 [7] 

Permobil C500 je vozík špičkové kvality, jehož hlavními přednostmi, a také důvodem, 

proč je zmíněn v této práci, jsou schopnosti polohování nástavby. Jako opravdu jeden 

z mála v tomto segmentu dokáže dostat imobilní osobu do vzpřímené polohy, takže je 

schopna si podat například věci ze skříněk (konkurence toto většinou řeší zdvihem celého 

sedáku) nebo i dokonce použití pisoáru v případě pánů. Dále umí polohu ležmo a pro plný 

komfort a přizpůsobení pacientovi lze samozřejmě, tentokrát už manuálně, nastavit např. 

područky, opěru hlavy a opěradla nutného pro bezpečnost pacienta ve vzpřímené poloze. 

Polohování pomocí servopohonů 

- výška sedadla (420 – 550 mm) 

- sklon sedáku (0 – 25°) 

- sklon opěradla (90 – 180°) 

- sklon područek 

- sklon podpěry nohou 

- celkové vztyčení celého sedadla do vzpřímené polohy 

Manuální polohování 

- poloha opěradla hlavy 

- pozice kolenních opěráků  

- pozice předhradního opěradla 

hmotnost 171 kg 

délka 1215 mm 

šířka 675 mm 

poloměr otočení 715 mm 

nosnost 120 kg 

maximální rychlost 7,5 km/h (10 km/h S model) 

maximální rychlost ve vzpřímené poloze 2 km/h 

dojezd 30 – 40 km 

baterie 2 x 73 Ah, 12 V 

Tab. 1 – parametry Permobil C500 

Obr. 2 – Permobil C500 
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3.2. Překonávání překážek, schodolezy 

V dnešní době se lze u moderních budov většinou setkat s různými způsoby řešení 

bezbariérového přístupu a pohybu po budově, jako přechodky místo prahů, nakloněné 

roviny při vstupech do budovy, výtahy mezi jednotlivými patry, či různé zdviže pomáhající 

překonávat schodiště uvnitř budovy. Přesto se najde dost prostor, kde tyto zařízení nejsou, 

příp. je nelze využít např. z povahy daného prostředí, jako například nedostatek prostoru, 

kde by předělání na bezbariérový přístup vyžadovalo výrazný zásah do budovy a velkou 

finanční zátěž. V této kapitole se tedy bude práce věnovat různým způsobům a možnostem 

řešení překonávání překážek, se kterými se vozíky nejen v interiérech mohou setkat. 

Výsledkem této kapitoly by měly být poznatky, které by mohly pomoct ke koncepčnímu 

návrhu pohybového systému navrhovaného invalidního vozíku. 

Překonávání prahů, obrubníků, jednoduchých schodků 

S nutností překonání jednoduchého schodu, prahu, obrubníku, se lze setkat snad 

v jakémkoliv prostředí, pokud se nejedná přímo o bezbariérový prostor. Obyčejný práh lze 

většinou řešit vhodným průměrem kol, no se schodem je už nutno počítat jako s překážkou, 

na jejíž přejezd je třeba speciální konstrukční úpravy. Také s tímto počítá většina 

invalidních vozíků na trhu.  

Nejčastější řešení je formou přídavných předních koleček, které se zvednou, vozík jimi 

najede nad hranu schodu, s jejich pomocí se zvedne nad její úroveň a „vytáhne“ za sebou 

druhou nápravu.  

Na první pohled podobné řešení je i druhý častý způsob, kdy není zvedací přední 

náprava, ale naopak jsou pomocné kolečka uprostřed podvozku, kde pak zvedají celý 

podvozek rovnou nahoru.  
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Překonávání vícenásobných schodů 

Překonávání celých schodišť je pro vozík už náročnější úlohou, pro výraznou většinu 

z nich neřešitelnou bez pomoci dalšího zařízení, jako jsou schodolezy, či zdviže 

instalované přímo na schodišti. Invalidní vozík se zde potýká s několika problémy: 

a) příkrost schodů - pohony 

- náročné na sílu pohonu / účinnost brzd – vozík se musí potýkat s velkou 

stoupavostí či klesáním, jelikož se zde daleko větší měrou potýká s působením 

gravitační síly, to znamená, že musí být vybaven výkonnějšími pohony, 

vhodnými převody, silnějším zdrojem energie a výkonnějším bezpečnostním 

systémem pro případ slabých baterií například při pohybu ze schodů  

b) příkrost schodů – těžiště 

- příkrost schodů způsobuje taktéž problémy se stabilitou, musí být zajištěno, 

aby se vhodně přesouvalo těžiště tak, aby byl vozík neustále v rovnováze, a to i 

v případě přejezdu přes nájezdové hrany mezi schodištěm a rovinou, kde by 

jinak došlo ke zhoupnutí celého vozíku a možného převrácení vlivem 

setrvačných účinků i v případě, že by jinak na schodišti samotném byl stabilní 

c) malá adhezní plocha 

- hrany schodů mohou být, obzvláště pokud jsou mokré, kluzké, proto je nutno 

speciálního konstrukčního řešení, kdy podvozek využívá k překonávání schodů 

zejména plochy jednotlivých schodů a ne jejich hran. 

d) malý prostor 

- u některých interiérových schodišť se lze potýkat také s problémem málo 

prostoru například mezi patry, kde je nutno se otáčet.  
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3.3. Ergonomie [8] 

Ergonomie je důležitou součástí běžného života a týká se všeho, čeho se tělem 

dotýkáme. Mnoho lidí tráví čas převážně vsedě, čímž velmi trpí páteřní obratle i ploténky, 

ochabují zádová i břišní svalstva a časem působí bolesti páteřního charakteru. 

 

Normální zakřivení páteře 

Při sezení se nesmí lordósa (prohnutí páteře 

dopředu) plně zploštit, protože potom vznikne 

totální kyfósa (chorobné vybočení páteře dozadu) 

celé páteře trupu. Rozdílné zakřivení páteře se 

řídí a je drženo pomocí zádového a břišního 

svalstva. Jedině krční páteř projevuje samostatné 

chování v závislosti na poloze hlavy. 

 

Rizika těchto často se vyskytujících poloh při 

sezení jsou zjevná: ploténky, především v oblasti 

obzvláště nemocem náchylné bederní páteře, jsou 

deformovány do klínovitého tvaru. K tomu 

přistupuje extrémní zatíženost svalů především v 

oblasti krku, které může vést k trvalým škodám. 

 

"Z pohledu páteře" je ostatně při dopředném, volném, držení těla při sezení zatěžující 

tlak na ploténky nejvyšší. Pro výživu plotének důležitá výměna látek a tekutin je 

podvázána. Ne vždy je "držení těla s kulatými zády" se svojí škodlivostí "hloupým zvykem 

při sezení". Příliš často je sedící osobě výslovně vnucováno konstrukcí sedadla, které 

odporuje přirozenému způsobu. Při trvalém sezení s kulatými zády dochází k 

nerovnoměrnému zatěžování plotének. Nesmírně bolestivými výsledky je neuralgie a 

ischias. K tomu přistupuje tvrdnutí a přepínání svalů v důsledku nedostatečného 

Obr. 3 – Přirozené zakřivené páteře 
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prokrvování. Nemoc způsobuje "dopředné" držení těla při sezení charakterizuje nachýlení 

pánve vpřed, kulatá záda, nucené prohnutí krční páteře pro "pohled přímo". 

 

Principy podepírání - a jejich zhodnocení (filosofie dynamického sezení) 

Držení lidského těla při sezení vyplývá ze statických a dynamických zákonitostí. 

Zatímco dynamické jsou fyziologické a zdravé, statické jsou nefyziologické a kritické, 

především když jsou vázány na svalovou sílu. Statickým zákonitostem je možno - podle 

držení těla při sezení - různým způsobem předcházet.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Způsoby podepírání bederní oblasti zad 
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Obr. 5 – Ergonomicky vhodná geometrie sedadla 

 

Obr. 6 – Schéma rozdělení tlaku na sedací partie 
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Synchronní mechanismus -  KN skye 

 

 

 

Obr. 7 – Ukázka řešení ergonomického polohovacího mechanismu 
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3.4. Polohovatelná křesla a lůžka [10] 

Jako jedním z příkladu sedadla plně vyhovujícího ergonomii lze uvést např. 

kancelářskou židli firmy Therapia. Celá sedačka je rozdělena na několik zón, zvlášť jsou 

řešeny podepírání bederní oblasti páteře, hýžďová/kyčelní oblast, oblast mezi stehny 

zabraňující nesprávnému sezení a také patentovaná kontaktní vyboulená opora horní části 

páteře, která člověka nutí sedět vzpřímeně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.     Zabraňuje aktivně nesprávné poloze těla při sedu (vyvýšená zóna v přední 

sedací části nutí sedět vzadu v kontaktu s opěrou a nutí mírné rozevření stehen což 

podporuje správnou činnost oběhového a lymfatického systému). 

C.     Výrazné tvarování a použití pružinového roštu ve vyvýšené zóně sedadla 

zajišťuje správnou ergonomickou pozici páteře a dolních končetin bez bolestivých 

následků. 

A.+B.   Kombinace svislé a vodorovné zádové opěry s možností přesného 

individuálního nastavení zaručuje neustálou aktivní kontrolu Vaší pozice při sedu. Správně 

nastavená bederní opěra zamezí bolesti zad při dlouhém sezení. 

Obr. 8 – Příklad plně ergonomického sedadla Therapia 
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3.5. Normy, bezpečnost 

Velkou pozornost je třeba věnovat bezpečnosti pacienta na vozíku, stejně tak jako 

charakteristice a omezením okolního prostředí, ve které se bude s vozíkem pohybovat. 

Bezpečnost 

- Pevné područky, o které se pacient může chytit, zapřít 

- Bezpečnostní pás zabraňující vypadnutí pacienta např. při otřesu po přejezdu 

nerovnosti (prahy, apod.) či pohybu po schodech 

- schodolezy nejsou určeny pro samostatnou jízdu po schodech bez asistence, ale 

k tomu, aby asistující osobě výrazně ulehčily manipulaci s těžkým pacientem 

- pro pohyb v exteriérech jsou pak nutné odrazové skla či přímo osvětlení vozíku 

Schodiště 

Schodiště v obytných budovách se řídí normami ČSN 73 4130 – „Schodiště a šikmé 

rampy“ a ČSN 73 4301 – „Obytné budovy“. Odtud vyplývají parametry, které schodiště 

musí splňovat: 

- sklon v bytových domech bez výtahu max. 33°, v domech s výtahem max. 35° 

- minimální šířka schodišťového ramene u rodinných domů 900 mm, u bytových 

domů 1100 mm. 

- U schodišť uvnitř bytů s max. výškou 3m, u schodišť na půdu, do sklepa, atd. 

(tzn. Prostory, kde se nepohybuje člověk příliš často), lze akceptovat sklon 

maximálně 41° 

Průchody 

Při návrhu vozíku pohybujícího se v interiérech je nutno věnovat také pozornost 

minimálním průchodům přes dveře, ať už bytové, či výtahové. Tyto průchody, stejně tak 

jako hlavní dveře, mají definovanou minimální šířku na 900 mm, dle ČSN 73 4301 – 

„Obytné budovy“. Výjimku mohou tvořit např. dveře na WC, kde se dají používat i 700 

mm (dříve 600 mm). 
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4. Požadavky 

 

Na základě poznatků z rešerše (první část práce) byly s vedoucím diplomové práce 

dohodnuty požadavky pro konstrukční návrh polohovacího zařízení pro imobilní osoby ve 

vnitřním prostředí. 

 

 

Tab. 2 - Požadavky 

 

Poznámka: Práce je dle zadání zaměřena primárně na konstrukci polohovatelné 

nástavby, nikoliv na konstrukci podvozkové části. Je tedy počítáno s velmi jednoduchým 

podvozkem ve stadiu koncepce, toto je potřeba mimo jiné např. pro otestování stability na 

nakloněné rovině nebo určení prostoru pro baterie, řídicí elektroniku, atd. 
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5. Varianty řešení 

5.1. Varianta I 

 

Obr. 9 – Varianta I 

 

Konstrukčně velmi jednoduchá, používá 3 lineární samosvorné pohony, z nichž jeden 

polohuje sklon sedáku vůči pevnému rámu, druhý opěru nohou, třetí opěradlo. 

Výhody: 

- Jednoduchá konstrukce 

-  málo pohonů – jednodušší řízení 

- Nízká cena 

Nevýhody: 

-  vzhledem k pevnému rámu neumožňuje posouvat těžiště vpřed a vzad, 

pouze měnit jeho výšku. Toto způsobuje problém se stabilitou u prudších klesání 

nad 30°.   
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5.2. Varianta II 

 

Obr. 10 – Varianta II 

Konstrukčně podobná první variantě, ovšem sedačka je uložena na systému podobném 

paralelogramu o lichoběžníkové geometrii, který zajišťuje, že při sklápění sedačky směrem 

vzad těžiště nejen klesá, ale současně se posunuje i vzad, což přinese pouze jeden pohon 

navíc, ale také schopnost sjet s vhodným podvozkem prudší klesání.  

Výhody: 

-  lepší přesouvání těžiště 

-  pořád poměrně jednoduchá konstrukce s ohledem na cenu 

Nevýhody: 

-  menší prostory k integraci baterií, řízení, apod. z důvodu více pohonů pod 

sedadlem 
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5.3. Varianta III 

Tato varianta používá systém přesouvání těžiště založeného na vodicích lištách, což 

umožňuje lepší možnosti polohování v podélném směru. Kvůli tomuto je nutno použít 

delší podvozek, což s sebou přináší schopnost sjíždět daleko prudší klesání a celý vozík je 

také stabilnější. Na druhou stranu ale také snižuje obratnost v malých prostorách. 

 

Obr. 11Varianta III 

Výhody: 

-  lepší přesouvání těžiště 

Nevýhody: 

-  Nutnost delšího podvozku a z toho vyplývající menší obratnost vozíku. 
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6. Výběr z variant (hodnotová analýza) 

Pro výběr optimální varianty bude použita hodnotová analýza. Nejprve byla 

definována kritéria hodnocení, ke kterým bylo pro všechny varianty přiřazeno bodové 

ohodnocení podle toho, do jaké míry tato kritéria naplňují. Následně byly kritéria 

porovnány pomocí metody trojúhelníkových párů a byly určeny jejich významnosti. 

Stupnice hodnocení: 

Vysoká úroveň 6 

Dobrá úroveň  5 

Průměrná úroveň 4 

Nízká úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 

Tab. 3 – stupnice hodnocení 

Hodnocená kritéria (funkce): 

K1 Nosnost Min 120kg 

K2 Možnosti polohování Počet stupňů volnosti 

K3 Složitost konstrukce / cena Technologie výroby dílů, počet pohonů -

> co nejjednodušší 

K4 Stabilita  Velikost možného náklonu vůči 

podvozku, posouvání těžiště 

K5 Zástavbový prostor / půdorys Ovlivňuje obratnost v malých prostorech 

Tab. 4 – hodnocená kritéria 
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Přiřazení číselných hodnot ke kriteriím u jednotlivých variant: 

Každá varianta byla obodována podle jednotlivých kritérií. Z hlediska možností 

polohování byly nakonec všechny varianty ohodnoceny stejně, neboť všechny umožňují 

nezávislé nastavené sklonu sedáku, opěráku i podložky nohou a umožňují také polohu 

ležmo i vzpřímení.  

U Varianty I byla pak vyzdvižena jednoduchá konstrukce a kompaktnost celého 

řešení, na druhou stranu nedosahuje takových možností při práci s těžištěm a je tak méně 

stabilní a téměř celou hmotnost pacienta zachytává jediný samosvorný pohon. 

Varianta II byla hodnocena jako velmi robustní se slušnými možnostmi práce 

s těžištěm díky možnosti posouvat ho vzad, konstrukce je vyšší než v prvním případě, ale i 

přesto stabilnější. Z hlediska půdorysu je pořád kompaktní, a tudíž je očekávána vysoká 

obratnost vozíku s takovouto nástavbou. Nevýhodou je složitější konstrukce vyžadující 

více pohonů a složitější díly. 

Varianta III přistupuje k problému s těžištěm jeho přímým posouváním v lineární 

trajektorii, díky čemuž se jedná o nejstabilnější řešení z hlediska náklonu v dopředném 

směru pohybu. Není příliš náročná na konstrukci, ale systém posouvání těžiště vyžaduje 

delší podvozek v porovnání s ostatními variantami, což může způsobit problémy 

s obratností v menších interiérových prostorách. 

 

 

 K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 

Varianta I 4 5 6 3 6 

Varianta II 6 5 4 5 5 

Varianta III 5 5 5 6 4 

Tab. 5 – Hodnocení kritérií 
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Metoda porovnávání párů: 

Pomocí této metody byly určeny váhy významnosti jednotlivých kritérií. Každé 

kritérium je porovnáno s ostatními a je rozhodnuto, které z nich má větší váhu pro danou 

aplikaci (případně je možnost ohodnotit obě dvě jako stejně významné). Na základě počtu 

těchto voleb (případně „půl-voleb“ při shodě) bylo určeno jejich pořadí významností a 

váha ve vztahu k počtu voleb v procentuálním vyjádření, tedy ve stejném vzájemném 

poměru, v jakém byly vybrány. 

Porovnávané páry funkcí Počet 

voleb 

Pořadí Váha významnosti 

(100% = 1) 

F1 

F2 

F1 

F3 

F1 

F4 

F1 

F5 

1 4 0,1 

 F2 

F3 

F2 

F4 

F2 

F5 

1,5 3 0,15 

 F3 

F4 

F3 

F5 

1 4 0,1 

 F4 

F5 

3,5 1 0,35 

F5 3 2 0,3 

Tab. 6 – metoda porovnávání párů 

Varianta Výpočet – suma součinů bodů a váhy významnosti 

významnostivýznamnosti 

Body 

Varianta I 4*0.1 + 5*0.15 + 6*0.1 + 3*0.35 + 6*0.3 4,7 

Varianta II 6*0.1 + 5*0.15 + 4*0.1 + 5*0.35 + 5*0.3 5,3 

Varianta III 5*0.1 + 5*0.15 + 5*0.1 + 6*0.35 + 4*0.3 5,05 

Tab. 7 –Výsledná varianta 

Z tabulky 3 vyplývá, že nejlepšího výsledku dosáhla varianta č. 2, tato bude tedy dále 

rozpracována podrobněji.  
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7. Detailní rozpracování výsledné varianty 

 

Obr. 12 – Výsledná varianta 

 

 

Na základě hodnotové analýzy byla vybrána 

varianta č. II, ta byla dále upravována a 

optimalizována. Byly zúženy nosné díly sedáku a 

ukázalo se, že paralelogram je možno dále 

zjednodušit. Tím bylo dosaženo snížení 

hmotnosti a úspory materiálu nosné části sedáku. 

Celá konstrukce váží 45 kg, včetně 24V 

baterie. Lze uvažovat i o zastavění baterií a 

celého řízení do podvozku, což by bylo 

prospěšné ke snížení těžiště celého vozíku.  

  

Obr. 13 – Poloha při klesání 
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Obr. 14 – Vzpřímená poloha 

  

Obr. 15 – Poloha ležmo 
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7.1. Výpočty 

Celá konstrukce byla navržena s ohledem na zatížení osobou o hmotnosti 120 kg. 

Veškeré kritické součásti byly podrobeny pevnostním analýzám.  

 

Určení sil, jakými působí sedící člověk na konstrukci, výpočet reakcí 

Na základě experimentálních pokusů bylo zjištěno, že se těžiště sedící osoby nachází 

přibližně v oblasti několik centimetrů před páteří, uvnitř trupu, ve výšce zhruba 25 cm od 

sedáku (může se lišit dle konkrétní postavy).  

Pro výpočet reakcí při sklápění celého sedadla vzad, tedy pro změnu těžiště před 

uvažovaným klesáním či stoupáním byla použita část systému Pro/Engineeru zvaná 

„Mechanismy“. Bylo uvažováno závaží o hmotnosti 120 kg zavazbené k zadní části 

sedáku, představující zátěž sedící osoby. 

Všem součástem v modelu byla přiřazena hmotnost, respektive hustota s ohledem na 

materiál a objem. Model byl přepracován tak, aby výsledná redundance analyzovaného 

subsystému byla nulová, což je důležité pro správnost výsledků.  

 

Nastavení analýzy v systému Pro/Engineer - Mechanismy 

Pro všechny kloubové proměnné byly nastaveny pohony, kterými byl dále řízen 

analyzovaný pohyb. Pro každý pohon bylo nadefinováno více stavů – kdy je zabrzděn, kdy 

jede - tak, aby bylo dosaženo žádaného průběhu a výsledné polohy. 

Byly vytvořeny a nastaveny dynamické analýzy pro každý uvažovaný pohyb se 

zahrnutými pohony v určených stavech (viz předchozí odstavec), a s uvažováním vlastní 

tíhy všech součástí. 
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Dále byly nastaveny tzv. „measurements“ pro jednotlivé klouby i osy pohonů sloužící 

k ověření nulové redundance a zjiištění průběhu reakcí v kloubech a síly ve vlastních 

pohonech nutných protento pohyb.  

V souvislosti s redundancí vznikl problém z důsledku použití dvou paralelně 

působících pohonů na sedák nástavby, systém Pro/Engineer tuto situaci vyhodnocuje jako 

převazbenost sestavy. Pokud je jeden z těchto zdvojených pohonů vyjmut z pohybové 

analýzy, dosáhne se správné nulové redundance, ovšem síly na pohonu sedáku jsou pak 

dvounásobné. Síly ve všech ostatních pohonech jsou ale totožné, a tak lze dedukovat, že 

v tomto konkrétním případě nemá převazbenost s celkovou redundancí rovno jedné vliv na 

správnost výsledku.  

Pro zpřehlednění byly pojmenované všechny klouby dle obrázku: 

 

Obr. 16 - redundance a popis jednotlivých kloubů 

 

 

x 

y 
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Průběh silového působení v pohybových jednotkách 

Pomocí dynamické pohybové analýzy s uvažovaným zatížením postavou člověka a 

také vlastní tíhy jednotlivých dílů sestavy byly stanoveny průběhy osových sil všech 

translačních pohybových jednotek. Tyto síly dále poslouží k výpočtům pro ověření 

dostatečné pevnosti namáhaných komponent a dostatečně silných pohonů.  

Pohyb těžiště vzad 

Tento pohyb je realizován jen pomocí hlavního pohonu, ostatní jsou v nečinnosti a 

díky své samosvornosti zabraňují dalšímu pohybu ostatních částí. Aby bylo možno 

považovat výsledky analýzy za vypovídající, byly k vazbám symbolizujícím tyto ostatní 

pohony přiřazeny vlastnosti s rychlostí 0 mm/s, tedy suplující zabrzdění. Na hlavní pohon 

pak byla nastavena jeho maximální rychlost 7 mm/s a vzhledem k požadovanému rozsahu 

tohoto pohonu za účelem dosažení požadované výsledné polohy celková délka analýzy na 

30 s. Samozřejmostí je uvažování tíhy součástí sestavy, jako představitel zátěže od sedící 

osoby byl použit díl o hmotnosti 120 kg, položený na zadní část sedáku tak, aby jeho 

těžiště korespondovalo s průměrnou polohou (tato poloha není přesně stanovena, může se 

v řádech několika centimetrů lišit dle celkové fyziologické struktury konkrétního člověka) 

těžiště sedící osoby.  

Výsledkem této analýzy je graf (viz obr. 19) se znázorněným průběhem absolutních 

hodnot síly v osách pohonů v závislosti na průběhu polohy sestavy. 

Problémem u této analýzy je celková redundance sestavy. Jelikož sedák využívá dva 

samosvorné, tedy v analýze zabrzděné pohony, dochází k převazbenosti systému a celková 

redundance je pak rovna jedné. V případě, že se jeden z těchto zabrzděných pohonů 

deaktivuje, tedy poloha sedáku je garantována pouze jedním z nich, redundance se 

redukuje na nulovou hodnotu, ovšem pak také vycházejí na tomto jediném pohonu 

dvounásobné síly. Jelikož síly v ostatních pohonech jsou shodné a u pohonů sedáku platí 

výše uvedené tvrzení, dá se řct, že tuto redundanci lze zanedbat a výsledky pokládat za 

správné.  
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Pohyb ze základní polohy do lehu 

Tento pohyb je realizován pomocí pohonu opěry zad a opěry nohou, které jedou 

současně svojí maximální rychlostí, tedy 5 mm/s. ostatní pohony jsou v nečinnosti, proto 

jsou pro potřeby analýzy zabrzděny pomocí nastavení na nulovou rychlost. Stejně tak bylo 

nutné zabrzdit vazbu opěry hlavy.  

Výsledkem této analýzy je graf (viz obr. 18) se znázorněným průběhem absolutních 

hodnot síly v osách pohonů v závislosti na průběhu polohy sestavy. 

Opět dochází k problému s redundancí vzhledem k paralelnímu uložení pohonům 

sedáku. Tato problematika byla vysvětlena na předchozí stránce a platí i zde, výsledky i 

přesto tedy lze považovat za správné. 

 

 

Pohyb ze základní polohy do vzpřímené 

U tohoto pohybu bylo nutno zabrzdit hlavní pohon starající se pouze o posun těžiště 

vzad v případě jízdy po nakloněné rovině či po schodech. Ostatní pohony jsou řízeny, a to 

dle popsané tabulky 

pohon rychlost 

hlavní pohon 0 mm/s 

pohon zádové opěry 4 mm/s 

pohon nožní podpěry 3 mm/s 

pohony sedáku 5 mm/s 

Tab. 8 - nastavení pohonů pro přesun do vzpřímené polohy 

 

Výsledkem této analýzy je graf (viz obr. 17) se znázorněným průběhem absolutních 

hodnot síly v osách pohonů v závislosti na průběhu polohy sestavy. 

Samozřejmě i v tomto případě bylo nutné zabrzdit vazbu stavitelné opěrky hlavy. Opět 

zde nastal v předchozích odstavcích popsaný problém s redundancí. Byly srovnány pohyby 

s pouze jediným pohonem sedáku i s oběma, opět lze konstatovat, že výsledky mohou být, 

i přes nenulovou redundanci, považovány za správné.  
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Obr. 17 - Síly na pohonech při pohybu vzad 

Obr. 18 - Síly na pohonech při lehu Obr. 19 - Síly na pohonech při pohybu do 

vzpřímené polohy 
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Kontrola tuhosti předního nosného rámu 

 Jako kritická komponenta byl vybrán rám, který podepírá sedák v jeho přední části a 

spojuje jej s podvozkem. Aby bylo možno tuto součást dimenzovat, je nutno nejprve 

analyzovat síly, které vzniknou v daných přípojných bodech na tuto součást, tedy přenést 

geometrii do jednoduchého schématu a následně provést uvolnění a vyjádření reakcí.  

 

 

 

Obr. 20 – uložení nosné vzpěry 
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Pro výpočet nosné vzpěry bylo nejprve nutné správně součást uložit, přiřadit materiál a 

definovat silové působení. Spodní část je zavazbena pomocí otvorů do pevné kloubové 

vazby, tedy s možností rotace v ose, horní část opět pomocí otvorů, pomocí vazby 

umožňující posun ve směru součásti. 

Působící síly jsou 3300 N od pohonů sedáku na otvory uprostřed součásti, pod úhlem 

45°, dále síla o velikosti 1450 N na horní otvory vyvolávající tah. 

Materiál byl přiřazen „steel“, tedy běžná konstrukční ocel. 

 

  

Figure 1 - reakce v předním nosníku 
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Výsledkem je grafické znázornění průběhu napětí. Toto dosahuje maximálně 80 MPa. 

Protože dle [1], str. 54 by takové napětí při materiálu 11 343 při namáhání na tah a ohyb 

bylo již na hranici, bylo rozhodnuto, že materiál tohoto nosného prvku bude ocel 11 600, 

kde je pro míjivé zatížení max. dovolené 125 až 180 MPa v ohybu, 110 až 165 MPa v tahu. 

Pak lze součást považovat za vyhovující.  

Obr. 21 – napětí v součásti 
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Kontrola čepů držících pohony na střih, kontrola na otlačení 

Veškeré pohony nástavby, kromě hlavního pohonu, jsou uloženy v domcích tvaru „U“ 

s průchozím otvorem, skrz který jsou provlečeny čepy zajištěné vhodnými pojistnými 

kroužky proti vypadnutí. V sestavě jsou použity dva typy čepů o délkách 30 a 40 mm, 

všechny mají průměr 10 mm. Kontrola bude tedy provedena pouze pro jeden čep, a to ten, 

který je nejvíce namáhán, tedy v uložení mezi pohonem sedáku a předním rámem. 

Zvoleným materiálem bude ocel 11 343, hodnoty dovoleného napětí při ohybu a otlačení 

jsou brány ze Strojnických tabulek [1], str. 54, uvažováno je míjivé zatížení, to znamená, 

pro ohyb 85 až 115 MPa, pro smyk 45 až 70 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě pohybové analýzy a průběhu sil na pohonech (obr. 17 – 19) byla stanovena 

síla, která působí kolmo na osu čepu, o velikosti 1700 N. Rozměry kontrolovaného čepu 

včetně součástí, které spojuje, viz Obr. 22. 

                   

   
 

     

 

                       
    

      

 

           

                     

  
 

 
 

 

    
                

    

     
         

Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, že čepy a jejich uložení vydrží.  

Obr. 22 - kontrola čepu 
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Kontrola opěry kolenní opěry 

Opěry pod koleny slouží jako jakési bezpečností řešení proti podlomení nohou při 

vzpřímeném postoji pacienta. Na základě experimentálních testů bylo zjištěno, že 

maximální síla, jakou lze vyvinout na opěru nohou u 120 kg vážící osobě o výšce 2 m, je 

rovna okolo 200 N. Tyto hodnoty budou u pacientů s nižší výškou menší. 

Tato hodnota byla použita pro výpočet v systému Pro/Mechanica, za účelem zjištění 

maximálního napětí v ohýbané součásti. Pomocí funkce AutoGEM -> Control byla 

upravena síť v ohybech, a to tak, že byla nastavena maximální velikost elementu na 4 mm. 

Pro oblast, kde působí síla, byl vytvořen „surface region“. Součást byla zavazbena za svůj 

trn s křidélky, byly zakázány všechny translační i rotační pohyby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem analýzy je grafické znázornění napětí v analyzované součásti. Bylo 

naměřeno max. 80 MPa, což je už blízko mezi dovoleného napětí pro standardní ocel 

11 343, která byla původně uvažována, nepomohlo ani navýšení tloušťky stěny. Proto bylo 

uvažováno o změně materiálu na ocel 11 600, jejíž dovolené napětí při ohybu při míjivém 

zatížení je 125 až 180 MPa, dle [1], str. 54, což je vyhovující.  

Obr. 23 - analýza opěry nohou 
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Pro samotné uložení opěry nohou byl zvolen, z důvodu vzniku napěťových špiček 

v oblasti křidélek, ruční výpočet. 

Opěrka kolen používá pro své trn s křidélky, který se zasune do nátrubku s výřezy. 

Tyto křidélka působí na boční plochy výřezů silou, která je přes moment vypočítána ze 

zatěžující síly na konec opěrky. 

Kontaktní plochy byly podrobeny kontrole na otlačení, samotná křidélka pak kontrole 

na smyk vůči vlastní opěrce. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 - napětí v součásti - opěra nohy 

Obr. 25 - uložení opěry nohy 
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Z 3D modelu byly odečteny velikosti kontaktních ploch, a to 53 mm
2
 pro každé 

křídélko. Pro kontrolu na otlačení byla tedy uvažována suma těchto ploch, celkově tedy 

4*53 = 212 mm
2
. Výše uvažovaná zátěž 200 N byla přepočítána přes moment na sílu, která 

působí tečně ve vzdálenosti 15 mm od středu celého uložení. 

Vzdálenost zatíženého konce od středu uložení 

v kolmém směru je 170 mm, při zatěžující síle 200 N 

toto znamená moment:  

M = F*r = 200*0,17 = 34 Nm 

Tento moment pak působí na kontaktní plochy: 

F = M/r = 34/0,015 = 2267 N. 

 

Kontrola na otlačení kontaktních ploch 

  
 

 
                       

    

    
           

Výsledná velikost napětí při otlačení je 10,7 MPa, přičemž dovolené napětí pro 

standardní ocel 11 343, která je použita pro díl, do kterého je opěra uložena, je dle [1], 

str. 54 při míjivém zatížení rovna 75 až 105 MPa.  

 

                 

   
 

 
                       

    

    
          

Bylo nutné také zkontrolovat samotná křidélka na smyk vůči rovině kolmé k ose, ze 

které vycházejí. Síla zůstává stejná, ovšem průřez smýkané části je jiný, po odečtu z 3D 

modelu stanoven na celkových 87,5 mm
2
. Dovolené napětí při smyku je dle [1], str. 54 pro 

míjivé zatížení a materiál 11 343 rovno 45 až 70 MPa, součást vyhovuje. 
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7.2. Pohony nástavby 

Phoenix Mecano LH15 [6] 

Pro polohování jednotlivých segmentů nástavby byly vybrány lineární pohonné 

jednotky firmy Phoenix Mecano. Jejich základem je stejnosměrný motor pohánějící tyč 

zdvihu pomocí šroubového převodu, který je samosvorný. Celá jednotka je poměrně lehká, 

robustní a má integrované řízení. Provedení je bezúdržbové – trvalá mazací náplň. 

Pohonné jednotky mají taktéž bezpečnostní koncové spínače. 

 

Obr. 26 – Phoenix Mecano LH15 

 

napájení 24 V DC / 2.2 A 

zdvih 140 mm 

rychlost polohování 5 mm/s 

přesnost polohování 1 mm 

max. zatížení s ohledem na možný provoz 2 kN 

hmotnost 1.2 kg 

krytí IP54 

Tab. 9 – vlastnosti pohonu Phoenix Mecano LH15 
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Phoenix Mecano LZ 60 S [6] 

Pro systém změny polohy těžiště byla vybrána pohonná jednotka téhož výrobce – 

Phoenix Mecano, typ LZ 60 S. Podobně jako předchozí jednotka, i tato je samosvorná, má 

v sobě integrováno řízení a koncové spínače. Provedení je opět bezúdržbové. 

 

Obr. 27 – Phoenix Mecano LZ 60 S 

 

napájení 24 V DC / 4 A 

zdvih 255 mm 

rychlost polohování 7 mm/s 

přesnost polohování 0.5 mm 

max. zatížení s ohledem na možný provoz 5 kN 

hmotnost 3.4 kg 

krytí IP54 

Tab. 10 – parametry pohonu Phoenix Mecano LZ 60 S 
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7.3. Požadavky na napájení, řízení 

Návrh samotného řídicího systému není předmětem této práce. Proto je nutné 

specifikovat požadavky, jaké musí případný řídicí systém splnit, aby umožnil 

plnohodnotnou funkci celého mechanismu. 

Vzhledem k co nejnižšímu těžišti, kvůli stabilitě, jsou uvažovány baterie v části 

podvozku. Tyto by měly být schopné napájet jak vlastní podvozek, tak i polohovací 

pohony nástavby. Vzhledem k tomu, že se tato práce nevěnuje vlastnímu návrhu 

podvozku, jsou zde specifikovány pouze požadavky na napájení, které musí baterie splnit 

proti napájení podvozku navíc. 

 Pro vlastní polohování sedačky používá sestava celkem 5 pohonů, všechny vyžadují 

napětí 24 V. Nejvyšší aktuální odběr způsobí přesun do vzpřímené polohy, kdy se zapojí 

všechny pohony kromě hlavního, tehdy je třeba dodat nástavbě 8,8 A při 24 V. Samotný 

posun těžiště vzad si vyžádá 4 A / 24 V, přesun do polohy ležmo pak 4,4 A / 24 V. 

Pro účely řízení celého výsledného vozíku je uvažováno o joysticku, kterým by se 

dalo ovládat podvozek. Pro účely vlastního polohování jsou uvažovány tlačítka, po jejich 

stisku dojde k pohybu příslušných pohonů až do koncové polohy: 

- Standardní poloha 

- Hlavní pohon a pohon opěradla vysunuty, ostatní pohony zasunuty 

- Vzpřímená poloha 

- Pohon opěradla zasunut, ostatní vysunuty 

- Poloha „těžiště vzad“ 

- Podmíněna nejprve přejetím do standardní polohy, poté zasunutí pouze 

hlavního pohonu 

Polohování opěradla by mělo probíhat plynule, a to držením dvojice příslušných 

tlačítek. V toto případě dochází k současnému pohybu pohonů opěradla a podpěry nohou. 

Pro potřebu couvání je vhodné osadit vozík couvací kamerou v kombinaci s LCD 

displejem s alespoň IP 67 krytím.  
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7.4. Přizpůsobení pacientovi, bezpečnost 

S ohledem na vyhovění postavě každého jedince jsou sedadlo i opěradlo tvořeny 

rámem s plastovou deskou, na kterou se pomocí suchých zipů připevňují různé typy 

polstrování. 

Stejně tak je možno osadit různých hlavových opěrek, opěrek rukou, a podobně. 

 

Veškeré opěry, ať už hlavy či nohou, jsou polohovatelné.  

 

 

Obr. 28 - Customizace 
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Bezpečnost 

Pro bezpečnost pacienta při pohybu vozíku, zejména při uvažovaném sjíždění či 

vyjíždění schodů, je nezbytně nutné zajistit, aby nevypadl z vozíku. Proto jsou na vozíku 

nainstalovány pevné područky, o které se pacient může chytit, taktéž pak bezpečnostní 

pásy zabraňující vypadnutí pacienta ven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro případ vzpřímené polohy jsou na nástavbě doplněny opěry pro holeně, o které se 

může pacient zapřít. Tyto opěry jsou na otočných kloubech s aretací a tudíž je lze snadno 

otočit, aby nezavazely, či přímo vyjmout.  

  

Obr. 29 – Bezpečnostní pásy a područky 

Obr. 30 – Bezpečnostní opěry pro holeně 
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8. Závěr 

Na základě požadavků byly navrženy tři varianty řešení polohovací nástavby pro 

invalidní osoby. Tyto varianty byly porovnány a pomocí hodnotové analýzy byla vybrána 

výsledná varianta, která byla rozpracována podrobněji. 

Výsledná varianta je tvořena nosnými prvky, se kterými je pomocí pohonů Phoenix 

Melcano připojena sedačka. Dohromady pak tvoří kinematickou pohyblivou strukturu tak, 

aby byla celá nástavba schopna polohování jak do polohy ležmo, tak do vzpřímené. 

Polohování taktéž umožňuje přesouvání těžiště a náklon celé sedačky tak, aby po 

přimontování na vhodný podvozek byla schopna sjet běžné interiérové schody, tedy 

s klesáním 25-30°. 

Součástí práce je 3D model vytvořený v CAD systému Pro/Engineer Wildfire 5.0 a 

výkresová dokumentace vytvořená v programu DraftSight. U namáhaných součástí byly 

analyzovány síly, které na ně působí a poté byly pevnostně zkontrolovány v systému 

Pro/Mechanica.  

 

 

9. Přílohy 

- Sestavný výkres celé nástavby 

- Požadavky na výstavbu schodů a zábradlí dle norem ČSN 

- 3D model (CD) 
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