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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V současné době je kladen důraz, aby i strojní zařízení bylo přizpůsobeno 
možnostem schopnostem a dovednostem nejslabšího prvku – člověka - a 
přizpůsobení stroje a zařízení jeho silovým dispozicím. K získání informací o 
silových možnostech člověka slouží různá zkušební zařízení. 
Cílem této práce bylo navrhnout zařízení sloužící ke zkouškám silových možností 
horních končetin, speciálně formou páky. Další využití tohoto zařízení představují 
předváděcí akce fakulty.  
 
 

ANNOTATION DER BACHELORARBEIT 

Derzeit liegt die Betonung, dass die Maschine, um die Möglichkeiten von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der schwächste Element angepasst wurde, und die 
Anpassung der Maschinen und Anlagen für seinen kraftvollen Charakter. Um 
Informationen über die Macht des Menschen dient einer Vielzahl von 
Prüfeinrichtungen. 
Das Ziel dieser Arbeit war es, ein Gerät verwendet, um die Macht Möglichkeiten der 
oberen Extremitäten, besonders in Form von Leverage Testdesign. Eine weitere 
Verwendung dieser Ausrüstung ist das Vermögen Präsentationen. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

d průměr drátu pružiny mm 

D1 vnější průměr pružiny mm 
F0 síla  v poloze 0o N 
F45 síla  v poloze 45o N 
F90 síla  v poloze 90o N 
F1  předpětí pružiny N 

F8 maximální síla na pružinu N 
k tuhost pružiny N.mm-1 
L0  délka volné pružiny mm 

lp délka páky mm 
m hmotnost měřeného studenta kg 
n počet činných závitů - 
Re mez kluzu bronzu MPa 
SW software - 
α úhel  sklonu páky o 
CAD Computer-Aided Design - počítačem podporované 

kreslení 
- 

CAM Computer Aided Manufacturing - počítačem 
podporovaná výroba - zkratka označující software (nebo 
obor) pro řízení či automatizaci výroby, např. obráběcích 
strojů 

- 

MKP metoda konečných prvků - 
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ÚVOD 

V bakalářské práci je řešen návrh testovacího zařízení pro stanovení 
ergonomických parametrů lidské paže. Lze konstatovat, že testovací zařízení pro 
vyčíslení síly není nic jiného než siloměr, proto první část rešerše byla zaměřena na 
siloměry a jejích druhy. Zařízení tedy se dá  přirovnat k určitému simulátoru síly. 
Jedná se vlastně o napodobení hry „páka“, kdy hráč působí na dlaň spoluhráče a 
umožní si tak změření svých sil. Jednotlivé  typy simulátory jsou rovněž rozepsány 
v části rešerše.  
Cílem je kromě konstrukčního řešení respektování ergonomických poměrů a snaha 
najít co nejoptimálnější podmínky z hlediska pohodlí a komfortu uživatele.  
Nedílnou součástí  je také otázka designu celého zařízení. Této studii byla věnována 
celá jedna kapitola. 
 
Cíle práce: 

• Provedení rešerše v oblasti navrhovaného testovacího zařízení. 
• Úzká návaznost na varianty konstrukčního řešení provedené týmovým 

kolegou. 
• 3D model v CAD/CAM systému používaný na Fakultě strojní. 
• Sestavný výkres testovacího zařízení. 
• Nezbytné výpočty s využitím speciálních SW. 
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1 REŠERŠE  

1.1 Rešerše siloměrů 

1.1.1 Siloměr  

• je přístroj k měření velikosti síly pomocí jejího účinku. Měřítkem 
velikosti síly je stupeň deformace pružné části siloměru, například 
pružiny. Měřená síla  F se odečítá v příslušných jednotkách. 

1.1.2 Princip siloměrů  

• Podle Hookova zákona čím je  větší působící  síla, tím větší deformace a 
tím větší také výchylka na stupnici siloměru. 

1.1.3 Měřené síly 

•  Pro stanovení síly lze použít řadu metod jako je: tíhová, tahová, tlaková, 
vztlaková, třecí, odporová, dostředivá, odstředivá, torzní (vyvolávající 
kroucení tělesa podle podélné osy) 
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1.1.4 Druhy siloměrů 

Schéma 1: Druhy siloměrů 
 

1.2 Rešerše simulátorů 

Pojmem simulátor se obecně charakterizuje něco, co umožňuje evokovat co 
nejrealističtější napodobení určité činnosti. Simulátory se používají většinou při 
výuce ovládání a řízení složitějšího stroje nebo většího technologického celku 
apod., např. dopravního prostředku. Jsou také hojně využívány v oblasti zábavného 
průmyslu (automaty, hry). 

Druhy siloměrů

Podle 
technického 
provedení:

mechanické

digitální

Podle 
provedení 

pružné části 
siloměru:

krabicový

torzní

pružinový

kroužkový

smyčkový

Podle směru a 
účinku působící 

síly:

zkrutné

tlakové

tahové

Podle použití:

průmyslové

obchodní -
mincíř

žákovské

laboratorní

demonstrační
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1.2.1 Druhy simulátorů 

Schéma 2: Rozdělení simulátorů 
 
 

1.2.2 Ukázky simulátorů firmy Nero Trade s.r.o. 

Od svého vzniku se firma Nero Trade s.r.o. zabývá výrobou, prodejem, 
provozováním a pronájmem videoloterijních terminálů, výherních hracích 
přístrojů, rulet, jukeboxů, simulátorů a podobnými aktivitami v oblasti zábavy.  
K nahlédnuti jsou simulátory tohoto výrobce  na obrázcích 1, 2, 3, 4 a 5.  
 
 

Simulátory

Trenažérové

silové 

boxerské

gagbyové

simulátor páky

ostatní

silniční

kolejové

letecké

vojenské

ostatní

lyžařské

simulátor jízdy 
na koni

golfové

Počítačové

silniční

kolejové

letecké

ostatní
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Trenažérový silniční simulátor 

Velice zastoupený typ simulátoru je právě ten, jenž umístí uživatele za volant nebo 
řídítka silničního vozidla. Může se jednat o autobus, osobní či nákladní auto, ale i 
motorku, čtyřkolku a další.  
 

 
Obrázek 1: Silniční automobilový simulátor 

 

Letecké simulátory 

Kdo nemá odvahu nastoupit do letadla či vrtulníku v normálním světě, může to 
zkusit ve světě virtuálním. Ačkoliv není tento typ simulátoru tolik zastoupen, nabízí 
širokou paletu strojů a prostředí. Letecký simulátor je systém, jehož účelem je 
simulovat let opravdového letadla, a to co možná nejvíce realisticky. Letecké 
simulátory jsou používány hlavně leteckým průmyslem a armádou pro trénink 
pilotů a simulaci leteckých katastrof. 
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Obrázek 2: Letecký simulátor 

 

Boxerský simulátor 

Simulátor "Boxer" je vybaven velkým elektronickým displejem ukazujícím skóre 
každého úderu. Zákazník si může zvolit hru pro jednoho hráče nebo atraktivní 
zápolení s přáteli formou turnaje pro 3 – 6 hráčů. Během hry každý hráč může vidět 
nejvyšší dosažené výsledky v síle, rychlosti úderu a v reflexu a porovnat je se svým 
dosaženým skóre.  
 

 
Obrázek 3: Boxerský simulátor 
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Simulátor kopů do ragbyového míče 

Silový automat umožní zábavnou formou změřit sílu například opět zákazníků 
restauračních  podniků, kteří se pokouší o kopy do ragbyového míče dosáhnout co 
nejvyššího skóre. Přístroj je vybaven velkým elektronickým displejem ukazujícím 
výsledek každého úderu. Během hry každý hráč může vidět nejvyšší dosažené 
výsledky v síle kopu.  
 

 
Obrázek 4: Simulátor kopů do ragbyového míče 

 

Vojenské simulátory 

U vojenských simulátorů je v současné době prudký rozvoj. Jsou budovány 
simulátory prakticky pro všechnu těžkou techniku; od tanků přes vrtulníky po 
moderní stíhací letouny. U pozemní techniky bývají použity jednoduché vizuální 
systémy (větší nároky se kladou na výcvik taktiky než na zobrazení). 
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Obrázek 5: Vojenský simulátor 

 

1.2.3 Ukázky simulátorů firmy Zábavné atrakce 

Další společností věnující se simulátorům a ostatním atrakcím je firma Zábavné 
atrakce. Ukázky zařízení této společnosti: 

Simulátor lyžování 

Simulátor lyžování, který nadchne nejen samotné lyžaře, ale i ty, kteří na lyžích 
nestáli a chtějí si sjet svůj první kopec.  Výhodu je, že lyžovat se s námi dá v každém 
ročním období. 

 
Obrázek 6: Simulátor lyžování 
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Simulátor páky 

Jediné zařízení tohoto druhu v České republice, které se nejvíce podobá z části této 
bakalářské práce, je právě simulátor páky. Jedná se o klasickou silovou disciplínu, 
kdy si každý může vyzkoušet, zda v páce přetlačí svého soupeře. U simulátoru páky 
je svalnatý „chlapík“, který nedá nikomu nic zadarmo. Simulátor vyhodnocuje nejen 
samotné přetlačení protivníka, ale také rychlost a sílu tlaku přetlačení. Simulátor 
lze nastavit pro děti i dospělé.  
 

 

Obrázek 7: Simulátor páky 
 



Návrh testovacího zařízení pro stanovení ergonomických parametru lidské paže 

 17
 

1.3 Řadící páky 

Z důvodu doplnění  množství podkladů, byla snaha hledat inspiraci pro budoucí 
řešení i jinde, a to u řadících pák. Bohužel i zde tvary a provedení neodpovídaly 
požadavkům a představám budoucího návrhu, přesto se našla řadící páka firmy 
BMW, která se lehce dotýkala představ a vybočovala z řady klasických tvarů pák. 
 

 
Obrázek 8: Řadící páka automobilky BMW 
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2 ERGONOMICKÁ STUDIE TESTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

Jelikož k dané problematice existuje jen malé množství podkladů ergonomických 
parametrů člověka, pro svou bakalářskou práci jsem si rozměrové a silové 
parametry zjišťovala ze segmentu studentů a studentek na fakultě strojní, který 
odpovídá potenciálním uchazečům na naší fakultě. Měření  pomocí tenzometru 
probíhalo ve třech polohách. Naměřené hodnoty  sil a dalších veličin byly zapsány 
do přehledné tabulky a následně zpracovány – viz tabulky 1 a 2 sloužící jako 
podklady pro konstrukční návrh. Polohy, ve kterých bylo měřeno, jsou patrné 
z obrázků 9, 10 a 11.   
 

 

Tabulka 1: Tabulka naměřených hodnot mužů 
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Tabulka 2: Tabulka naměřených hodnot žen 

 

 
Obrázek 9: Poloha 0° 

 

 
Obrázek 10: Poloha 45° 
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Obrázek 11: Poloha 90° 

2.1 Stanovení parametrů samotné páky 

2.1.1 Délka páky 

Délka  páky lp byla stanovena na základě délky předloktí od lokte ke středu dlaně. 
Průměrná hodnota je patrná z tabulek 1 a 2.  
Výpočet délky páky lp od podložky ke středu dlaně: 
(délka předloktí mužů + délka předloktí žen) / 2 = (404 + 355) / 2 = 379,5 mm 
Hodnoty z tabulek lze  porovnat s hodnotami 95. percentilu uvedenými v literatuře 
pod názvem Ergonomie a její využití v technické praxi od Ing. Miroslava Krále 
(tabulka 3) ve spojitosti s obrázkem č. 12. 

 
Obrázek 12: Základní antropometrické údaje vsedě (2) 
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Tabulka 3: Základní antropometrické údaje (2) 

 
 
Z tabulky z uvedených zdrojů je průměrná vzdálenost od lokte do středu dlaně v 95. 
percentilu: 
(délka předloktí mužů + délka předloktí žen) / 2 = (390 + 370) / 2 = 380 mm 
Ačkoli se vypočtené průměrné hodnoty u mužů (404 mm) i u žen (353 mm) odlišují 
s hodnotami v uvedené literatuře u mužů (390 mm), tak u žen (370 mm), výsledná 
průměrná hodnota se liší jen o půl milimetru a můžeme počítat s délkou páky                   
lp = 380 mm. 

2.1.2 Sklon páky 

Při napodobení hry „páka“ se dospělo k závěru, že ruka s podložkou přibližně svírá 
úhel α = 75°. Viz obrázek 13. Byla vytvořena spojnice mezi bodem dotyku lokte 
prvého "hráče" a přihlíženým bodem dotyku mezi dlaněmi obou "hráčů".  
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Obrázek 13: Zjišťování  úhlu α 

2.2 Silové parametry 

2.2.1 Funkce svalu 

Základem svalové funkce je svalový stah, kontrakce. Stah je za normálních 
okolností vyvoláván nervovým podnětem. Síla stahu se liší u různých svalů. Sval 
zdvihne 5 – 12 kg.cm-2 průřezu svalových snopců. Citováno z internetových stránek 
Koordinačního střediska transplantací http://www.kst.cz. 
Jelikož není možno přesně stanovit průřezy svalových snopců a zároveň míru 
zapojených svalů při vykonávaném pohybu, k dimenzování páky nám budou sloužit 
opět naměřené hodnoty z tabulky 1 a 2. Toto bude předmětem konstrukční části. 
Přesto je zřejmé, že při daném pohybu se z největší částí podílí svaly paže, 
lopatkové, ramenní i svaly předloktí. Složitost jednotlivých skupin svalů můžeme 
sledovat z níže uvedených obrázků z knihy Radomíra Čiháka Anatomie 1. 

75° 

http://www.kst.cz
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Obrázek 14: Svaly lopatkové a 
svaly zadní strany paže (1) 

Obrázek 15: Svaly předloktí - přední skupina (1) 
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2.3 Vliv podložky na otlačení lokte 

Při měření silových dispozic vzorku studentů byl zmíněn tlak na loket z důvodu 
tvrdého podkladu pod loktem. Na základě této připomínky bylo rozhodnuto pro 
pohodlnější podložku, než bude samotný materiál „skříňky“ testovacího zařízení. 
Možné řešení, kdy samotná páka nebude sklopitelná, ale byla by nehybná vůči 
působení síly člověka, je na obrázku 16 a 17. V případě páky sklopitelné vůči 
působení síly dlaně, není tato podložka vhodná, kvůli hranám podložky. Materiál by 
byl volen obdobný, jako se používá u podložek u počítačových myší. Na výrobu 
podložky je využíváno různých druhů materiálů, například plastových hmot, textilií, 
gelu aj. 
 

 
Obrázek 16: Podložka pod loket pro nesklopitelnou páku 

 

 
Obrázek 17: Podložka pod loket umístěna do „skříňky“ mechanismu 
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Pro páku, která by se při působení síly sklápěla, je vhodnější podložka bez hran ve 
směru sklopení. 

 
Obrázek 18: Podložka pro sklopitelnou páku 

2.4 Hledání vhodných ergonomických parametrů páky 

Pro stanovení vhodných tvarů a ergonomických parametrů byla použita  
konstrukce, na kterou se nanášel šamot a následně byl tvarován, viz obr. 19. Výkres 
svařence je přiložen v přílohách. 
 

 
Obrázek 19: Konstrukce pro nanášení šamotu 
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3 UKÁZKA SKIC  

Jako jedna z prvních variant se nabízelo, aby daná činnost při měření síly co nejvíce 
připomínala hru "páka". Proto jednoznačná myšlenka směřovala k tvaru lidské 
dlaně. Po konzultacích se však došlo k názoru, že tato varianta poněkud působí 
morbidně a také  na prezentacích fakulty by nevypadala dobře.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Další varianty se již blížily lehce ke klasičtějším tvarům pák: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 20: Nejblíže odpovídající hře páka 

Obrázek 21: Jednoduchý tvar páky 
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U této varianty (obr. 22)  nebyla detailně  řešena  úchopová část. 

 
 
I u návrhu na obrázku 23 není dobře propracován úchop, ale i esovité tvarování by 
zkreslovalo naměřenou sílu.  
 

 
 
 

Obrázek 22: Klasická tvar páky 

Obrázek 23: Esovitá páka 
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Další obrázek znázorňuje kompozici prostředí a navrhovaného zařízení. Konkrétně 
prezentačního stolku i s monitorem zobrazujícím výsledky, přestože jsou stoly na 
prezentacích předem dané, byl to jeden z nápadů. Snahou v tomto případě byla 
synchronizace tvaru předváděcího stolku, páky a stolíku – židličky - s písmenem S, 
které se vyskytuje v názvu Fakulty strojní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrázek 24: Prezentační stůl 
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4 UKÁZKA V CAD SYSTÉMU 

Při respektování  ergonomického a vzhledového hlediska vznikla s využitím CAD 
softwaru CATIA tato verze. Finalizace detailů konstrukčního řešení - upevnění páky 
na  testovací zařízení navrhované týmovým kolegou, předpokládá převzetí  dat  pro 
různé varianty, avšak finální řešení v době realizace této varianty nebylo k 
dispozici. 

 
Obrázek 25: Render softwarem RhinoCeros 

 

 
 

Obrázek 26: Render softwarem RhinoCeros 



Návrh testovacího zařízení pro stanovení ergonomických parametru lidské paže 

 30
 

Důvodem pro volbu zelené barvy byla skutečnost, že v místech, kde probíhají 
prezentace fakult (aula VŠB-TUO) převládá zelená barva. Je to barva přírody, 
rovnováhy, klidu a naděje. Působí uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu 
napomáhá regeneraci a načerpání nové síly. 
 

 
Obrázek 27: Páka v červené barvě 

 
Snahou bylo se pokusit i o prostředí s vloženým manekýnem opět v CAD softwaru 
CATIA a přiblížit se tak co nejvíce simulaci činnosti.  

 
Obrázek 28: Manekýn pro simulaci  testovacího zařízení  
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5 KONSTRUKCE UPEVŇOVACÍHO MECHANIZMU PÁKY 

Cílem návrhu konstrukce je vytvořit mechanickou vazbu mezi pákou a testovacím  
zařízením. Konstrukce upevnění musí zajišťovat snadnou montáž, jednoduchost a 
obsluhu.  
Kroutící moment vyvozený na páce je přenášen čtyřhranem mezi golovým 
nástavcem (1) a pákou. Golový nástavec, dle týmové kolegyně - řešitelky 
mechanismu zařízení, bude nalisován na výstupní hřídel (2), viz obrázek 29, na 
kterém jsou znázorněny i ložiskové domky (3). 

  
Obrázek 29: Ložiskové domky s výstupní hřídeli a golovým nástavcem 

 
Axiální polohu (obr. 30) páky (1) v golovém nástavci s drážkou zajišťuje aretační 
kulička (2), dvojitá šipka naznačuje směr zasunutí.   

 
Obrázek 30: Princip upevnění páky 
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Obrázek 31: Detail golového nástavce s drážkou pro kuličku 
 
Odjištění kuličky je provedeno vratnou tyčí s drážkou, do níž kulička zapadne, 
jakmile dojde k zatlačení. Vratný pohyb tyče zajišťuje tlačná pružina. Viz výkres 
sestavy č. VAN252-01 v přílohách. 
Umístění aretačního prvku – kuličky (2) je patrné na obr.30. 

5.1 Výpočet tlačné pružiny 

Pro zajištění zpětného pohybu vratné tyče je použita tlačná pružina. Základem pro 
její dimenzování je dana maximální zvolená síla F8 = 40 N, potřebná k překonání 
odporu pružiny a její vnější průměr D1 = 13 mm. K návrhu tlačné pružiny byl použit 
návrhový kalkulátor vývojového systému INVENTOR 2010. Pro výše uvedené 
okrajové podmínky byla navržena tlačná pružina s těmito parametry: 
Maximální síla na pružinu:  F8 = 40 N 
Předpětí pružiny:   F1 = 5 N 
Tuhost pružiny:   k = 2,953 N.mm-1 

Vnější průměr pružiny:  D1 = 13 mm 
Průměr drátu:   d = 1,25 mm 
Délka volné pružiny:   L0 = 25,6 mm 
Počet činných závitů:  n = 5 
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Obrázek 32: Výpočet pružiny proveden INVENTOREM 2010 

 

 
Obrázek 33: Návrh pružiny 
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5.2 Pevnostní analýza 

Základem  pro  provedení  pevnostní analýzy s využitím MKP v CAD systému CATIA  
je vytvoření 3D dat, zadání  materiálu a okrajových podmínek. Volba materiálu 
musí respektovat možnosti technologie výroby. V určité fázi řešení (stav 
dopracování konstrukčního návrhu celku testovacího zařízení) se jevila jako 
nejvhodnější varianta odlití páky do formy. Na základě této technologie se nabízí 
využít možnost litého bronzu, který zajišťuje i nevšední vzhled. Nutno ale opět brát 
v potaz tvrdost materiálu, a tím spojené jisté nepohodlí v místě, kde dlaň svírá 
páku. Řešením může být měkčení a materiál může být zvolen opět, jak je uvedeno 
v ergonomické části pro podložku pod loket. 
Mez kluzu bronzu dle CAD systému CATIA je Re = 128 MPa. V tomto programu byla 
zatížena plocha v místě dotyku dlaně (trojice žlutých šipek na obr. 37) s pákou silou 
400 N. Tato volba je potvrzena experimentálním měřením, viz tabulka 1 a 2.  Při 
zadávání okrajových podmínek bylo uvažováno s vetknutím na všech 4 plochách 
(obr. 36) a dostáváme se na maximální napětí podle „von Mises“ 57,4 MPa.  

 
Obrázek 34: Zavazbení páky 

 
Můžeme tedy říci, že pevnostní analýza proběhla úspěšně a páka pro uvedené 
parametry pevnostně vyhovuje.  
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Obrázek 35: Princip simulace 
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6 POSTUP TVORBY FYZICKÉHO MODELU 

Při tomto procesu  bylo nejprve nutno navrhnout konstrukci, která by udržela 
šamotový model. Tato konstrukce je zobrazena  v kapitole 2, v podkapitole Hledání 

vhodných ergonomických parametrů páky a výkres je zařazen v přílohách. 
Následovalo nanášení šamotové hlíny, modelování, seškrabování a v neposlední 
řadě uhlazování. Výsledek můžeme vidět na následujících obrázcích.  
 

 
Obrázek 36: Jádro pro formu 

   
Po vymodelování se vytvořily dělící roviny opět ze šamotu a nanášela se sádra na 
zhotovení jednotlivých částí forem. 
Do vytvořené a zevnitř vodním sklem vytřené formy s vtokem a dvěma výfukovými 
otvory  se lila sádra. 
Po odloupnutí z formy vznikl surový odlitek. Následovalo zacelení nerovností 
akrylátovým tmelem, ořezání vtoku a vybroušení do žádaného tvaru. Výsledek 
můžeme vidět na dalších obrázcích. 
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Obrázek 37: Odlitek páky  
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7 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala návrhem testovacího zařízení, které stanoví sílu lidské paže. 
Výsledným řešením pak je varianta, ve které je navázáno na konstrukční 3D model 
týmového kolegy, respektující zjištěné silové dispozice. Nedílnou součástí je 
vizuální stránka, ale také splnění ergonomických parametrů. Důraz je také kladen 
na jednoduchost a snadnou vyrobitelnost. 
V rámci řešení bakalářské práce byla  provedena rešerše v této oblasti.  
Na základě mnoha rukou kreslených variant byl vybrán výsledný tvar páky, 
splňující ergonomické parametry.  
Důležitým krokem byla práce na fyzickém modelu a 3D modelování  prováděné 
v CAD systémech, používaných na Fakultě strojní.  
Na závěr bylo navrženo konstrukční řešení  páky včetně jeho navázání na výstupní 
hřídel testovacího zařízení. Byly provedeny pevnostní výpočty, opírající se o 
experimentální měření uskutečněné v rámci řešení bakalářské práce.  
Data získaná měřením  mohou pomoci při navrhování strojních zařízení a strojů. 
Lze konstatovat, že vytýčené cíle byly splněny.  
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