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Abstrakt: 

 

MORAVA, JAN, Návrh pokročilé robotické ortézy, Ing. Josef Černohorský, Ph.D., 

Liberec: Ústav zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci, 2015, 86 stran,         

7 příloh, diplomová práce.  

Diplomová práce se zabývá výzkumem elektromechanického zařízení 

s pokročilým řídícím algoritmem, kterým je rehabilitační robotická ortéza. V úvodu 

teoretické části práce se zabýváme rešerší stávajících robotických systémů v lékařské 

praxi, dále zaměřených na přístrojovou rehabilitaci dolních končetin, především pak 

kolenního kloubu. Navazujeme medicínskou stránkou dané problematiky, kde se 

seznamujeme se základní funkční anatomií kolenního kloubu a jeho biomechanickými a 

reologickými vlastnostmi. V části praktické se již zabýváme sestavením a popisem 

samotného elektromechanického zařízení a jeho jednotlivých komponent, kterými jsou 

ortéza kolene a stejnosměrný diskový motor řízený logickou jednotkou. Hlavní náplň pak 

představuje softwarové řešení, tady sestavení vhodného řídícího algoritmu pro řízení 

pohonu. Výsledkem je sestavení demonstračního programu za účelem rehabilitace a 

diagnostiky postiženého kolenního kloubu pacienta prostřednictvím pokročilé robotické 

ortézy. 

Klíčová slova:  

rehabilitační robotika, rehabilitace kolene, automatizace, program, software, robotická 

ortéza, exoskelet, elektromotor.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract:  

 

MORAVA, JAN, Proposal of advanced robotic orthosis, Ing. Josef Černohorský, Ph.D., 

Liberec: Institute of Health Studies, Technical university of Liberec, 2015, 86 p., 7 a., 

Diploma thesis.  

 This diploma thesis deals with the research of the electromechanical device with 

advanced control algorithm, which is a rehabilitation robotic orthosis. At the beginning 

of the theoretical part, we deal with types of existing robotic systems in medical practise 

and devices used for lower-limb rehabilitation, especially we focus on a knee joint. Then 

follows a medical view of the issue, where we introduce the basic functional anatomy of 

the knee joint and its biomechanical and rheological properties. In the practical part we 

deal with assembling and description of the electromechanical device and its components, 

that are knee orthosis and direct current motor controlled by logic unit. The main part of 

this work is then a software solution, that is an assembling of a suitable control algorithm 

for drive control. The result is a demonstration program for the diagnosis and physical 

rehabilitation of the affected knee joint by the advanced robotic orthosis. 

Key words:  

rehabilitations robotics, knee rehabilitation, automatization, program, software, robotic 

orthosis, exoskeleton, electric motor.
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1. Úvod 

Robotické aplikace ve zdravotnictví již nejsou raritou, jako tomu bývalo dříve. 

Stávají se stále běžnějšími pomocníky ve všech lékařských odvětvích, ve všech fázích 

léčby, při diagnostice i samotné terapii. Využití robotických systémů při poskytování 

zdravotnické péče nám přináší řadu výhod, ať už zpřesnění a urychlení operačních 

zákroků v chirurgii, tak zefektivnění léčby u zařízení rehabilitačních. Je však třeba mít 

stále na mysli, že roboty a jejich aplikace ve zdravotnictví je poměrně nový trend oproti 

jiným oblastem, například aplikacím průmyslových robotů ve zde tak hodně rozšířeném 

automobilovém průmyslu. I proto zatím roboty nedosahují takové umělé inteligence, aby 

se obešly bez úplné pomoci člověka. Velký rozvoj využívání automatizovaných zařízení 

zaznamenáváme i v rehabilitaci a následné péči. Ač vývoj v této oblasti medicíny není 

ještě na takové úrovni jako například v chirurgii, tak i zde již současné možnosti 

přístrojové rehabilitace hrají důležitou roli při léčbě pacientů.  

V rámci diplomové práce se zabýváme návrhem softwarového řešení pokročilé 

robotické ortézy. V úvodu práce se zabýváme možnostmi využití robotických zařízení 

v lékařské péči a jejich zařazením. Postupně se zaměřujeme na rehabilitaci dolních 

končetin, kde se opíráme o rešerši stávajících systémů používaných pro rehabilitaci 

kolenního kloubu. V navazující medicínské části dané problematiky se seznamujeme se 

základy funkční anatomie kolenního kloubu, především pak jeho biomechanickými 

vlastnostmi, ze kterých budeme dále vycházet. 

Navazujeme výzkumnou částí, ve které se zabýváme již samotnou robotickou 

ortézou, přičemž hlavním úkolem práce je její softwarové řešení. Elektromechanické 

zařízení se skládá z vhodné rehabilitační ortézy na kolenní kloub, stejnosměrného 

diskového motoru umístěného na laterální straně kloubu, řídící jednotky motoru a 

programovatelného logického automatu.  Na základě znalostí programování vhodného 

řídicího systému a stanovení vhodné konfigurace pokračujeme sestavením řídících 

algoritmů pro rehabilitaci kolenního kloubu a pro diagnostiku kolenního kloubu na 

základě znalosti jeho biomechanických a reologických vlastností. Výsledkem je řídící 

program pro využití zařízení v klinické praxi v režimu rehabilitace nebo v režimu 

diagnostiky. Obsluha zařízení komunikuje se systémem prostřednictvím intuitivně 

navrženého dotykového displeje, kde lze definovat a monitorovat jednotlivé parametry 

prováděného pohybu.  
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2. Rehabilitační robotika 

 

2.1. Robotické lékařské systémy 

První zmínky o aplikaci robotických systémů v medicíně nalézáme od počátku 

druhé poloviny 20. století, kdy se jednalo o asistenční zařízení typu elektricky 

poháněných exoskeletů a jednoduchých manipulátorů. Od té doby si prošla tato oblast 

výzkumu velkým rozvojem a především v posledních desetiletích je na ni čím dál více 

upírána pozornost. Využití robotických systémů v lékařství je v současných letech daleko 

rozsáhlejší a lze jej najít prakticky ve všech lékařských odvětvích. 

Robotika zaznamenává výrazný posun v léčbě pacientů a stává se běžnou součástí 

moderní medicíny. Rychlý nárůst je dán kombinací technologického pokroku (motory a 

jejich řízení) a pokroku v oblasti zobrazovacích metod (vyšší rozlišení, zobrazení 

magnetickou rezonancí, 3D ultrazvuk). Pravidelně se nacházejí další nové uplatnění a 

oblasti, kde lze uvažovat jejich využití. Výhodou aplikace robotů je omezení nákladů na 

pracovní sílu, snížení fyzicky náročných činností pro personál, zvýšení intenzity a 

zároveň i přesnosti prováděných úkonů, čímž vykazují lepší klinické výsledky. S jejich 

aplikací jsou spojené ale i prostorové požadavky, často vysoké pořizovací náklady a 

potřeba proškolení personálu k jejich obsluze. I tak poptávka zaznamenává v posledních 

letech exponenciální nárůst. Mezi nejvýraznější oblasti uplatnění ve zdravotnictví lze 

zařadit chirurgické systémy, asistenční a rehabilitační technologie, monitorovací systémy 

nebo transportní zařízení. [1, 6] 

V chirurgii nám aplikace těchto zařízení umožnuje nové typy zásahů v obtížně 

přístupných oblastech lidského těla. Automatizace chirurgických zákroků zlepšuje 

přesnost a opakovatelnost samotných zásahů. Řadíme sem tzv. tele-manipulační systémy, 

kde chirurg není u pacienta přímo přítomen, ale prostřednictvím konzole a počítačového 

systému ovládá 2-3 ramena robota na operačním sále. Operatérovi je poskytována zpětná 

vazba prostřednictvím řídící konzole proti silovému působení chirurga, což je úměrné 

tlaku operovaných tkání na ovládaný chirurgický nástroj. Jako příklad si můžeme uvést 

robotický systém Da Vinci. U prostatektomie se bez asistence systému Da Vinci neobejde 

v současné době většina operačních zákroků. Představa do budoucna u chirurgických 
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robotů je taková, že robot bude schopen zcela autonomně asistovat či provádět 

chirurgické zákroky. [3, 2] 

Velkou skupinu zdravotnických pomůcek tvoří asistenční technologie. Ty 

představují skupinu elektromechanických pomůcek, které pacientům s postižením 

usnadňují každodenní činnosti a poskytují jim tak větší samostatnost a návrat do běžného 

života. Jako asistenční pomůcky můžeme zmínit elektrické invalidní vozíky či 

jednoduché manipulátory. Pokročilejší technologie si pak můžeme představit jako 

robotické rameno s více stupni volnosti upevněné na konstrukci invalidního vozíku a 

ovládané pacientem pomocí klávesnice nebo joysticku. Mezi asistivní zdravotnické 

technologie ale lze zařadit i specifičtější zařízení pro terapii končetin. Těmi jsou 

elektricky řízené protézy, ortézy a jiné exoskelety. Ty představují mikroprocesorově 

řízené elektromechanické systémy, které nahrazují chybějící část končetiny pacienta, 

nebo fyzicky kompenzují její nefunkčnost. Hlavní funkcí je návrat mobility, 

samostatnosti pacienta a zvýšení kvality jeho života. Přístroje bývají řízeny na základě 

zpětné vazby poskytované ze senzorů umístěných na zařízení. Co se týče exoskeletů, tak 

ten si lze představit jako vnější elektromechanickou kostru postižené končetiny, která je 

určená pro její fyzickou kompenzaci, a která se tak většinově podílí na pohybu člověka. 

Pacient zde figuruje opět jako zdroj řídících signálů a může se tak do určité míry podílet 

na pohybu vlastní silou. Pojem exoskelet však zahrnuje i zařízení, které nemají účinky 

terapeutické, ale slouží pouze ke zvýšení výkonnosti jedince. Tyto typy asistenčních 

technologií se často využívají i v oblasti rehabilitace dolních a horních končetin. [2, 3] 

Velice obsáhlou skupinou jsou rehabilitační robotické aplikace, které jsou 

v současné době společně s chirurgií jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí moderní 

medicíny. Rehabilitační systémy pak mohou být podobné systémům asistenčním, avšak 

jsou navrženy tak, aby usnadnily a urychlily rekonvalescenci pacienta, případně i 

průběžně zaznamenávaly jeho progres. Jedná se tedy o efektivnější metodu, která 

nahrazuje terapeuta například u fyzicky náročných typů terapií, u kterých se často jedná 

o opakovaný pasivní i částečně aktivní kontinuální pohyb. Stejně tak můžeme využití 

robotických zařízení najít v oblasti neurorehabilitace, například u pacientů po cévní 

mozkové příhodě. Rehabilitační a asistenční technologie můžeme rozlišit podle celé řady 

různých kritérií ať už z terapeutického hlediska (podle funkčního využití), tak z hlediska 

technického (povaha přístroje, řízení, kontrolní algoritmus). [2, 3] 
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Na šířku využití těchto moderních technologií v praxi lze poukázat v několika 

příkladech jejich dalších běžných aplikací. Dalšími skupinami robotů využívaných ve 

zdravotnictví jsou systémy laboratorní pro uchovávání a testování biologických vzorků, 

desinfekční, farmaceutické, transportní, sterilizační či výukové simulátory. [4] 

 

2.2. Robotické systémy v rehabilitaci  

Oblast rehabilitační robotiky kombinuje poznatky z oblasti mechatronických 

systémů a z oblasti lékařské, rehabilitační praxe. Zahrnuje vývoj technologií, které 

zvyšují výkonnost nebo navrací funkci postižené části těla u pacienta s poruchou 

hybnosti. Výsledkem je nastavitelný a naprogramovatelný rehabilitační robot, který je 

schopen se dle možností přizpůsobit fyzickým parametrům pacienta podle stupně 

postižení. U sofistikovanějších zařízení jsou roboty schopny detekovat snahu v pohybu 

pacienta a přejít tak na částečně aktivní pohyb, při kterém pacienta určitou měrou 

podporují. Zároveň jsou schopny hlídat pacienta, aby se svým pohybem nedostával mimo 

osu předdefinovaného pohybu, což by měl být jeden ze základních požadavků při řešení 

bezpečného provozu zařízení. I jen malé vybočení pacienta z osy předdefinovaného 

pohybu může mít vážné následky. [7] 

. Jedná se o efektivnější způsob rehabilitace a tím i snížení doby rekonvalescence 

pacienta. Může se jednat o navracení funkce v důsledku neurologického deficitu nebo 

v rámci poúrazového stavu po traumatu pohybového aparátu. I samotné terapie jsou méně 

časově náročné, než manuální rehabilitace, jelikož nejsme limitováni fyzickou vytrvalostí 

terapeuta a pacient tak není vystaven ani žádnému psychickému napětí ze strany lékaře. 

Kvalita a přesnost prováděného pohybu je nesrovnatelná s manuálním cvičením, což nám 

umožnuje zvýšit intenzitu nebo přidat opakování v daném cyklu, díky čemuž si mozek 

pacienta tento pohyb rychleji osvojí – plasticita nervového systému je základem 

zotavovacího procesu. [3, 7] 

I přes veškerou technologickou vyspělost dostupných zařízení musí být z důvodu 

bezpečnosti přítomen terapeut, jelikož roboty nejsou zatím schopny autonomně reagovat 

na pacientovi potřeby. Otázkou stále zůstává, jestli nahrazování manuálních terapií 

robotickými technologiemi a automatizovanými tréninkovými procedurami nesnižuje 

schopnost motorického učení. Metodou přístrojové rehabilitace totiž minimalizujeme 
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požadavky na objevení potřebných principů k vykonání daného úkolu (pohybu) vlastní 

cestou. [5] 

 

2.2.1. Dělení systémů z terapeutického hlediska 

 Podle zaměření můžeme rozlišovat rehabilitaci fyzickou, psychickou a sociální. 

Zabývat se dále budeme rehabilitací fyzickou, která snižuje dopady onemocnění, 

urychluje rekonvalescenci po traumatu a snaží se tedy pacienta vrátit do stavu fyzické 

pohody. [6] 

Přístrojovou fyzickou rehabilitaci můžeme z hlediska terapie rozlišit podle řady 

kritérií. Podle doby trvání terapie rozlišujeme krátkodobou (přechodnou) a dlouhodobou. 

 Krátkodobá rehabilitace – Je následná péče, která pokračuje ihned po léčbě (např. 

po ortopedické operaci). 

 Dlouhodobá rehabilitace – Terapie týkající se pacientů s dlouhodobým 

zdravotním postižením nebo pacientů, kteří se již se zdravotním postižením 

narodili.   

Pacient se na prováděném pohybu může zapojovat celým podílem síly potřebné 

k prováděnému pohybu, částečným podílem síly, nebo bez úplného zapojení. Podle 

zapojení pacienta pak rozlišujeme aktivní, částečně aktivní a pasivní rehabilitaci. [3,10] 

 Aktivní cvičení – Při aktivním cvičení je pohyb vyvoláván silou vlastních svalů 

pacienta. Pacient si cvičí víceméně sám, většinou není potřeba asistence terapeuta. 

Terapeut pouze dávkuje množství a způsob zátěže. Rehabilitace se využívá 

zejména u pacientů s částečnou poruchou hybnosti a u pacientů po operacích 

pohybového aparátu. Především u pooperačních stavů je zde cvičení důležité pro 

obnovení kloubní pohyblivosti, zvýšení prokrvení svalů, svalový tonus a 

navrácení fyzické síly do postižené oblasti. Nejběžnější typ takového cvičení je 

cvičení kondiční, patří sem i dechová rehabilitace nebo simulátory chůze. 

 Částečně aktivní cvičení – Pacient se větší či menší mírou podílí na prováděném 

pohybu. Rozlišujeme několik dalších typů.  

 Aktivní asistované cvičení – Pacient vykonává pohyb po předdefinované 

dráze bez přidaného odporu, snažíme se maximálně využít pohybových 
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schopností. Jedná se o pohyb s dopomocí vnější síly, která působí ve 

stejném směru. 

 Aktivní odporové cvičení – Pohyb je vykonáván proti působící síle 

zařízení. Odporového cvičení se využívá při obnovování výkonosti 

svalového aparátu. 

 Aktivní cvičení s odlehčením – Snižujeme vliv gravitace vůči pohybu, 

vyrovnáváme váhu těla pacienta. Využívá se u nácviku chůze. 

 Aktivní omezené cvičení – Tzv. pohyb vedený. Pacient se pohybuje po 

vytyčené dráze bez protipůsobící síly. Pokud se svým pohybem dostane 

mimo vytyčenou trasu, zařízení zvýší odpor proti chybnému směru 

pohybu. Těchto typů cvičení se využívá především v neurorehabilitaci 

horních končetin. 

 Pasivní cvičení – Zde se jedná o typ cvičení bez silového zapojení pacienta a 

veškerý pohyb je tak vykonáván daným zařízením. Tímto cvičením především 

udržujeme kloubní rozsah a pružnost svalů a šlach postižené končetiny, 

zlepšujeme trofiku svalů a snažíme se pacientovi navrátit hybnost. Obvykle je 

využíváno u pacientů, kteří nemají kvůli onemocnění dostatečnou svalovou sílu. 

Pasivní rehabilitace většinou předchází rehabilitaci aktivní.  

Dále lze rehabilitaci vymezit z hlediska struktury prováděného pohybu a podle 

zapojení různých svalových partií. Cvičení rozlišujeme na pohyby cyklické, acyklické a 

komplexní. [3] 

 Cyklické pohyby – Jedná se o opakování stejného pohybu dané svalové partie za 

časový interval.  

 Acyklické pohyby – Jedná se o pohyby různých svalových kontrakcí, různé 

intenzity, bez pravidelné posloupnosti.  

 Komplexní pohyby – Neboli pohyby kombinované vznikají složením cyklického 

a acyklického pohybu. Zapojeno je zde více svalových partií.  

Podle plynulosti prováděného cvičení můžeme rozlišovat rehabilitaci na kontinuální 

a intervalovou. [10]   

 Kontinuální – Pacient provádí spojitý nepřetržitý pohyb. 

 Intervalová – Nepravidelné nesouvislé cvičení o kratším časovém úseku 

s možností rozdílné zátěže či obtížnosti. 
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Samotná rehabilitace sestává z řady jednotlivých procesů a metod provedení, které 

bývají rozloženy do dlouhodobějšího časového úseku, a během kterých dochází ke 

kombinaci jednotlivých výše zmíněných principů, které na sebe navazují.  

 

2.2.2. Dělení systémů z funkčního hlediska 

Obecně můžeme robotické systémy rozdělit do dvou hlavních skupin na systémy 

asistenční a terapeutické. [11] 

 Asistenční roboty – Jedná se o zařízení, které pomáhají kompenzovat ztrátu 

fyzických funkcí pacienta. Můžeme sem zařadit různé manipulátory nebo také 

technologie nahrazující ztrátu hybnosti končetiny. Účelem je usnadnění 

každodenního života handicapovaným jedincům. 

 Roboty terapeutické - Slouží k rehabilitaci a tedy k urychlení rekonvalescence a 

návratu funkčnosti postižené končetiny. 

Rehabilitační roboty rozlišujeme podle jejich oblasti zaměření. Rozšířené jsou 

přístrojové terapie horních a dolních končetin, kde máme možnost využití řady 

variabilních technologií. Může se jednat o komplexnější přístroje schopné rehabilitace 

celé končetiny, ale může jít i o zařízení určené pro specifickou oblast, například 

rehabilitaci kotníku nebo zařízení pro cvičení jemné motoriky horní končetiny.  

Podle mechaniky zařízení můžeme vyčlenit dvě hlavní kategorie robotů, kterými 

jsou exoskeletonová zařízení a skupina tzv. end-effectorových operačních robotů. 

Další skupiny tvoří dvojrozměrné roboty a rekonfigurovatelné zařízení. Většina 

systémů se pak odvíjí nebo je kombinací těchto principů. [12, 8]  

 Exoskeletonová zařízení – Řídí pohyb jednoho nebo více kloubů 

končetiny pacienta, přičemž klouby bývají exoskeletem aktivně spojené a 

bývají v přímém vztahu s klouby zařízení.  

 End-effectorové systémy – Ovlivňují jen konkrétní část končetiny, 

přičemž se využívají hlavně u rehabilitace horních končetin. Pohyb ruky 

je veden koncovým členem zařízení. Velká skupina rehabilitačních 

přístrojů využívá kombinace exoskeletonu s end-effectorovým systémem.  

 Dvojrozměrné roboty – Jejich pracovní prostor (pole) se nachází jen 

v jedné rovině.  
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 Rekonfigurovatelné roboty – Adaptabilní systémy, které je možné 

přizpůsobit danému postižení nebo odlišné fázi rekonvalescence.  

Rehabilitační systémy se liší také v jejich způsobu řízení pohybu, tedy v rozdílnosti 

typu interakce zařízení-pacient. Úkolem zařízení je vyvolat motorickou reakci dané části 

končetiny při přístrojově vedeném cvičení a obnovit tak plasticitu mozku. Podle typu 

postupu řízení pohybu rozlišujeme pět kategorií systémů založených na asistovaném 

pohybu, výzvě k náročnějšímu pohybu, určení trajektorie pohybu, simulaci běžných 

pohybů, řízení pohybu bez fyzického kontaktu. [7, 13] 

 Systémy založené na asistovaném pohybu – Představují nejrozšířenější skupinu 

zařízení vhodných pro rehabilitaci horních i dolních končetin, nejčastěji během 

pravidelných intervalových tréninků. Cvičení je prováděno externí fyzickou 

dopomocí přístroje, který pomáhá pacientovi dosáhnout požadovaného pohybu. 

Výhodou asistovaného pohybu je protažení svalů a pojivových tkání za hranice 

funkčního rozsahu v daném stavu pacienta, čímž předcházíme jejich ztuhnutí. Jak 

jsme si již zmiňovali obecně u přístrojové terapie, velkou výhodou je možnost 

opakování přesně stejného pohybu, což ovlivňuje obnovu motorických drah a 

pacient si tak pohyb rychleji osvojí.  

 Systémy založené na určení trajektorie pohybu – Druhy terapie založené na 

stanovení matematického modelu trajektorie pohybu nahraného dobrovolníkem. 

Pacient následně vykonává pohyb po přesně definované trajektorii.  

 Systémy založené na výzvě k náročnějšímu pohybu – Vyzývají pacienta 

k obtížnějším a náročnějším pohybům. Zahrnují například aktivní odporová 

cvičení. 

 Haptické systémy – Představují terapie založené na haptické simulaci 

každodenních aktivit (manipulace s předměty, chůze na ulici) formou virtuální 

reality, které poskytuje pacientovi obrazovou, zvukovou a haptickou zpětnou 

vazbu. Výhodou těchto systémů je automatické stupňování obtížnosti terapie a 

široký výběr běžných aktivit a simulací reálného života.  

 Bezkontaktní systémy – Jedná se o mobilní systémy bez přímého fyzického 

kontaktu mezi zařízením a pacientem. Cvičení je prováděno na základě zvukové 

či obrazové výzvy pacienta k provedení daného pohybu.  

Jednou z nejdůležitějších charakteristik přístrojové rehabilitace je zpětná vazba, která 

poskytuje informace o probíhající terapii jak pacientovi, tak i terapeutovi. Pacientovi 
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může být poskytována zpětná vazba vizuální na displeji počítače, akustická, nebo také 

silová, která ovlivňuje aktuální pohyb pacienta. Terapeutovi jsou během terapie 

poskytovány důležité informace formou zaznamenaných hodnot, parametrů a jejich 

závislostí, na základě kterých lze hodnotit progres pacienta a volit další postup léčby. [13] 

 

2.3. Přístrojová rehabilitace dolní končetiny 

Současné úspěchy robotů v automatizaci cvičení a tím i zvýšená poptávka je 

způsobena zvýšeným počtem pacientů po neurologických onemocněních a pacientů se 

sportovními úrazy dolních končetin. Především pak pacientů s poraněním kolene 

v posledních letech stále přibývá. Potřeba je také poukázat na řadu prvků a vlastností, 

které musí současné systémy splnit, aby bylo možné jejich širší využití a snazší přijetí na 

trhu. Klasické rehabilitace jsou velice silově náročné, především pak u nácviků chůze, 

kdy jsou často potřeba i více než tři terapeuti k manuální pomoci s nohami a trupem 

pacienta při provádění tréninku. Tato skutečnost pak klade obrovskou ekonomickou zátěž 

pro systém poskytování zdravotní péče, čímž je limitováno její klinické využívání. 

Přístrojová terapie je poskytována intenzivněji, za rozumnou cenu a kvantitativně hodnotí 

úroveň zotavení. Samotný proces rehabilitace k znovuzískání mobility lze rozdělit do tří 

fází, počínaje mobilizací ležícího pacienta, následným obnovením chůze a jejím 

postupným zlepšováním. [5] 

Využití robotických systémů umožňuje přesnější měření dynamiky a kinematiky 

pohybu, což může být použito při posuzování stupně rekonvalescence a progresu 

pacienta. U robotických systémů předpokládáme, že budou v blízké budoucnosti 

využívány jako standartní rehabilitační pomůcky. Jako se tyto přístroje využívají ve 

zdravotnických zařízeních, tak je i myšlenka jejich využívání doma, aby mohli pacienti 

vykonávat terapii samostatně, bez návštěvy terapeuta, pouze za pomocí asistenčního 

programu. Terapeut by mohl mít jen dálkový dohled nad prováděním předepsaných 

cvičení a nad průběhem celé rehabilitace. [5, 8] 

Technologie k rehabilitaci postižené končetiny a k navrácení její mobility lze 

rozlišit podle počtu zapojených kloubních spojení na aktivní a částečné aktivní ortézy a 

na jiné exoskelety. Řada těchto zařízení je pak základním prvkem pro složitější 

rehabilitační systémy, tzv. simulátory chůze. Jedná se o zařízení, která nerehabilitují 

pouze jeden kloub končetiny, ale kde se jedná o komplexní pohyb simulující chůzi, kdy 
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pacient zapojuje obě dvě celé končetiny, případně i další tělesné partie podílející se při 

chůzi. Tyto systémy často zahrnují další komponenty, jako jsou chodící pásy, opěrné či 

závěsné aparáty, zapojení virtuální reality, nebo se může jednat o systémy se 

synchronizovanými více robotickými jednotkami. [9, 14] 

 

2.3.1. Rehabilitační exoskelety 

 Mezi exoskelety patří především technologie asistivní. Často se nejedná o zařízení 

terapeutické, které by mělo zlepšovat fyzickou kondici pacienta. Jedná se o zařízení, které 

zahrnují více kloubních spojů a svalových partií, a které rozšiřují pohybové a fyzické 

možnosti jinak zdravého jedince. Mezi asistivní zařízení lze zařadit exoskelety pro 

zvýšení výkonosti, které jsou určeny pro zvýšení fyzické síly člověka při náročné práci. 

Exoskelety jsou řízeny přímo počítačem podle předdefinovaných algoritmů. Vykonávají 

tak konkrétní úkoly bez aktivní nebo s minimální účasti člověka. Do této skupiny lze 

zařadit i zařízení pro pasivní rehabilitaci kolenního kloubu pacienta, kterými jsou 

motorizované dlahy. Pojmy exoskelet a aktivní ortéza si lze snadno zaměnit, jelikož i 

exoskelety se využívají v rehabilitaci k vykonávání asistovaného, pasivního pohybu. 

Jedná se především o komplexní zařízení u nácviků chůze u pacientů po neurologických 

onemocněních, kdy tyto zařízení pokrývají obě dvě končetiny pacienta včetně kyčelního 

kloubu. Rehabilitační exoskelety dolních končetin pak bývají doplněny o další 

komponenty, jako je chodící pás, nebo kolečková konstrukce. Podle toho pak rozlišujeme 

zařízení stacionární a mobilní. [9, 15] 

 

2.3.2. Aktivní a částečné aktivní ortézy 

Pod pojmem aktivní ortéza si lze představit řízený exoskelet, který pacient 

používá při aktivním či částečně aktivním (řízeném) cvičení dolní končetiny, případně při 

asistovaném nácviku chůze. Zapojené bývají většinou dva kloubní spoje (koleno a 

kotník), které jsou aktivně spojené. V případě částečné aktivní ortézy se jedná o jeden 

kloubní spoj. Aktivní robotické ortézy jsou určeny pro řízení polohy a pohybu kolenního 

kloubu nebo kotníku a ke kompenzaci svalové slabosti a opravě deformity. Představují 

evoluci tradičních pasivních ortéz na dolní končetinu s dalšími možnostmi pro podporu 
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dynamiky chůze při prováděné terapii. Často se využívají u pacientů po sportovních či 

jiných úrazech. Aktivní a částečné aktivní ortézy kolene mají hlavní funkci v podpoře 

přilehlého svalového aparátu během flexe a extenze a řízené mohou být různými způsoby. 

Systém může být řízen na základě informací ze senzorů snímající změny úhlů kolene, 

silové zatížení kolene nebo EMG signálů z přilehlých stehenních svalů. Důležité je, že 

aktivní ortézy jsou ovlivňovány pacientem na základě sledovaných biosignálů. [5, 9] 

 

2.3.3. Příklady dostupných zařízení 

Tibion PK100: 

 Společnost Tibion z Kalifornie zabývající se výzkumem inteligentních 

bionických technologií vyvinula přenosnou motorizovanou ortézu kolene PK100 na 

pomoc lidem s různými neuromuskulárními nebo kloubními onemocněními, jako je 

chronická svalová slabost, osteoartróza nebo na pomoc pacientům po chirurgickém 

zákroku. Zařízení je napájeno vestavěnou baterií a řízeno kontrolním algoritmem, který 

zprostředkovává pacientovi automatickou silovou podporu při pohybu. Ortéza je fixována 

od boty pacienta až přibližně do poloviny stehna. Je vybaveno řadou mikroprocesorů a 

senzorů (momentové a tlakové). Tlakové senzory jsou umístěny i ve vložce boty. Zařízení 

je po prvních několika krocích schopno analyzovat pohyb, předvídat a adaptovat se na 

další úmysl pacienta (např. vstávání ze sedu, chůze, vycházení schodů) a automaticky ho 

v akci podpořit. Výsledkem je vnější silové působení přístroje podporující mobilitu 

pacienta v kritických každodenních aktivitách a zlepšující proces rehabilitace. [16] 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Robotická ortéza Tibion PK100. [17] 
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AKROD 

Jedná se o projekt Severovýchodní Univerzity v Bostonu, kde se zabývají 

výzkumem a testováním přenosných rehabilitačních aktivních ortéz kolenního kloubu pro 

nácvik chůze u pacientů po mrtvici. AKROD (obr. č. 2) obsahuje dvě rozdílné 

komponenty – odporovou (proměnlivé tlumení) a aktivní (pohon). Tlumič ortézy 

poskytuje proměnlivé tlumení kolene a slouží k usnadnění flexe kolene při postoji 

poskytnutím odporu proti ztrátě stability kolene. Ortéza mimo jiné vypomáhá pacientovi 

při kontrole kolena ve fázi švihu, což znamená, že umožňuje pacientovi dosáhnout 

adekvátní flexe a extenze. Pohon ortézy vyvolává silové působení (aktivní točivý 

moment) ve směru pohybu kolene pacienta a využívá se k silové podpoře při různých 

fázích chůze a k motivaci pacienta k aktivnímu zapojení. Zařízení se skládá z fixačních 

částí a ze středového kloubového mechanismu, na který je připojen převodový systém. 

Motor systému se vyznačuje silným točivým momentem a dobrou schopností odporového 

řízení momentu prostřednictvím tlumiče - chytré brzdy s elektroreologickou kapalinou. 

Systém je plně přenositelný s napájecí deskou, řídícími obvody, senzory, a s real-time 

regulací momentu a rychlosti uzavřenou smyčkou pro optimalizaci rehabilitačního 

cvičení. [18, 19] 

 

Hocoma Lokomat 

 Lokomat (obr. č. 3) je projekt švýcarské společnosti Hocoma. Jedná se o robotické 

zařízení pro automatizaci pohybu při pasivním či asistovaném nácviku chůze pacientů 

s neurologickým onemocněním. Systém se skládá z individuálně nastavitelných ortéz pro 

obě končetiny, chodícího pásu, závěsného zařízení, monitorovacího systému popřípadě 

Obr. č. 2: Aktivní rehabilitační ortéza kolene AKROD. [19] 
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dalších komponent. Ortézy fixují končetinu pacienta počínaje kyčelním kloubem až po 

kotník. Pohyby v kyčelním a kolenním kloubu jsou softwarově monitorovány za účelem 

co nejpřesnějšího nácviku chůze podle předdefinovaného vzoru. Elektrické pohony jsou 

umístěny v oblasti kolenního a kyčelního kloubu končetiny. Ortézy jsou vybaveny osmi 

silovými snímači, které přesně změří sílu a úsilí končetiny a poskytnou tak informaci o 

interakci mezi pacientem a zařízením, podle čehož lze průběžně hodnotit a posuzovat 

pokrok pacienta. K navýšení motivace pacienta při terapii využívá Lokomat zapojení 

virtuální reality prostřednictvím zábavných her a dalších výzev. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

Většina komerčně dostupných systémů, jako je například Lokomat, pracuje na 

podobném principu. Aktivní ortézy jsou součástí komplexnějších rehabilitačních systémů 

a podporují pacienta při nácviku chůze v závislosti na informacích ze silových snímačů 

umístěných na končetině pacienta. Vývojem principiálně odlišného zařízení se zabývali 

na Univerzitě v Berlíně na Ústavu výpočetní techniky a mikroelektroniky. Zde se 

zabývali vývojem aktivní ortézy, která pracuje na základě snímaných EMG signálů ze 

stehenních svalů pacienta. Zařízení je schopno následně vyhodnotit zamýšlený pohyb a 

prostřednictvím lineárního pohonu pacientovi silově dopomoci. [21] 

 

 

 

Obr. č. 3: Simulátor chůze Lokomat. [20] 
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3. Biomedicínské aspekty vybrané problematiky 

 

3.1. Základy funkční anatomie kolenního kloubu 

Kolenní kloub (articulatio genus) je kloub složený a jedná se o největší a 

nejsložitější kloub v lidském těle, který je součástí dolní končetiny. Dochází zde k 

artikulaci tří kostí: kosti stehenní (femur), kosti holenní (tibia) a největší sezamské kosti 

v těle, čéšky (patella). Kloub lze rozdělit na femorotibiální a femoropatelární část. 

Femorotibiální skloubení má především nosnou funkci, zatímco femoropatelární 

skloubení umožňuje hlavně distribuci sil vznikajících v extenzorovém aparátu kolene. 

Kost lýtková (fibula) slouží pouze pro připojení tkání a jelikož neartikuluje s žádnou 

z kostí kolenního kloubu, tak není považována za jeho součást. Na stavbě kolenního 

kloubu se podílí artikulující kosti, kloubní chrupavky, vazivově svalový aparát, 

synoviální tekutiny, tíhové váčky, ale také kůže, podkožní struktury, krevně lymfatický a 

nervový systém. Dále se budeme zabývat základním popisem vybraných anatomických 

struktur kolenního kloubu, důležitých pro následný výzkum našeho zařízení. [22,23] 

Jak již bylo zmíněno, v kolenním kloubu dochází ke komunikaci tří kostí, jejichž 

rozsah kloubních ploch je oproti ostatním velkým kloubům lidského těla výrazně větší. 

Kloubní plocha kosti stehenní (femuru) je na distálním konci tvořena dvěma kondyly 

(mediální a laterální), které jsou vpředu spojeny facies patellaris. Kondyly jsou dorzálně 

a distálně odděleny mohutným zářezem. Na epicondylus medialis, který vybíhá 

z mediální plochy vnitřního kondylu, začíná postranní vaz. Na epicondylus lateralis 

začíná zevní postranní vaz.  Kondyly femuru nejsou vzájemně rovnoběžné, naopak jsou 

v rovině frontální a sagitální složitě zakřiveny.  Kloubní plocha druhé artikulující kosti, 

tibie, je na proximální části tvořena také dvěma kondyly, které jsou dorzálním směrem 

mírně skloněny. V přední části proximálního konce, která vybíhá v drsnatinu tuberositas 

tibie, je místo úponu lig. patellae. Kondyly jsou odděleny sagitálně orientovanou 

plochou, jejíž centrum se nazývá eminantia intercondylaris. V přední části od eminence 

je místo úponu předního rohu vnitřního menisku, předního zkříženého vazu a předního 

rohu zevního menisku. V zadní části je místo úponu zadního rohu zevního menisku, 

zadního rohu vnitřního menisku a zadního zkříženého vazu. Na proximální bázi třetí 

artikulující kosti, patelly, se upíná hlavní část šlachy m. quadriceps femoris. Většinu 
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dorzální části pak tvoří artikulační plocha. Na distálním konci patelly začíná lig. patellae. 

[22, 24] 

Další části kloubu je kloubní chrupavka. Intraartikulární chrupavka je chrupavka 

hyalinní, bez cévního i nervového zásobování. Složena je ze specializované 

mezenchymální tkáně, která je tvořena chondrocyty a kolagenními vlákny. Podle 

orientace kolagenních vláken můžeme chrupavku rozdělit na čtyři základní zóny 

(povrchovou, radiální, přechodná, zóna kalcifikované chrupavky). Na femuru dosahuje 

kloubní chrupavka ve středu obou kondylů do výšky 3,5 mm, přičemž k okrajům 

kloubních ploch klesá na 2 mm. U tibie je chrupavka nejvyšší v centru obou artikulačních 

ploch a dosahuje tloušťky až 5 mm, přičemž k periferii tloušťka klesá přibližně na 1 mm. 

Patella je ke kloubnímu spojení přivrácena svou zadní plochou, která je pokryta velice 

silnou vrstvou chrupavky, jež dosahuje v oblasti crista patellae tloušťky až 6 mm a 

směrem k okraji se opět snižuje. [22,24] 

Při funkčním popisu kolene je třeba se bavit i o stabilizátorech kolenního kloubu, 

které můžeme rozdělit na statické a dynamické. Celková stabilita kloubu je pak dána 

souhrou obou skupin stabilizátorů. Statické stabilizátory plní svoji funkci při extenzi 

kolene, lze mezi ně zařadit: přední zkřížený vaz, zadní zkřížený vaz, mediální postranní 

vaz, mediální meniskus, posteromediální část kloubního pouzdra s úponem m. 

semimembranosus, zevní postranní vaz, laterální meniskus a posterolaterální část 

kloubního pouzdra. Jedná se o napjaté struktury, které se podílejí na stabilizaci kolene 

bez zapojení svalu, avšak některé ze struktur mohou být ovlivněny (napínány) tahem 

svalů. Jejich funkce ale spočívá hlavně v mechanické pevnosti, kdy každý vaz stabilizuje 

kloub v nějakém směru. Druhou skupinu tvoří stabilizátory dynamické, které jsou 

ovlivňovány svalovou činností, a jejichž stabilizační efekt závisí především na svalovém 

tonu. Dynamickými stabilizátory jsou: extenzní aparát, svaly upínající se na mediální 

polovině kloubu (pes anserinus, musculus sartorius, m. gracilis, m. semitendinosus, caput 

mediale m. gastrocnemií), svaly upínající se na laterální polovině kloubu (m. biceps 

femoris, m. popliteus, caput laterale m. gastrocnemií, tractus iliotibialis). [23, 24] 

Kloubní pouzdro kolenního kloubu je velmi prostorné. Skládá se z vrstvy fibrózní 

a synoviální, jejichž úprava a členitost se mírně liší. Na femuru začíná fibrózní vrstva asi 

1 - 1,5 cm od okraje kloubních ploch, přičemž na ventrální straně kloubu se mírně 

vychlipuje. Na tibii se pouzdro připojuje v těsné blízkosti kloubních ploch a upíná se 

k bázi mediálního menisku. Na patele obepíná celé okraje chrupavky. V oblasti kolenního 
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kloubu, především v oblasti pately, se nachází řada klinicky významných tíhových váčků 

(burzy), které spolu vzájemně komunikují a představují rezervoáry pro synoviální 

tekutinu kloubní dutiny. V okolí kloubu se nachází více než 20 burz, z čehož jsou klinicky 

významné především ty, které komunikují s kloubní dutinou kolenního kloubu. [22,24] 

Kolenní kloub má ze všech kloubů lidského těla nejsložitější a nejmohutnější 

vazivový aparát, který lze rozdělit podle toho, jestli výrazně zasahuje do kloubní dutiny, 

nebo jestli zesiluje povrch kloubního pouzdra. [22,25] 

 Intraartikulární vazy – Jedná se o vazy, které jsou významným vazivovým 

stabilizátorem kloubu a bývají zpravidla umístěny mezi oběma listy 

synoviální vrstvy pouzdra ve fossa intercondilaris femoris. Jedná se o tzv. 

vazy zkřížené, které představují nejvýznamnější vazivové stabilizátory 

kolene, a svojí klíčovou roli mají hlavně při redukci torzních pohybů 

v kolenním kloubu. Každý vaz je tvořen řadou snopců o různém začátku a 

délce, jejich uspořádání není stálé a během pohybu se mění. Mezi zkřížené 

vazy patří přední zkřížený vaz (lig. cruciatum anterius), který omezuje 

posun tibie směrem ventrálním a hlídá vnitřní rotaci bérce, při které bývá 

nejvíce zatěžován. Vaz začíná na ventrální ploše zevního kondylu femuru 

a směřuje do přední části oblasti mezi kondyly tibie (area intercondylaris 

anterior). Dále mezi zkřížené vazy patří zadní zkřížený vaz (lig. cruciatum 

posterius), který brání v posunu tibie dozadu a také zevní rotaci. Vaz 

začíná na zevní ploše vnitřního kondylu a směřuje do zadní části oblasti 

mezi kondyly tibie (area intercondylaris posterior).  

 Kapsulární vazy – Jsou jimi vazy, které výrazně zesilují kloubní pouzdro 

na jeho povrchu. Patří sem vnitřní postranní vaz (lig. collaterale mediale) 

a zevní postranní vaz (lig. collaterale laterale), které stabilizují koleno při 

extenzi, kdy jsou zcela napjaty. Dalším vazem je šikmý zákolenní vaz (lig. 

popliteum obliquum), který není vazem úplně doslova a jehož funkce 

spočívá hlavně v bránění uskřinutí kloubního pouzdra při tahu svalu. 

Zbývajícími vazy jsou vaz obloukovitý zákolenní (lig. popliteum 

arcuatum) a čéškový vaz (lig. patellae), který je pokračováním úponové 

šlachy čtyřhlavého svalu stehenního.  

Kolenní menisky lze rozdělit na tři části, a to přední roh, střední část a zadní roh. 

Skládají se z husté vazivové tkáně tvořené hlavně kolagenními vlákny a přecházejí až ve 



- 30 - 
 

vazivovou chrupavku. Svou bází srůstají s kloubním pouzdrem a jeho prostřednictvím i 

k dalším vnitřním strukturám zesilujících kloubní pouzdro. Funkcí menisků je 

rovnoměrně distribuovat tlakovou sílu a působit i jako tlumič nárazů. V koleni máme 

meniskus mediální a meniskus laterální. Mediální meniskus je rozměrově větší než 

laterální a vzhledem k větší fixaci je i méně pohyblivý. Laterální meniskus je více 

uzavřený, ale vzhledem k tomu, že nemá fixovanou střední část, je více pohyblivý. Oba 

menisky mají drobné vazy, kterými jsou fixovány mezi sebou nebo k okolním strukturám. 

Řadíme sem lig. transversum genus, který spojuje přední rohy obou menisků, a lig. 

meniscofemoralia anterius et posterius, které začínají na zadním rohu a probíhají po 

předním a zadním zkříženém vazu. Vazivový aparát kolenního kloubu je znázorněn níže 

na obrázku č. 4. [23,24]   

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalový aparát se podílí na pohybech v kolenním kloubu, kterými jsou flexe a 

extenze, ale také vnitřní a vnější rotace. Podle typu pohybu jej tedy lze rozdělit na aparát 

extenzorový a aparát flexorový. [27] 

 Extenzní aparát - Je tvořen jediným extenzorem, kterým je čtyřhlavý sval 

stehenní (m. quadriceps femoris), jenž je zároveň i nejmohutnějším svalem 

lidského těla. Ten je tvořen čtyřmi hlavami: m. vastus intermedius, m. 

Obr.č.4: Vazivový aparát kolenního kloubu (1 – m. quadriceps femoris, 2 – šlacha m. quadriceps 

femoris, 3 – femur, 4 – patella, 5 – kloubní chrupavka, 6 – lig. collaterale mediale, 7 – laterální 

kondyl femuru, 8 – lig. cruciatum posterius, 9 – meniskus, 10 – lig. cruciatum anterius, 11 – lig. 

patellae, 12 – lig. collaterale laterale, 13 – fibula, 14 – tibia). [26] 



- 31 - 
 

rectus femoris, m. vastus medialis a m. vastus lateralis. Součástí 

extenzního aparátu je také čéška, její retinakula a čéškový vaz (lig. 

patellae). Retinakula představuje systém vazivových pruhů, který zesiluje 

kloubní pouzdro a zároveň ho fixuje k okolním strukturám. Čéškový vaz 

je hlavním terminálním úponem čtyřhlavého svalu stehenního. Dosahuje 

délky od 4 do 7 cm a upíná se do oblasti tuberositas tibiae. Na stabilitu 

pately a biomechaniku femoropatelárního skloubení má velký význam 

osové uspořádání celého aparátu. To je dáno vzájemným vztahem 

čtyřhlavého stehenního svalu, čéšky a čéškového vazu. K popisu pak 

využíváme tzv. Q-úhel, kterým určujeme míru valgozity kloubu.  

 Flexorový aparát – Hlavní funkcí flexorového svalového aparátu je flexe 

v kolenním kloubu. Řadíme sem svaly: m. biceps femoris, m. popliteus, m. 

gastrocnemius, m. semimembranosus a pas anserinus, což je společný 

úpon tří svalů na mediálním kondylu tibie. Většina svalů je zároveň i 

vnitřními rotátory. Výjimku tvoří dvouhlavý sval stehenní (m. biceps 

femoris), který je jediný zevní rotátor, a m. gastrocnemius, který má 

posturální funkci. Flexi kolene jistí zkřížené vazy, které brání vzájemnému 

posunu artikulujících kostí. 

 

3.1.1. Traumatologie kolenního kloubu 

 Vzhledem ke složitosti anatomické struktury, zatížení a funkci kolenního kloubu 

patří právě poranění kolene mezi velice časté úrazy. Mezi nejčastější mechanismy vzniku 

traumatu patří sportovní úrazy, především při kontaktních a zimních sportech. Druhým 

možným mechanismem jsou úrazy dopravní, kde dochází k přímému nárazu kloubu do 

pevné překážky při dopravní nehodě. [25] 

 Úrazy kolenního kloubu dělíme na traumata měkkého kolena, kde dochází 

k poranění měkkých tkání, a traumata kostních struktur.   

 Traumata měkkého kolene patří mezi nejčastější traumatické stavy spojené právě 

se sportem. Traumatizace bývá způsobena buď přímým násilím (otevřená rána, kontuze, 

luxace) nebo nepřímým (poškození vazů, menisků, pouzdra). Stejně tak může k traumatu 

dojít při přetížení kolenního kloubu nebo při pohybu kloubu mimo jeho fyziologický 
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rozsah. Poranění měkkých tkání zahrnuje poranění menisků, vazů, pouzdra, svalů, šlach 

a poranění povrchové (kůže a podkoží) u otevřených ran. [25] 

 Meniskeální trauma je nejčastějším poraněním kolenního kloubu, přičemž častěji 

bývá poraněn meniskus mediální. Může být poraněn čistě traumatem, nebo na základě 

jeho předešlé degradace. Při poranění menisku často dochází k poranění více struktur 

najednou. Častou příčinou bývá rotační pohyb bérce při současné kompresi kloubních 

ploch, případně extrémně rychlá flexe, kdy dochází k poranění jeho zadního rohu. 

Poškození menisku je pak charakterizováno blokovým postavením kloubu, jeho prudkou 

bolestivostí a otokem kolene. Léčba bývá podle závažnosti traumatu a mechanizmu 

vzniku volena buď konzervativní, za využití fixační ortézy, nebo operační. [25, 28] 

 Příčinou traumatu kolenních vazů je působení vnější síly na koleno mimo 

fyziologický rozsah pohybu kloubu. Traumatizovány můžou být přední a zadní zkřížené 

vazy, nebo vnitřní postranní vazy kolene. Zkřížené vazy se nachází ve střední části 

kolenního kloubu a svým průběhem zajišťují pasivní předozadní stabilitu kolene. Přední 

zkřížený vaz se nejčastěji poraní nárazem na zatížené koleno ze zevní strany. K ruptuře 

zadního zkříženého vazu může dojít nárazu na propnuté koleno či protlačení zatíženého 

kolena směrem dozadu. Poranění vnitřních postranních vazů vzniká násilnou abdukcí a 

zevní rotací kolene.  Rozlišujeme tři stupně poškození: distenze, parciální ruptura, totální 

ruptura. U parciální ruptury se jedná o poškození do 40 % vláken. Nad 40 % dochází 

k úplné ruptuře vazu. Ruptura především vnitřních vazů bývá doprovázena 

nahromaděním krve v kloubní dutině (haemarthros). Úraz vazů se projevuje pocitem 

lupnutí v koleni, prudkou bolestí a někdy jeho celkovou blokací. V diagnostice je 

nejprůkaznější magnetická rezonance. Rentgen pouze vyloučí jiná poranění, jelikož vazy 

zobrazeny nejsou. Následná léčba pak závisí na lokalizaci jeho poškození, jestli je 

poškození při jeho úponu ke kosti nebo v jeho průběhu. Při ruptuře vazu se volí zpravidla 

léčba operační, po které následuje fixace kolene ortézou a rehabilitace. [25, 28] 

 U poranění chrupavky se bavíme nejčastěji o chondrálních a osteochondrálních 

zlomeninách v oblasti mediálního a laterálního konsulu femuru a na patele. Dochází 

k uvolnění fragmentů, které se v závislosti na jejich velikosti buď operativně odstraní 

nebo refixují. Většinou se jedná o náhodné nálezy při artroskopii. [25, 28] 

 Poslední skupinu představují poruchy femoropatelárního skloubení. Jedná se o 

zatím ne zcela objasněné onemocnění převážně u mladších jedinců, které se projevuje 
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bolestí v přední části kolene při chůzi, sezení, zátěži. Nejčastěji bývá příčinou 

chondropatie pately. K léčbě se osvědčuje rázová vlna, po které následují léky na léčbu 

artrózy, nebo artroskopická operace. [28] 

 

3.2. Biomechanika kolenního kloubu 

 Úlohou kolenního kloubu je přenášet velké zatížení, podílet se na pohybu a 

pomáhat při stabilitě. K tomu je potřeba jednak správné anatomické vazby, ale i souhry 

statických (svalový aparát) a dynamických (menisky, vazivový aparát, kloubní pouzdra) 

stabilizátorů kolena. Jak je znázorněno na obrázku č. 5, kloubní pohyb má šest stupňů 

volnosti (3 rotace, 3 translace) a může probíhat v rovině frontální, sagitální, transversální. 

Pohyb probíhá vždy současně ve třech rovinách, avšak vždy jedna svalová skupina 

výrazně převládá a sílu vyvíjí tak velkou, že se považuje za jediný pohyb a za jedinou 

působící sílu. V kloubu lze rozlišit vzhledem k vzájemnému pohybu dvou artikulujících 

kloubních povrchů tři druhy pohybu: otáčivý, valivý, posuvný. K vzájemnému pohybu 

kloubních povrchů dochází mezi holenní kostí a kondylami stehenní kosti, a mezi 

kondylami stehenní kosti a čéškou. V tibiofemorálním povrchu probíhá pohyb ve všech 

třech rovinách současně, ale výrazně převažuje pohyb v sagitální rovině. 

V patelofemorálním povrchu probíhá pohyb zároveň v rovině frontální a transversální, 

výrazně však převažuje pohyb v rovině frontální. [29, 30] 

 

 

 

 

 

 

 

V tibiofemorálním kloubu dochází k největšímu pohybu v sagitální rovině, kde 

základním pohybem je flexe a extenze. Z plné extenze do plné flexe dochází k pohybu 

v rozsahu až 140˚. V transversální rovině je pak pohyb ovlivněn polohou kloubu v rovině 

Obr. č. 5: Pohyby kolenního kloubu. [31] 
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sagitální. Při plné extenzi je rotace téměř nemožná, pří flexi 90˚ lze dosáhnout až 45˚ 

vnější rotace a až 30˚ vnitřní rotace. Při flexi nad 90˚ vnitřní a vnější rotace klesá, 

především kvůli měkkým tkáním. Ve frontální rovině jsou základními pohyby abdukce a 

addukce, které jsou opět závislé na flexi. Plná extenze zabraňuje téměř jakémukoliv 

pohybu v rovině frontální. Maximální abdukce a addukce je při flexi kolene 30˚, jedná se 

pouze o několik stupňů. Při flexi nad 30˚ rozsah ve frontální rovině klesá kvůli omezené 

funkci měkkých tkání. Během chůze nedosahuje kolenní kloub nikdy plného rozsahu. Na 

začátku a konci fáze kroku je extenze okolo -5˚, maximální flexe je uprostřed fáze švihu 

až 75˚, pohyb ve frontální rovině (abdukce, addukce) v rozsahu do 11˚, v rovině 

transversální do 13˚. U jiných typů pohybu se rozsah v sagitální rovině liší. Při sedu se 

pohybujeme v rozsahu 0-93˚, při výstupu schodů 0-83˚, při sestupu schodů 0-90˚, při 

dřepu 0-130˚. Stejně tak se flexe zvyšuje při zvyšující se rychlosti chůze. Tibiofemorální 

kloub není jednoduchým válcovým kloubem, jelikož u normálního femorálního kloubu 

je mediální kondyla o cca 1,7 cm delší než kondyla laterální. Dochází zde tedy ke 

kombinaci kolenní extenze s vnější rotací tibie. Jedná se o spirálovitý pohyb. [29,32] 

V patelofemorálním kloubu dochází ke klouzavému pohybu (dva stupně 

volnosti), který může být popsán okamžitým středem otáčení. Patela se chová jako osa 

otáčení a lze ji popsat jako kladku, kde se mění směr tahu šlachy, zvětšuje rameno síly a 

tím se zefektivňuje zapojení při pohybu. Při vykonání pohybu v rozsahu plné extense do 

plné flexe se patela posune po femorálních kondylách cca o 7 cm. Při flexi se čéška 

pohybuje distálně, při extenzi proximálně. Při plné extenzi až do flexe 90˚ je mediální i 

laterální povrch stehenní kosti v kloubovém spojení s patelou, při flexi nad 90˚ patela 

rotuje externě a jen mediální strana femuru je s ní v kloubovém spojení. Při plné flexi pak 

čéška vklouzne mezi oba femorální kondyly. Při chůzi je kloub zatížen ½ tělesné 

hmotnosti, při výstupu do schodů 3,3 násobkem, při chůzi ze schodů 5 násobkem a při 

dřepu je to až 7 násobkem vlastní hmotnosti. Největší zatížení čéšky je při flexi v rozmezí 

90-100˚. [29,33] 

Zajímavým měřeným parametrem kolene je jeho momentové zatížení při 

vykonávání jednoduchých úkonů. Touto analýzou se ve své studii zabýval Kang (2015), 

který sledoval momentové zatížení kolene figurantů během dvou úkolů: výstupu schodů 

a vstávání ze židle. Naměřené hodnoty následně vztahoval k hmotnosti figuranta. U 

prvního úkolů, výstupu do běžných schodů vyšla průměrná naměřená hodnota 0.52 

Nm/kg. U druhého úkolu, vstávání ze židle bez pomoci rukou, naměřil průměrnou 
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hodnotu 0.44 Nm/kg. Může se zdát matoucí, že při zdánlivě těžším úkolu jsou naměřené 

hodnoty menší. Avšak musíme brát v potaz celkové rozložení sil na dolní končetině, tedy 

také zatížení na kyčelním kloubu, které je při vstávání ze židle podstatně vyšší. [34]    

Důležité biomechanické vlastnosti vykazují kolenní vazy, především přední a 

zadní vazy zkřížené a postranní kolenní vazy. Postranní kolenní vazy mají funkci 

v omezení vybočení a vbočení kolena, omezují také vnější a vnitřní rotaci a předozadní 

posun. Přední zkřížený vaz má vliv na ventrální posun tibie, její vnitřní rotaci a 

předozadní stabilitu kloubu. Pří plné extenzi kolene dochází k napnutí vazu. Se stoupající 

flexí pak klesá tenze vazu, přičemž minimální napětí je okolo 30-40˚. S další flexí pak 

napětí roste. S vnitřní rotací dochází k napínání vazu, s vnější rotací pak k relaxaci. 

Nejčastější příčinou poranění je náraz z vnějšího prostředí nebo násilná vnitřní rotace 

v konečné fázi extenze. Zadní zkřížený vaz omezuje dorzální posun tibie a její vnější 

rotaci. Při plné extenzi kloubu je napjatá pouze posteromediální část vazu, okolo 20˚ flexe 

pak dochází k relaxaci. Se zvyšující se flexí se začíná napínat část anterolaterální, až při 

flexi 30˚ se zvyšuje tenze vazu jako celku, přičemž největší zatížení zadního zkříženého 

vazu je mezi 70-90˚ flexe. Mezi nejčastější mechanismy úrazu pak patří násilný posun 

tibie dorsálně, hyperextenze kolene. Pevnost vazu je pojem relativní, udává se okolo     

800 N. Vnitřní torzní moment při hyperextenzi kolena se udává 340 Nm, u vnější torze 

305 Nm. K ochraně struktur kolenního kloubu a koordinaci mezi vazivovým a svalovým 

aparátem slouží tzv. neuromuskulární reflex, jehož doba se udává cca 330 ms. Důležitou 

roli v kolenním kloubu mají menisky, které kompenzují nerovnost styčných ploch mezi 

stehenní a holenní kostí a jejichž hlavní funkcí je tlumit nárazy a rozkládat zátěž (50 -       

- 85 % vertikální zátěže). Dále zvětšují plochu kontaktu (až o 70 %), zmenšují třetí (až o 

20 %) a šetří tak chrupavky a zabraňují uskřinutí kloubního pouzdra jeho napínáním. [33]  

K popisu kolenního kloubu se také používá tzv. Q úhel (Quadriceps úhel). Jedná 

se o úhel, který vytváří osa tahu musculus quadriceps femoris a osa ligamentum patellae. 

Osy svírají vzájemně tupý úhel, který je otevřený zevně. Patela má při kontrakci 

čtyřhlavého stehenního svalu tendenci k lateralizaci, je však neutralizována celkovou 

anatomickou stavbou patelofemorálního kloubu. K vyjádření míry valgozity (vbočenosti 

kloubů) se pak používá právě Q úhel. Směru tahu stehenního svalu odpovídá spojnice 

mezi spina iliaca anterior superior se středem pately, přičemž osa ligamentum patellae 

je dána spojnicí středu pately a tuberositas tibiae. Normální hodnota Q úhlu je u mužů 

10˚, u žen 15˚. U hodnot větších než 20˚ se bavíme o hodnotách patologických. [33]   
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Pokud se bavíme o biomechanických vlastnostech kolenního kloubu, je potřeba si 

rozebrat strukturu pohybu dolní končetiny (se zaměřením na kolenní kloub) při chůzi jako 

celku. Pro popis chůze a biomechaniky kolene při chůzi se využívá rozdělení jednoho 

krokového cyklu do 8 fází. Jednotlivými fázemi jsou: počáteční kontakt, stadium 

zatěžování, mezistoj, konečný stoj, předšvihová fáze, počáteční švih, mezišvih, konečný 

švih. [35, 36]    

Prvním bodem je počáteční kontakt, který nastává při kontaktu končetiny (paty) 

s podložkou. Pata se tak stává středem otáčení. Následuje stadium zatěžování, které trvá 

okolo 10% krokového cyklu. Chodidlo se zde dostává do úplného kontaktu s podložkou 

a tělesná hmotnost je plně přenesena na stojnou nohu, koleno se začíná mírně ohýbat 

(flexe 15˚). Koleno si zde lze představit jako pružinu, kde dochází ke skladování energie 

pro další fázi cyklu. Střední stoj trvá v rozsahu 10-30 % krokového cyklu a začíná ve 

chvíli, kdy kontralaterální noha opustí podložku. Dochází k mírné extenzi a posunutí 

dolní končetiny přes zafixované chodidlo. Zátěž je v tu chvíli přesunuta do oblasti 

předonoží. V rozmezí 30-50 % cyklu je konečný stoj, který začíná zdvihem paty a končí 

v okamžiku kontaktu paty kontralaterální nohy s podložkou. Přední část nohy je místem, 

okolo kterého se otáčí stojná končetina. Posledních 12 % stojné fáze je předšvih. Začíná 

ve chvíli kontaktu plosky kontralaterální končetiny s podložkou a končí v okamžiku, kdy 

palec opustí podložku. Začíná flexe v kloubu kolenním a tělesná hmotnost je přenesena 

na druhou končetinu. Dochází k ukončení stojné fáze. Poté následuje počáteční švih       

(62 - 75 %), kdy koleno pokračuje ve flexi. Začíná po opuštění podložky nohou a trvá až 

do chvíle dosažení maximální flexe kolene. Střední švih (75-85 %) začíná při dosažení 

maximální flexe v kolenním kloubu a končí v okamžiku, kdy se tibie dostává do 

vertikálního postavení. Závěrečná fáze se nazývá konečný švih (85-100 %). Koleno 

dosahuje maximální extenze a končetina se připravuje na kontakt nohy s podložkou, 

pohyb stehna se zpomaluje. Potom, co koleno dosáhne maximální extenze, noha je opět 

položena na podložku a může začít další krokový cyklus. Na obrázku č. 6 jsou znázorněny 

závislosti momentového zatížení kolene a úhlového natočení kolene na fázi chůze podle 

studie Martinez-Villalpanda (2009). [35, 36]    
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3.3. Reologie kolenního kloubu 

 Reologii lze definovat jako obor mechaniky, který se zabývá deformací a tokem 

látek. Samotná reologie se pak zabývá mechanickými vlastnosti látek, vztahy mezi 

napětím, deformacemi a rychlostí deformace. Je rozšířením teorie pružnosti a pevnosti 

látky a dá se tak říci, že stírá pevnou hranici mezi pevnou látkou a kapalinou. Pro popis a 

modelování mechanických vlastností se využívají reologické modely reprezentující tři 

základní vlastnosti. [24, 37] 

 Elasticita – Neboli pružnost pevných látek definuje schopnost tělesa vrátit se do 

původního tvaru. Jedná se o látky, které nelze trvale deformovat. 

Charakterizována je Youngovým modelem pružnosti. Platí zde přímá úměra mezi 

deformací a napětím a proto zde platí Hookův zákon. U biologických látek není 

zachována přímá úměrnost mezi napětím a deformací v průběhu a po skončení 

zatěžování tkáně. Jedná se tedy o nelineárně elastické látky.  

 Viskozita – Je dynamickou vlastností charakterizující viskózní tekutinu, přičemž 

nejvýraznější viskózní vlastnosti mají viskózní kapaliny. Většinu látek lze 

charakterizovat Newtonovým viskózním zákonem, kde rychlost deformace je 

přímo úměrná napětí materiálu. Zbytek látek se nazývá jako látky nenewtonovské, 

jelikož jejich chování nelze popsat výše zmiňovaným zákonem a u nichž rychlost 

deformace není úměrná napětí. Mezi nenewtonovské lze zařadit většinu biolátek.  

  Plasticita – Je schopností materiálu nebo tkáně trvale měnit svůj tvar vlivem 

vnější síly. Charakterizována je součinitelem tření. Plastické látky jsou takové, u 

Obr. č. 6: Biomechanika kolene při chůzi (1 – závislost úhlu na fázi chůze, 2 – závislost 

momentového zatížení na fázi chůze). [36] 
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kterých tečení nastává až po překročení jisté mezní hodnoty napětí. Obecně 

znamená plasticita vznik trvalé deformace, což je pro tkáně nežádoucí jev.  

Mezi další sledované mechanické vlastnosti tkání řadíme například distenzibilitu, 

která určuje poddajnost (roztažnost) látky vůči působení vnější síly. Typickou vlastností, 

která modifikuje poddajnost biomateriálů, je viskoelasticita. Ta se zavádí pro popis látek 

nebo struktur, které leží na pomezí mezi kapalinami a pevnými látkami. Proto se zavádí 

modely kombinující vlastnosti obou druhů látek. Chování měkkých tkání lze modelovat 

pomocí hookovské pružiny a newtonovského pístu pohybujícího se ve viskózní kapalině. 

U sériového zapojení pružiny (elasticity) a pístu (viskozity) se jedná o tzv. Maxwellův 

prvek. Jeho princip spočívá v prodloužení pružiny, která vyvolá pohyb v pístu, čímž se 

napětí v pružině zmenšuje za současného zkracování pružiny. Napětí v této soustavě 

klesá exponenciálně s časem. Při paralelním zapojení pružiny a pístu se jedná o Voigtův 

prvek. Ten umožňuje modelování okamžitého prodloužení pouze při zapojení další 

pružiny do série. Oba dva tyto prvky však plně nesimulují chování měkkých tkání. [37] 

U látek pak můžeme sledovat časový průběh napětí látky vystavené konstantní 

deformaci (tzv. relaxace napětí), časový průběh deformace látky vystavené konstantnímu 

napětí (tzv. tečení) nebo můžeme sledovat deformační odezvu na harmonicky se měnící 

napětí (dynamické namáhání). [24]  

Mechanické vlastnosti biologických živých tkání jsou hodně individuální a závislé 

na mnoha faktorech. Jsou rozdílné od vlastností koloidních nebo pevných látek a 

standardní reologické modely tak na ně lze aplikovat jen jako přiblížení. Vlastnosti tkání 

jsou dány jejich stavbou a uspořádáním, přičemž základními stavebními prvky jsou 

vlákna elastinu a kolagenu. Elastin se vyznačuje svojí pružností, kolagen zase tuhostí a 

pevností v tahu. Jelikož se biomateriály projevují závislostí tuhosti na rychlosti 

deformace a změnou hysterezní křivky při změnách zátěže, lze je považovat za 

viskoelastické.  Konkrétní vlastnosti se pak liší podle typu tkáně. U kostní tkáně jsou 

mechanické vlastnosti dány strukturou, tvarem kosti a směrem zatížení. Pružnost kostí 

hlavně u malých deformací lze dobře popsat Hookovým zákonem. Deformacemi může 

být natažení, stlačení nebo ohyb. U kloubních chrupavek se jedná o tkáň nehomogenní, 

pro kterou je typické zatěžování v tlaku. Vlastnosti chrupavky charakterizuje modul 

pružnosti v tlaku a tahu, modul pružnosti ve smyku a Poissonova konstanta. Závislost síly 

a deformace je díky viskoelasticitě chrupavky závislá na čase a vykazuje tak hysterezi. 

Vazy a šlachy jsou určené k přenášení zatížení v tahu a jejich vlastnosti jsou závislé jejich 
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složení, tedy na podílu elastinu a kolagenu. Viskoelasticita se u nich projevuje tečením 

nebo relaxací napětí podle působící vnější síly. [24, 37] 

Každá tkáň je také charakterizována určitou mezí tolerance na zátěž, tedy 

schopností organismu do určité míry odolávat a přizpůsobovat se vnější silové zátěži. To 

může záviset na typu mechanického namáhání, kde rozeznáváme několik základních 

druhů, kterými jsou tah, tlak, ohyb, smyk a krut. Limity tolerance vyznačují jakési pásmo 

fyziologických zátěží, kde dolní limit je práh citlivosti a horní limit je hranice vůči 

maximální silové zátěži, která nemá ještě patologické následky. Tyto limity se v průběhu 

života mění a jsou závislé na povaze zátěže a době trvání. Bývají také často součástí 

bezpečnostních norem. [38] 

Reologické vlastnosti kloubního spojení jsou závislé na vlastnostech 

intraartikulárních a extraartikulárních tkáňových komponent. Významným 

akumulátorem energie jsou díky elastickým vlastnostem přilehlé svaly. Důležitým 

pojmem je tzv. mechanická impedance, která představuje poměr komplexního momentu 

ke komplexní úhlové rychlosti. Impedance extraartikulárních komponent je dána 

paralelní kombinací impedancí jednotlivých vnějších struktur, tedy svalů, kůže, vazivové 

tkáně, atd. Pasivní impedance intraartikulárních struktur je způsobena hlavně vazy, a to 

v mezních polohách pohybu (flexe, extenze). [38] 

 

3.3.1. Bioreogram a jeho vyhodnocení 

 K naměření a hodnocení reologických vlastností kolenního kloubu se nejčastěji 

využívá bioreometr. Jedná se o metodu neinvazivního vyšetření, kdy zařízení měří změny 

odporu (pasivní moment) vznikající v kolenním kloubu během vynuceného pohybu ve 

směru flexe a extenze kolena. Za pohyb kolene brán ohyb a natažení v rovině dané 

holenní a stehenní kostí. Koleno je cyklicky zatěžováno a odtěžováno, což vede ke 

specifickému vývoji měřeného pasivního momentu. Testovací polohou byla dříve poloha 

pacienta v sedu nebo v lehu na zádech, avšak v těchto polohách se muselo následně 

pracovat s odečítáním gravitační složky, která měření výrazně ovlivňovala. Proto se 

přešlo na testovací polohu vleže na boku, kdy pacient leží na straně zdravé mírně 

pokrčené končetiny a testovanou končetinu má pevně fixovanou za bérec ramenem 

bioreometru a nastavenou do jeho osy otáčení. Stehno testované končetiny je volně 

položeno na podpěře, čímž zajistíme horizontální postavení stehenní kosti a zabráníme 
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tím také pohybu v kyčelním kloubu. K mechanickému pohybu se zpravidla využívá 

krokového motoru, úhel natočení kolenního kloubu je snímán inkrementálním čidlem. 

Výsledkem po získání dat a jejich počítačovém zpracování je bioreogram, který 

znázorňuje závislost pasivního momentu M na úhlu ohybu kolena φ. Tato závislost je 

charakteristikou pasivních mechanických vlastností celého kloubního spojení a jeho 

okolí. Bioreogram má tvar uzavřené křivky, jelikož moment M (φ) má dvě složky – M1 

(φ) a M2 (φ). Složka M1 (φ) je závislá jen na úhlu. Složka M2 (φ) působí vždy proti pohybu 

a je závislá na jeho rychlosti. Při flexi úhel ohybu roste a složka M2 (φ) se přičítá ke složce 

M1 (φ). Při extenzi úhel klesá a složka M2 (φ) se od M1 (φ) odečítá. Měření by mělo 

probíhat v klidném prostředí, pacient by neměl mít na testované končetině oblečení, a 

před každým měřením by mělo být provedeno několik nehodnocených cyklů, aby si 

pacient zvykl na pasivní pohyb a byl tak schopný maximální relaxace. [22] 

Při vyhodnocování naměřených dat bioreometrem je důležité, že bioreogram odráží 

funkční stav sledovaného kolene již na první pohled. Pro lepší vizuální rozlišení výsledků 

a následného hodnocení patologických stavů kolene se využívá porovnání s druhým 

zdravým kolenem pacienta.  Samotný graf vzniká spojením horní rostoucí a dolní 

klesající části hysterezní smyčky, kde horní část zachycuje průběh pohybu z extenze do 

flexe a dolní část pohyb z flexe do extenze. Na y ose bývá zaznamenán pasivní moment 

v newtonmetrech, na x ose úhel dolní končetiny, který je udáván většinou v radiánech. 

Při vyhodnocování se porovnávají následující charakteristiky. [22, 24] 

 Kolísání odporového momentu M [Nm/rad] – Vyjadřuje pasivní odpor kolenního 

kloubu a jeho lokální výkyvy, které nám poskytují potřebnou informaci o 

okamžitém stavu reologie kolene. V grafickém znázornění se liší hysterezní 

smyčka tvarově od zdravého kolene. Porovnává se plocha frekvenčních výchylek 

vzhledem k hladké aproximaci vztaženou k délce křivky.  

 Ztrátová energie Ez [J] – Odpovídá energii ztracené při vykonání jednoho 

pohybového cyklu (flexe a extenze). Ke ztrátě dochází třením kloubních ploch a 

přilehlých struktur, viskozitou synoviální tekutiny, apod. Její velikost je ovlivněna 

především tvarem artikulujících povrchů případně přítomností mechanických 

překážek. V grafu odpovídá vnitřní ploše bioreogramu.  

 Tuhost kolenního kloubu – Vyjadřuje velikost odporu proti pohybu. V daném 

rozsahu by měl být tento odpor co nejmenší. Závisí na tuhosti měkkých tkání 

kolene a klidovém svalovém napětí. Na bioreogramu se znázorňuje jako směrnice 



- 41 - 
 

přímky dané dvěma body, kterými jsou body zvratu mezi flekční a extenční fází 

křivky (neboli v minimální a maximální fázi úhlu). Parametr se značí K1 a 

jednotkou je Nm/rad. 

 Expertní hodnocení – Je subjektivní odborné hodnocení tvaru a průběhu křivky. 

Základní sledované reologické parametry kolenního kloubu jsou znázorněny 

v bioreogramu  na obr. 7. Pro porovnání máme v grafu znázorněnou křivku ideálního 

zdravého kolene šedou barvou. Zde si můžeme všimnout, že u zdravého kolene není 

rozdíl mezi maximálním a minimálním odporovým momentem tak výrazný, jako u kolene 

postiženého. Hysterezní křivka má také pravidelnější tvar a hladší průběh. Vyšrafovaná 

část určuje ztrátovou energii při lokálním navýšením tuhosti v průběhu flexe. Přímka K2 

vyjadřuje směrnici přímky, jejíž strmost popisuje tuhost kloubu. Specifickým nálezem u 

sledovaného postiženého kolene je charakteristické vyboulení horní části křivky 

v důsledku lokálního navýšení odporu/tuhosti kloubu při pohybu do flexe. [22] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Na dalším nákresu (obr. 8) je znázorněn bioreogram kolene u pacienta po ruptuře 

předního zkříženého vazu s parciální rupturou mediálního menisku vlevo. Zranění 

pacienta vyžadovalo operační výkon a artroskopickou náhradou předního zkříženého 

vazu. V grafu jsou znázorněny výsledky třech měření. První měření proběhlo ještě před 

operačním zákrokem, druhé měření šest týdnů po zákroku a třetí měření dvanáct týdnů 

po operaci. Díky zobrazení všech tří bioreogramů v jednom grafu lze porovnat jednotlivé 

fáze léčby a úspěšnost rekonstrukce vazu a následné rehabilitace. Jak si lze všimnout, tak 

u třetího měření se bioreogram kolene velmi blíží ideální křivce zdravého kolenního 

kloubu, zatímco u prvního měření ještě před operačním zákrokem je patrný výrazný 

nárůst v horní části křivky, který si lze vysvětlit obranným hypertonem dynamických 

Obr. č. 7: Bioreogram s vyznačením vybraných parametrů. [22] 
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stabilizátorů. Vývoj křivek poukazuje na postupné zvyšování tuhosti kloubu vlivem 

operačního zastabilizování kloubu a tím postupné uvedení dynamických stabilizátorů do 

normálního stavu. [24]  

 

 

 

Na dalším příkladu bioreogramu (obr. 9) si lze všimnou, jakých výrazných 

deformací může křivka dosáhnout v porovnání s ideálním bioreogramem u pacienta 

s artrotickým kolenním kloubem. Pasivní odpor kolene a ztrátová energie jsou 

v takovémto případě výrazně vyšší, než jsou běžné hodnoty zdravého kloubu.  

 

 

Obr. č. 8: Změny reologických charakteristik v průběhu léčby u zraněného 

levého kolenního kloubu. [24] 

Obr. č. 9: Bioreogram zdravého (a) a artrotického (b) kolenního kloubu. [22] 
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4. Pokročilá rehabilitační ortéza 

 

4.1. Funkční popis zařízení 

 Ve výzkumné části diplomové práce se zabýváme vývojem rehabilitačního 

automatizovaného systému, kterým je motorizovaná ortéza. Jedná se o částečnou aktivní 

ortézu určenou pro rehabilitaci kolenního kloubu. Zařízení je poháněné dvěma 

elektrickými pohony umístěnými na laterální a mediální straně kolenní ortézy. Motory 

jsou řízené vlastními řídícími jednotkami na základě příkazů programovatelného 

logického automatu (PLC), který představuje mozek celého projektu. PLC obsahuje 

kromě hardwarové konfigurace i softwarové řešení systému, kterým myslíme pokročilé 

řídící algoritmy a výsledný program pro chod robotického zařízení ve dvou hlavních 

režimech, režimu rehabilitace a režimu diagnostiky. K vývoji softwaru řídicího systému 

jsme využili programovacího nástroje Automation Studio 4.1. Výsledné zařízení je 

ovládáno prostřednictvím dotykového modulu s intuitivně navrženou vizuální stránkou 

řídícího terapeutického programu.  

 V režimu rehabilitace se jedná o aktivní odporové cvičení dolní končetiny 

pacienta proti předdefinovanému odporu zařízení ve směru flexe i extenze kolene. Pohyb 

probíhá v rozmezí, které stanovíme před spuštěním programu definováním minimální a 

maximální polohy. Pacientova končetina je pevně fixována konstrukcí vhodně zvolené 

ortopedické ortézy, tudíž nehrozí vybočení osy pohybu kolenního kloubu mimo osu 

řízeného přístrojového pohybu. Po zadání požadovaného odporového momentu a 

zahájení terapie provádí pacient plynulý cyklický pohyb v daném rozsahu. V průběhu 

cvičení sledujeme vybrané biomechanické parametry pohybu, jako jsou aktuální moment, 

rychlost, poloha, počet dokončených cyklů a čas terapie. Cvičení lze ihned přerušit a 

motory lze uvolnit bezpečnostním tlačítkem stop. Aktivní rehabilitace kolenního kloubu 

je vhodná pro obnovení fyzické kondice svalového aparátu dolní končetiny u pacientů po 

ortopedických operacích kolene, sportovních úrazech a jiných kolenních traumatech. 

Program rehabilitace je sestaven na základě znalostí momentového řízení servopohonů 

v uzavřené smyčce. Více o softwarovém řešení v režimu rehabilitace je uvedeno 

v kapitole 5.4. 

 Diagnostický režim umožňuje zaznamenávat aktuální závislé hodnoty 

odporového momentu a úhlu kolenního kloubu v průběhu pasivního pohybu. Naměřené 
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hodnoty můžeme ze zařízení snadno exportovat na kartu CompactFlash a vhodným 

nástrojem z nich rekonstruovat bioreogram. Z bioreogramu postiženého kolene můžeme 

hodnotit reologické vlastnosti kolenního kloubu, na jejichž základě lze v rámci expertního 

hodnocení uvažovat konkrétní diagnózu či míru poškození kloubu (více v kapitole 3.3.1). 

Před začátkem měření je potřeba pacienta maximálně uklidnit a uvolnit končetinu. Pro 

měření je vhodná poloha pacienta vleže na boku, kdy pacient má měřenou končetinu 

zavěšenou na pomocném aparátu, čímž dochází k odečtení gravitační složky a výsledky 

jsou tak přesnější a nezkreslené. Po fixaci elektromechanického zařízení na končetinu 

pacienta, uvedení motorů do výchozí pozice a stanovení minimální a maximální polohy 

kolene pacienta, jako tomu bylo v režimu rehabilitace, je třeba definovat základní 

parametry požadovaného pohybu, které jsou v jeho průběhu i nadále monitorované. 

Diagnostický program lze využít i k pasivní rehabilitaci končetiny, kdy bez aktivního 

zapojení pacienta polohově řídíme pohyb zařízení dle předdefinovaných parametrů. 

Pasivního cvičení se využívá k udržení kloubního rozsahu a pružnosti měkkých tkání 

postižené končetiny imobilního pacienta. Diagnostický program byl sestaven na základě 

znalostí polohového řízení servopohonu. Více o softwarovém řešení programu a jeho 

obsluze je uvedeno v kapitole 5.5. 

 Původním záměrem při tvorbě projektu bylo paralelní zapojení obou elektrických 

pohonů na kolenním kloubu, na jeho mediální a laterální straně. V průběhu výzkumu jsme 

zjistili, že využití obou pohonů není nezbytně nutné, a to z několika důvodů. Jedním 

z důvodů jsou prostorové požadavky pohonu, který by měl být umístěný na mediální 

straně končetiny. V kombinaci motoru s převodovkou a dalšími propojovacími 

komponentami dochází k rozšíření mediální části zařízení v řádu několika centimetrů, což 

může při rehabilitaci způsobit pacientovi jistý diskomfort. Harmonickou převodovku 

jsme volili také z důvodu kompenzace horší regulace momentu v nízkých otáčkách 

motoru.  Regulaci pohonů popisuje ve své literatuře Tůma (2007) nebo Grepl (2007). Jak 

je podrobněji uvedeno u popisu jednotlivých komponent, tak samotný motor navíc 

v kombinaci s harmonickou převodovkou je dostatečně výkonný pro rehabilitaci a 

diagnostiku i hmotnostně nadprůměrného pacienta. Z těchto důvodů jsme došli k závěru, 

že efektivnější a pro pacienta komfortnější je metoda zapojení pohonu pouze na laterální 

straně rehabilitovaného kolene. Systém je však modulární a lze tedy paralelně zapojit a 

řídit oba dva diskové pohony. Struktura zapojení systému a popis jednotlivých 

komponent je podrobněji rozebrán v kapitole následující.  
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4.2. Struktura zařízení  

 Základním prvkem zařízení je rehabilitační ortéza kolenního kloubu s vhodnou 

mechanickou konstrukcí a elektromotor Maxon EC90 flat s harmonickou převodovkou 

Harmonic Drive AG. Struktura zapojení při možném využití dvou motorů je schematicky 

znázorněna na obr. č. 10. Řídicí systém se skládá z programovatelného logického 

automatu PLC X20CP1584 a řídicích jednotek Digital positioning controller EPOS2 50/5 

vlastní každému motoru komunikujících prostřednictvím sběrnice CAN (Controller Area 

Network) a komunikačního protokolu CANopen. Obsluha ovládá zařízení 

prostřednictvím dotykového modulu Display 6PPT 30.0702. Systém je napájen zdrojem 

nepřerušovaného napájení TRIO-UPS/1AC/24DC/5. Schéma hardwarového zapojení při 

využití obou motorů je znázorněno na obrázku č. 10. 

 

  

Následuje stručný popis jednotlivých komponent systému, jejich vlastností a 

parametrů potřebných při dalším postupu a softwarovém řešení vybrané problematiky.  

Display 6PPT 30.0702: 

 Rezistivní (odporový) dotykový TFT LCD displej s úhlopříčkou 7 palců. 

Zobrazen je na obr. č. 11. Rozlišení displeje WVGA (Wide VGA) je 480x800 pixelů, 

paleta obsahuje 16,2 milionu barev. Modul je vybaven dvěma ethernetovými a dvěma 

USB 2.0 konektory pro připojení sběrnic. Operačním systémem je T30 image 

s dynamickou pamětí DRAM 256 MB. Zařízení má vestavěný klientský software VNC.  

Obr. č. 10: Struktura rehabilitačního zařízení při zapojení dvou pohonů.  
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PLC X20CP1584: 

Hlavní řídící jednotkou robotické ortézy je programovatelná logická jednotka 

PLC X20CP1584  (obr. č. 12) od firmy B&R Automation (Bernecker&Rainer). Procesor 

jednotky je typu Intel ATOM 600 MHz vybavený 256 MB DDR2 SDRAM pro 

výkonnější vysokorychlostní práci s daty. Modul je vybavený konektory pro připojení 

sběrnic USB, Ethernet a POWERLINK. Dále je vybaven slotem pro paměťovou kartu 

CompactFlash. Společnost B&R poskytuje i programovací software Automation Studio, 

který byl využit v rámci tohoto projektu. 

 

 

Digital positioning controller EPOS2 50/5: 

Je digitální polohovací řídící jednotka pro bezkartáčové EC (elektronicky 

komutované) synchronní motory s enkodérem a Hallovými senzory a výkonem do 250 

Watt. Zařízení je vybaveno 11 digitálními vstupy s různými funkcemi. Kromě napájení a 

motorů je k jednotce možné připojit komunikační sběrnice CAN, USB 2.0 a RS232. 

Ovládání, parametrizace pohonů včetně stanovení vhodné konfigurace probíhá ve 

vestavěném softwaru EPOS Studio. Controller umožňuje řadu funkcí, kterých využíváme 

Obr. č. 11: Dotykový Display 6PPT 30.0702. 

Obr. č. 12: PLC X20CP1584. [39] 
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v našem projektu, jako řízení pohonů v polohovém, rychlostním nebo proudovém režimu, 

CANopen homing mód, a další. O stavu činnosti pohonů informuje červená/zelená LED 

dioda. 

Motor Maxon EC90 flat: 

 Jedná se o typ bezkartáčového, elektronicky komutovaného diskového 

servomotoru o průměru 90 mm a jmenovitém výkonu 90 Watt. Motor je vybaven 

inkrementálním snímačem se třemi Hallovými sondami řízenými EPOS2 50/5 jednotkou. 

Jmenovité napětí je 36V, jmenovitá rychlost 2510 rpm, jmenovitý proud 4,76 A, 

jmenovitý moment 560 mNm. Momentová konstanta motoru je 109 mNm/A, rychlostní 

konstanta 88 rpm/V. Podrobnější specifikace včetně nákresu jsou uvedeny v příloze A. 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonic drive AG shd-25-100-2sh-sp: 

Je speciální typ harmonické převodovky s převodovým poměrem 100:1. Průměr 

převodovky je 90 mm. Limit pro průměrnou vstupní rychlost je 3500 rpm, pro průměrný 

moment 75 Nm. Skládá se z kruhové pevné a pružné drážky (kola) a generátoru vln. 

Výhodou využití harmonické převodovky je vysoká přesnost, opakovatelnost a 

minimální úhlová vůle. 

Zdroj napájení TRIO-UPS/1AC/24DC/5: 

 Je zdrojem nepřerušovaného napájení (UPS) s integrovaným akumulátorem 

energie poskytující záložní zdroj při výpadku elektrické energie, čímž zabraňuje 

nekontrolovanému vypnutí zařízení. Zdroj je napájen ze sítě, jmenovitý výkon je 120 W. 

Výstupní hodnota napětí 24 V/DC  a proudu 5 A je udržována i v případě výpadku a při 

maximálním zatížení zdroje. Navržen byl speciálně pro napájení průmyslových PC. Zdroj 

energie a elektronická spínací jednotka jsou umístěny v jednom pouzdře. [41] 

Obr. č. 13: Motor Maxon EC90 flat. [40] 
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4.3. Konstrukční návrh zařízení 

 Mechanická konstrukce elektromechanického zařízení by měla splňovat několik 

prvků pro bezpečný průběh terapie. Nutností je maximální fixace končetiny při provádění 

pohybu ve směru flexe a extenze kolene prostřednictvím pevné konstrukce, případně 

doplňkové textilie. Zařízení musí být během chodu programu stabilní a schopno provádět 

opakovaný pohyb s požadovanou přesností. Základní prvek zařízení pak představuje 

rehabilitační ortéza kolenního kloubu. Původním záměrem bylo využití ortézy typu   

Ortex 04b (náhled na obr. č. 14).  

 

 

 V průběhu řešení dané problematiky jsme zjistili řadu nedostatků původně 

zvolené ortézy především při nevyhovující fixaci a nemožnosti provádět opakující se 

fyzické cvičení pacienta v delším časovém intervalu. Pro bezpečný chod zařízení jsme 

tak byli nuceni uvažovat volbu jiné ortézy.  Příklady vyhovujících exoskeletů podobného 

typu jsou uvedeny v příloze B.  

 Při návrhu konstrukce jsme byli nuceni řešit i další změnu, která vznikla 

v důsledku využití pouze jednoho elektrického motoru. Jak jsme popisovali v předchozí 

kapitole, tak jeden pohon v kombinaci s převodovkou je pro účely této práce naprosto 

postačující. V příloze C je uveden koncept návrhu zařízení s využitím dvou motorů a 

spojením s kotníkem a chodidlem rehabilitované končetiny pro zlepšení stability 

systému. Návrh je bez spojovacích materiálů a fixačních pasů nad a pod kolenem. Další 

původní koncept možného řešení se dvěma motory je v příloze D, kde je již i nákres 

vycpávek a popruhů.  

Obr. č. 14: Původně zvolená rehabilitační ortéza Ortex 04b. [42] 
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5. Softwarové řešení 

 

5.1. Popis vývojového prostředí a tvorba projektu 

 Pro softwarové řešení projektu byl zvolen programovací software Automation 

Studio 4.1 od firmy B&R Automation. Jedná se o integrované vývojové prostředí pro 

strojní inženýring. Obsahuje nástroje pro všechny fáze při tvorbě projektu (od hardwarové 

konfigurace, řízení a regulace pohonu, až po vizualizaci). Projekt je rozdělen do řady 

funkčních balíčků, které lze samostatně spravovat a programovat. Při tvorbě projektu si 

můžeme vybrat z řady programovacích jazyků, přičemž všechny jazyky mají přístup ke 

stejným datovým typům a využívají stejné knihovny a proměnné. Volitelnými 

programovacími jazyky jsou například C++, Ladder Diagram, Function Block Diagram, 

ANSI C, strukturovaný text, atd. Metody programování průmyslových strojů popisuje 

John (2010). K tvorbě vizuální stránky programu na dotykovém displeji slouží nástroj 

integrované vizualizace. Automation Studio dále obsahuje nástroje pro konfiguraci 

pohonů nebo širokou škálu diagnostických nástrojů pro čtení systémových informací. 

Základní náhled a uspořádání vývojového prostředí je patrné na obrázku č. 15. 

 

 

 Automation Studio je uspořádáno do několika funkčních částí. Vlevo od pracovní 

plochy se nachází karty Logical View, Configuration View a Physical View. Karta 

Obr. č. 15: Náhled a struktura Automation Studia 4.1. 
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Logical View obsahuje kostru softwarového řešení projektu rozdělenou do několika 

balíčků. Zahrnuje deklarované globální proměnné a datové typy (Global.var, Global.typ), 

knihovny Libraries (funkce atd.), nástroje pro vizualizaci Visu a program (main). 

Program zahrnuje lokální proměnné, lokální datové typy a zdrojový kód projektu. 

Program je dále strukturován do části Init, která proběhne právě jednou po spuštění 

systému, a části Cyclic, která obsahuje cyklicky probíhající hlavní kód. Druhá karta 

Configuration View obsahuje hlavní hardwarovou a softwarovou konfiguraci aktivního 

cílového systému. Konfigurací může být sestaveno více, avšak aktivní může být jen 

jedna. Třetí kartou je karta Physical View, kde lze nastavit a ovládat jednotlivé části 

zařízení. Obsahuje také funkční blok I/O mapping, kde můžeme zobrazit proměnné 

(včetně datového typu a jiných parametrů) na vstupu a výstupu (write/read) ze zařízení, 

v našem případě servopohonů.   

 Pod pracovní plochou je umístěno okno Output, které uživateli podává informace 

o chodu programu, upozornění (warning) nebo chybové hlášky (error) po nahrání 

programu do PLC prostřednictvím nástrojů umístěných v liště nad pracovní plochou 

(Transfer, Build), kde je také nástroj pro diagnostiku průběhu programu (Monitor), restart 

PLC nebo spuštění simulace. Pod informačním oknem je stavový řádek s aktuální IP 

adresou systému a informací o zařízení, jestli je ve stavu aktivním (Run), neaktivním 

(Offline) nebo ve stavu simulace (Simulation).   

 Při tvorbě nového projektu zvolíme jeho název a umístění souboru. Dále 

definujeme hardwarovou konfiguraci a model logické jednotky X20CP1584. V záložce 

Logical View vložíme prostřednictvím funkce Add Object nový program (main) včetně 

balíčků pro deklaraci lokálních proměnných a datových typů. Následuje generování 

funkčních částí programu, kdy jsme zvolili program Init a Cyclic. Pro tvorbu kódu 

programu jsme zvolili programovací jazyk strukturovaný text. Obdobným způsobem, 

jako jsme vložili nový program, vložíme i nástroj pro tvorbu vizuální stránky projektu 

Vizu, kdy zvolíme model cílového zobrazovacího zařízení.  

 

5.2. Struktura projektu  

 Obslužný program zařízení nazvaný main jsme uložili do jednoho balíčku, 

zahrnující kromě kódu i lokální proměnné a datové typy. Jelikož je hlavní program pouze 

v jednom balíčku, mohli jsme většinu proměnných ukládat pouze jako lokální, tedy 
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aktivní jen v daném programu. Jako globální jsme volili pouze takové, se kterými jsme 

pracovali při zápisu hodnot do souboru. Při jejich deklarování jsme volili různé datové 

typy podle jejich požadované funkce. V případě proměnné propojené s funkčním 

tlačítkem jsme volili proměnné typu BOOL nabývající hodnot 1 a 0. Do proměnných typu 

STRING jsme ukládali textovou informaci. Pokud jsme pracovali s číselnými hodnotami, 

tak jsme využívali proměnné typu REAL nebo INT (integer) případně jeho další rozšíření 

v závislosti na povaze číselné hodnoty. Ukázka lokálních proměnných je zobrazena 

v příloze E. Dalšími využívanými proměnnými jsou vybrané parametry pohonu (viz. 

přílohu F). Tyto parametry jsme namapovali v softwaru EPOS Studio, což je software 

k řízení a konfiguraci řídících jednotek pohonů tohoto typu. Jedná se o číselné parametry 

a zobrazit je lze včetně datových typů ve funkčním bloku I/O mapping (input/output). 

Rozděleny jsou do dvou skupin podle toho, jestli se jedná o hodnotu čtenou z motoru 

(read) nebo o hodnotu, kterou přepisujeme (write). Čtenými parametry z motoru jsou 

polohovací parametry (aktuální a požadovaná poloha), aktuální hodnota proudu a 

rychlosti, nebo režim motorů či statusword. Proměnné, které přepisujeme a posíláme do 

řídících jednotek motorů, jsou akcelerace, decelerace, rychlost, proudová hodnota, cílová 

poloha, režim motoru nebo controlword.  

Při sestavování kódu programu main jsme využili příkazu case, který slouží 

k větvení programu do jednotlivých stavů (State). Po spuštění rehabilitačního systému 

proběhne právě jednou část projektu Init, ve kterém se pouze odkazujeme do počátečního 

stavu. Hlavní část kódu se nachází v části projektu Cyclic, kde máme definovanou úvodní 

část a jednotlivé stavy pod příkazem case. V úvodní části se nachází například algoritmy 

pro přepočet jednotek, softwarové kompenzace podle zvolené končetiny, příprava na 

zápis aktuálních hodnot do souboru, nebo je zde definovaná funkce tlačítka stop. Pod 

větvením case jsou pak definované jednotlivé stavy a akce v nich probíhající.  

 Náhled zdrojového kódu řídícího programu je k dispozici v příloze G. Obecná 

struktura celého projektu je znázorněna na vývojovém diagramu níže (obr. č. 16). 

K tvorbě vývojového diagramu v této kapitole i v kapitolách následujících jsme využili 

volně dostupný software Diagram Designer, který umožňuje grafické sestavení a 

znázornění vývojových diagramů a jejich export ve formátu JPEG.  
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Obr. č. 16: Vývojový diagram hlavního programu.  
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 Po zapnutí systému proběhne úvodní část programu Init, ve které definujeme 

výchozí stav, kterým je State 10. Následuje průběh hlavní části programu, program 

Cyclic. Úvodní část kódu umístěnou nad větvením case tvoří algoritmy, které jsou aktivní 

v průběhu celého programu. Jedná se především o přepočet jednotlivých veličin, jelikož 

z pohonu dostáváme pouze některé informace. Informace o momentovém zatížení 

vypočítáváme z informací o aktuální hodnotě proudu podle vztahu  

𝑀 = (𝐼 ∗ 𝑘ᵣ ∗ 𝑝) 1000⁄                                                 (1) 

kde 𝑀[𝑚𝑁𝑚] je získaná hodnota momentu, 𝐼[𝑚𝐴] aktuální hodnota proudu, 

𝑘ᵣ[𝑚𝑁𝑚/𝐴] momentová konstanta motoru (109 
𝑚𝑁𝑚

𝐴
 ) a p je převodový poměr 

převodovky (100:1). Další veličinou, kterou musíme převést, je informace o poloze ze 

systémových jednotek (quadcounty) na stupně. Využijeme vztahu 

𝜑2 = 360 ∗ 𝜑1 𝑘⁄ ᵢ                                             (2) 

kde 𝜑2[˚] je získaná polohová informace ve stupních, 𝜑1[𝑞𝑐] aktuální poloha 

v systémových jednotkách (quadcount) a ki je konstanta charakterizující rozlišení 

endkodéru (4*6400 pulsů na otáčku). Dále přepočítáváme rychlost, která je systémově 

udávaná v otáčkách za minutu (rpm) na stupně za sekundu podle vztahu 

𝑣2 = 360 ∗ 𝑣1 (60 ∗ 𝑝)⁄                                      (3) 

kde 𝑣2[˚/𝑠] je přepočtená rychlost ve stupních za sekundu, 𝑣1[𝑟𝑝𝑚] aktuální rychlost 

udávaná v systémových jednotkách (rpm) a p převodový poměr převodovky. Všechny 

veličiny přepočítáváme především z toho důvodu, aby se dalo zařízení jednodušeji 

obsluhovat a biomechanické informace z něj získané snáze interpretovat. Další část 

úvodní části tvoří softwarové ošetření při volbě levé nebo pravé rehabilitované končetiny 

a výpis textových informací o průběhu zapnutí nebo vypnutí cvičení a stavu pohonů. Je 

zde také definována funkce pro tlačítka stop, což jsou tlačítka pro vypnutí probíhajícího 

programu, která přeruší program, uvolní pohony a vrátí se do stavu úvodního výběru  

State 0. Před větvením case definujeme přípravu pro zápis požadovaných hodnot 

(odporového momentu a polohy) do souboru na CompactFlash kartu. Pro sestavení 

algoritmu k vypisování aktuálních hodnot jsme využili předdefinované funkce 

z dostupných softwarových knihoven. Zápis hodnot využíváme v diagnostickém režimu 

a lze ho rozdělit do několika fází: vytvoření souboru, otevření souboru, zápis do souboru, 

uložení a uzavření souboru.  
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Ve výchozím stavu po zapnutí systému ve State 10 získáváme informaci o stavu 

motoru ve statuswordu, na jejíž základě přepisujeme controlword. Výsledkem je reset 

pohonu a jeho uvolnění (motor je ve stavu enabled) a přechod do State 20. Zde se 

kontroluje, zda je pohon opravdu ve stavu enabled. V případě splnění podmínky 

následuje přechod do stavu State 0 označovaného jako úvodní výběr. V opačném případě 

je návrat do předchozího stavu a opětovná aktivace motoru. Ve State 0 proběhne v první 

fázi vynulování všech čítačů a číselných informací zobrazovaných na displeji. Dále se 

čeká na výběr ze tří dalších možností, kterými jsou zahájení režimu homing, režimu 

rehabilitace nebo režim diagnostiky. Bez provedení homing režimu nelze spustit 

následující dva režimy. Po jeho spuštění tlačítkem Home proběhne homing pohonu, 

uvedení do nulové pozice, po čemž následuje definování krajních poloh prováděného 

pohybu. Po dokončení je uvolněno tlačítko start pro spuštění vybraného režimu a aktivaci 

parametrů cvičení definovaných uživatelem prostřednictvím dotykové obrazovky. 

Program je v chodu, dokud není stisknuto tlačítko stop. Po přerušení programu následuje 

návrat do State 0, stavu úvodního výběru. Průběh a funkce režimu homing, režimu 

rehabilitace a režimu diagnostiky jsou natolik složité části kódu hlavního programu, že se 

jimi budeme samostatně zabývat v následujících kapitolách. 

 

5.3. Homing režim 

 Po vypnutí zařízení (napájení) dojde ke ztrátě informace snímačů o poloze 

motoru. Proto je nutné provést homing, neboli referování pohonu, při kterém proběhne 

nastavení motoru do nulové výchozí pozice (je definována jako aktuální poloha po 

zapnutí režimu) a ke kontrole polohovací přesnosti. V rámci tohoto režimu probíhá i 

uživatelské definování minimální a maximální polohy. Struktura tohoto režimu je 

znázorněna prostřednictvím vývojového diagramu na obr. č. 17.  

 Program je spuštěn stisknutím tlačítka Home na řídícím displeji, přičemž 

výchozím stavem je stav State 0. Před přechodem do stavu 119 proběhne po stisku 

tlačítka také vynulování všech hodnot, čítačů a dříve definovaných parametrů. Ve stavu 

119 proběhne kontrola, že homing režim nebyl dříve zahájen (je ve stavu off). Následuje 

State 120, kde je zahájeno referování pohonu. V tomto stavu je zařízení uvedeno do 

daného režimu a režim je pak zahájen (homing operation start). V dalších stavech 130 a 

131 je režim nulování dokončen (homing attained) a motor je uveden ve výchozí pozici.  
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 Obr. č. 17: Vývojový diagram režimu homing.  
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Po dokončení referování pohonu následuje ve stavu 140 definování maximální 

nebo minimální cílové polohy zařízení. Po definování polohy je hodnota úhlu 

přepočítána ze systémových jednotek na stupně a zobrazena na displeji. Podle prvního 

definování maximální nebo minimální polohy pokračujeme do stavu 141 (max) nebo 

142 (min) pro zadání druhé krajní hodnoty, které probíhá obdobně. Výsledkem je 

přechod do stavu State 145, který potvrzuje definování krajních poloh, a přechod do 

stavu 10. Jelikož stavy 10 a 20, ve kterých je motor zapnut a uveden do stavu enabled, 

proběhnou vždy po zapnutí napájení systému, tak v tuto chvíli slouží spíše jen pro 

kontrolu správného chodu zařízení a dokončení režimu homing. V konečné fázi je 

program opět ve výchozím stavu 0, kde již může čekat na příkazy ke spuštění 

terapeutického režimu. Chod režimu lze přerušit a znovu spustit opětovným stiskem 

Home. 

 

5.4. Režim rehabilitace 

 Po zapnutí systému a provedení homing režimu se vracíme zpět do stavu úvodního 

výběru (State 0) kde čekáme na spuštění (start) rehabilitačního režimu, přičemž 

parametry cvičení včetně limitních hodnot pohybu máme již definované. Po stisknutí 

startovacího tlačítka a splnění podmínky, že pohony jsou v chodu, pokračujeme do stavu 

State 149. V tomto stavu v prvním kroku uvádíme řízení motoru do momentového režimu 

a načítáme požadovanou hodnotu momentu, kterou po přepočtu zapisujeme do zařízení 

jako proudovou hodnotu. Je-li zařízení uvedeno v momentovém režimu, tak se dále 

dotazujeme, jaká končetina byla zvolena a jestli hodnota definované momentové zátěže 

nepřekračuje maximální povolenou hodnotu. Při splnění podmínek se program přesouvá 

do navazujícího stavu, kde pacient cyklicky vykonává pohyb až do stisknutí tlačítka stop. 

Podle zvolené končetiny se přesouváme do stavu 150 a 160 v případě volby pravé a 151 

a 161 v případě volby levé končetiny. Algoritmy se liší ve změně směru působení 

momentové síly a to z důvodu rozdílného umístění pohonu vzhledem k rehabilitovanému 

kolennímu kloubu, kde motor musí být umístěn vždy na laterální straně zařízení.  

 V případě volby pravé nohy začíná fyzický pohyb ve stavu State 150. Jelikož se 

jedná o aktivní pohyb pacienta, tak zde pouze čekáme na dosažení předdefinované limitní 

hodnoty rozsahu pohybu ve směru flexe. Po dosažení dojde k navýšení čítače počtu 

dokončených pohybů, otočení směru momentového silového působení (přepisem 
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hodnoty proudu) a k přechodu do následujícího stavu 160. Průběh stavu 160 je totožný 

jako u stavu předchozího. Jedná se pouze o pohyb ve směru extenze pravého kolene 

pacienta. Po dosažení předdefinované minimální hodnoty rozsahu pohybu dochází 

k návratu zpět do stavu State 150. Celý průběh se cyklicky opakuje dále až do přerušení 

programu uživatelem. 

Cvičení může být přerušeno kdykoliv v průběhu prováděného pohybu stisknutím 

bezpečnostního tlačítka stop, po jehož stisknutí následuje návrat programu do výchozího 

stavu 0. Opětovným stisknutím spouštěcího tlačítka start pokračuje program do stavu 149 

a ve cvičení tedy lze pokračovat podle předdefinovaných parametrů. K zahájení nového 

cvičení a zadání nových parametrů je třeba spuštění režimu homing, čímž uvedeme 

zařízení do výchozí polohy. Vývojový diagram chodu rehabilitačního režimu je 

schematicky znázorněn níže na obrázku č. 18. 
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Obr. č. 18: Vývojový diagram režimu rehabilitace.  
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5.5. Režim diagnostiky 

 Po spuštění systému, provedení homingu a definování parametrů cvičení se 

nacházíme v úvodním stavu State 0, kde čekáme na spuštění programu diagnostického 

režimu stisknutím Start. Po stisknutí tlačítka proběhne kontrola stavu zapnutí pohonu a 

program se přesune do State 200. Ve stavu 200 probíhá příprava na fyzický pohyb 

zařízení. Systém je uveden do polohovacího režimu a čítač dokončených cyklů je 

vynulován. Uživatelem zadané parametry (rychlost, akcelerace, decelerace) pohybu jsou 

načteny, přetypovány, přepočítány na systémové jednotky a nahrány do zařízení. 

Přepočet rychlosti probíhá podle dříve definovaného vzorce (viz. rovnici 3). Přepočet 

zrychlení a zpomalení probíhá podle totožného vztahu 

𝑎1 = (60 ∗ 𝑝) ∗ 𝑎2 360⁄                                                 (4) 

kde 𝑎1 [𝑟𝑝𝑚/𝑠] je přepočtené zrychlení v systémových jednotkách, 𝑎2 [˚/𝑠2] zrychlení 

zadané uživatelem a p převodový poměr převodovky. Před přechodem do dalšího stavu 

proběhne kontrola chodu polohovacího režimu a splnění doporučeného rozsahu při 

definování hodnot. Limity při nastavování rychlosti, akcelerace a decelerace jsou 

definovány z důvodu bezpečnosti chodu rehabilitačního zařízení. Ve stavu 210 začíná 

fyzický přístrojový pohyb ve směru flexe u pravé, případně extenze u volby levé 

končetiny. Do systémové proměnné cílové pozice (target position) je uložena definovaná 

maximální poloha, dále je zvoleno absolutní polohování motoru a vykonán samotný 

pohyb přepisem controlwordu. Po dosažení cílové pozice dojde k navýšení čítače 

dokončených opakování a posunu do stavu State 211 a State 212, kde kontrolujeme, jestli 

jsme již nedosáhli požadovaných opakování. Pokud ano, tak pokračujeme zpět do stavu 

0, kde čekáme na příkazy ke spuštění dalšího programu. Pokud ne, pokračujeme do stavu 

220, kde je vykonán přístrojový pohyb ve směru extenze u pravé, případně flexe u levé 

končetiny. Pohyb probíhá obdobným způsobem, jako tomu bylo v předchozích stavech. 

Do cílové pozice je uložena minimální definovaná poloha, dále je zvoleno absolutní 

polohování a spuštěn pohyb. Po dosažení polohy a navýšení čítače následují stavy 221 a 

222, kde uvádíme motor do stavu disabled a kontrolujeme dosažený počet opakování. 

V případě, že požadovaných opakování nebylo dosaženo, program se vrací zpět do stavu 

210 a cyklicky tak vykonává pohyb flexe a extenze až do dosažení požadované hodnoty 

čítače. Diagnostický režim může být kdykoliv přerušen stiskem tlačítka Stop, kterým lze 

program jen dočasně přerušit a pokračovat stiskem tlačítka Start, nebo úplně ukončit. 

Zápis hodnot odporového momentu a polohy na paměťovou kartu, jak již bylo popsáno 
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v předcházejících kapitolách, je v případě aktivace ukládání automaticky zahájeno se 

stisknutím tlačítka Start a ukončeno stiskem tlačítka Stop.  

 

 

 

Obr. č. 19: Vývojový diagram režimu diagnostiky.  
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6. Obsluha systému 

 

6.1. Popis vizualizace 

 Obsluha systému probíhá prostřednictvím dotykového LCD displeje s intuitivně 

navrženou vizuální stránkou řídícího programu. Uživatel zde definuje parametry, řídí a 

sleduje správný chod terapeutického programu. První stránkou po zapnutí systému je 

úvodní obrazovka (obr. č. 20), která slouží jako rozcestník mezi jednotlivými režimy. 

Popisky jednotlivých funkcí jsou rozepsány níže. Správným postupem při obsluze 

systému se budeme zabývat až v kapitole následující. 

 

 

1) Datum a čas – Podává informace o systémovém čase a datu.  

2) Rehabilitace – Tlačítko slouží k přechodu na stránku rehabilitačního režimu. 

Uvolní se po definování končetiny níže. Do té doby je tlačítko uzamčeno. 

3) Diagnostika – Tlačítko slouží k přechodu na stránku diagnostického režimu. 

Uvolní se po definování končetiny níže. Do té doby je tlačítko uzamčeno. 

4) Volba končetiny – Na základě označení pravé nebo levé končetiny se uvolní 

tlačítka k přechodům do jednotlivých terapeutických režimů. 

5) Zvolená končetina – Textové pole podává zpětnou vazbu o zvolené končetině. 

Obr. č. 20: Úvodní stránka řídícího programu.  
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Na následujících stránkách jednotlivých režimů se nachází funkce k zahájení a 

přerušení cvičení, pole pro definování parametrů pohybu, monitorované veličiny, 

informace o průběhu terapie nebo stavu motorů, funkce pro sledování průběhu 

pohybu nebo funkce pro zápis měřených hodnot do souboru. Náhled obrazovky 

rehabilitačního režimu je na snímku č. 21, náhled diagnostického režimu na obr. 22. 

 

 

6) Zvolená končetina – Nadpis obrazovky tvoří název zvoleného režimu a informace 

o volbě končetiny z předchozího stavu.  

7) Zpět – Tlačítko slouží k návratu na úvodní obrazovku. 

8) Toolbar – Je panel zobrazující průběh pohybu mezi limitními hodnotami 

předdefinovaného rozsahu. 

9) Maximální poloha – Funkce spočívá v definování maximální limitní polohy 

zařízení ve směru flexe kolene stisknutím tlačítka. Tlačítko se uvolní až po 

předchozím provedení homingu. 

10)  Home – Stisknutím tlačítka Home spustíme homing pohonu a uvedeme ho tak do 

výchozí pozice. Bez předchozího provedení homingu není možné zahájit 

terapeutický program. 

11)  Minimální poloha – Funkce spočívá v definování minimální limitní polohy 

zařízení ve směru extenze kolene stisknutím tlačítka. Tlačítko se uvolní až po 

předchozím provedení homingu. 

Obr. č. 21: Vizuální stránka rehabilitačního režimu.  
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12)  Stav motoru – Vypisuje do textového pole informaci o stavu chodu motoru, který 

je ve stavu zapnutém (enabled) nebo vypnutém (disabled).  

13)  Stav rehabilitace – Vypisuje do textového pole informaci o stavu probíhajícího 

cvičení, které může být ve stavu zapnutém nebo vypnutém.   

14)  Limitní hodnoty rozsahu pohybu – Zobrazené číselné hodnoty minimální a 

maximální požadované polohy přepočtené ze systémových jednotek quadcount na 

stupně [o]. 

15)  Definované momentové zatížení – Pole pro definování požadovaného 

momentového zatížení v doporučeném rozsahu. Po kliknutí do textového pole se 

otevře numerická klávesnice pro zápis hodnot.  

16)  Aktuální momentové zatížení – Zobrazuje aktuální hodnotu momentové zátěže. 

17)  Start – Tlačítko slouží ke spuštění rehabilitačního programu podle 

předdefinovaných parametrů. 

18)  Aktuální rychlost – Vrací číselnou informaci o aktuální rychlosti pohybu 

přepočtenou ze systémových jednotek na stupně za sekundu [o/s]. 

19)  Aktuální pozice – Vrací číselnou informaci o aktuální poloze (úhlu natočení 

kolene) přepočtenou ze systémových jednotek quadcount na stupně [o]. 

20)  Dokončené cykly – Zobrazuje číselnou hodnotu o počtu dokončených cyklů 

pohybu, tedy počtu dosažení hraniční (minimální, maximální) polohy končetiny. 

21)  Stop – Tlačítko slouží k přerušení nebo ukončení probíhajícího programu. 

 

 Obr. č. 22: Vizuální stránka diagnostického režimu.  
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22)  Zvolená končetina – Informace o zvoleném režimu a volbě končetiny. 

23)  Zpět - Slouží k návratu na úvodní obrazovku. 

24)  Toolbar – Je panel zobrazující průběh pohybu v daném rozsahu. 

25)  Maximální poloha – Tlačítko k definování maximální polohy ve směru flexe. 

26)  Home – Tlačítko ke spuštění režimu homing.  

27)  Stav motoru – Textová informace o stavu chodu motoru. 

28)  Minimální poloha – Tlačítko k definování minimální polohy ve směru extenze. 

29)  Stav rehabilitace – Textová informace o stavu probíhajícího cvičení.   

30)  Limitní hodnoty rozsahu pohybu – Zobrazené číselné hodnoty minimální a 

maximální požadované polohy. 

31)  Definované parametry pohybu – Zde se nachází pole pro definování 

požadovaných parametrů pohybu (rychlost, zrychlení, zpomalení, počet 

opakování) v doporučeném rozsahu. Po kliknutí do textového pole se zobrazí 

numerická klávesnice pro vepsání číselných hodnot. Při spuštění programu jsou 

dané hodnoty přepočteny z uživatelských do systémových jednotek. 

32)  Start – Tlačítko slouží ke spuštění diagnostického programu. 

33)  Aktuální parametry pohybu – Zobrazuje aktuální parametry pohybu (rychlost, 

pozice, odporový moment, dokončené cykly) vypsané do textových polí.  

34)  Stop – Tlačítko slouží k přerušení nebo ukončení probíhajícího programu. 

35)  Volba ukládání parametrů cvičení – Slouží k označení možnosti zápisu parametrů 

odporového momentu a aktuální polohy do textového souboru. Volbu nelze měnit 

v průběhu probíhajícího cvičení. Informace o zvoleném režimu zápisu je 

v přilehlém textovém poli.  

36)  Název souboru - Po kliknutí do textového pole se zobrazí klávesnice pro vepsání 

názvu textového souboru, do kterého budou ukládány sledované parametry. 

37)  Vytvoření souboru – Tlačítkem spustíme akci pro vytvoření textového souboru 

daného názvu na paměťovou kartu CompactFlash.  

 

6.2. Návod k obsluze zařízení 

 Nejen v průběhu probíhajícího cvičení je třeba dbát základních bezpečnostních 

prvků, aby nedošlo k ohrožení pacienta. Už při aplikaci zařízení na postiženou 

končetinu je třeba dbát správné fixace, vhodného umístění a uvolnění končetiny 
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pacienta. Postup ke správné obsluze rehabilitačního elektromechanického zařízení lze 

shrnout do několika kroků: 

 volba končetiny a terapeutického režimu 

 provedení režimu homing, definování rozsahu pohybu 

 definování parametrů pohybu, případný zápis hodnot do souboru 

 spuštění programu 

 ukončení programu, uvedení zařízení do výchozí polohy. 

Po spuštění systému se nacházíme na úvodní obrazovce. Prvním krokem je 

volba končetiny, na základě které se odemknou tlačítka pro volbu terapeutického 

režimu. Z bezpečnostních důvodů nelze bez zvolení končetiny pokračovat do 

jednoho z terapeutických režimů. Volbu končetiny také nelze měnit v průběhu 

probíhajícího cvičení. 

Při volbě rehabilitačního i diagnostického režimu je úvodní obsluha programu 

stejná. Nejdříve je nutné uvést zařízení (motor) do výchozí pozice stisknutím 

tlačítka Home, čímž proběhne homing zařízení. Bez provedení homingu nelze 

pokračovat ke spuštění programu. Po jeho proběhnutí se odemknou tlačítka pro 

stanovení minimální a maximální polohy prováděného pohybu. Stanovení těchto 

poloh probíhá následovně. Uživatel nebo přítomný terapeut manuálně napolohuje 

fixovanou končetinu do maximální polohy ve směru flexe podle uvážení tak, aby 

pacient až k dosažení této hraniční polohy mohl vykonávat bezbolestný pohyb. Při 

manuálním dosažení maximální polohy stiskne obsluha tlačítko Maximální poloha, 

čímž se uloží aktuální pozice a v programu se s ní bude dále pracovat jako s hraniční 

cílovou polohou flexe kolene. Stejným způsobem probíhá i definování minimální 

polohy, tedy hraniční polohy rozsahu pohybu ve směru extenze kolenního kloubu. 

Obě tyto hodnoty jsou na obrazovce zobrazeny.  

 V dalším kroku při definování parametrů pohybu již rozlišujeme postup 

podle zvoleného terapeutického režimu. V rehabilitačním režimu se jedná o aktivní 

pohyb pacienta proti předdefinovanému odporu momentově řízeného pohonu. 

Definujeme tedy pouze hodnotu momentového zatížení kliknutím do textového pole 

a zapsáním na numerické klávesnici. Hodnota momentu musí být v nadepsaném 

rozsahu. V diagnostickém režimu je třeba definovat parametrů více. Definujeme 

rychlost, zrychlení a zpomalení v doporučeném rozsahu. Dále je třeba zadat počet 
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opakování. V tomto režimu se jedná o pasivní pohyb maximálně relaxované 

končetiny pacienta polohově řízeným motorem. Před spuštěním programu je 

možnost si zvolit zapisování parametrů cvičení do souboru. Po stisknutí tlačítka pro 

ukládání hodnot (Ano) a zapsání názvu cílového souboru do textového pole můžeme 

stiskem tlačítka Vytvořit soubor vytvořit cílový soubor pro zapisování závislých 

hodnot odporového momentu a polohy. Hodnoty se do souboru umístěného na 

paměťové kartě CompactFlash budou zapisovat od spuštění programu až do jeho 

ukončení. Naměřená data lze pak dále zpracovávat a podle běžně dostupných 

nástrojů (např. Microsoft Excel) z nich lze snadno rekonstruovat bioreogram.  

Následuje již spuštění programu stisknutím tlačítka Start. V obou režimech 

můžeme pozorovat různé parametry probíhajícího cvičení. Zajímavou funkcí na 

obrazovce poskytující pacientovi zpětnou vazbu je panel Toolbar. Ten zobrazuje 

průběh prováděného pohybu v předdefinovaném rozsahu prostřednictvím plovoucí 

hodnoty aktuální polohy mezi minimem a maximem.  

Ukončení pohybu v rehabilitačním režimu lze pouze stisknutím tlačítka Stop, 

jelikož zde nemáme definovaný parametr požadovaného počtu opakování. V režimu 

diagnostiky můžeme program ukončit také tlačítkem Stop, případně se program 

ukončí při dosažení požadovaných počtů opakování. Stisknutí Stop lze využít i jen 

jako dočasné přerušení programu, jelikož při opětovném spuštění Start pokračujeme 

v programu dále. Pokud budeme chtít ukončení daného programu a nastavení 

nového, tak je po stopnutí cvičení potřeba provést homing zařízení stiskem Home. 

Poté je systém připraven k dalšímu, novému použití.  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 67 - 
 

7. Závěr 

 V úvodu práce jsme se seznámili s možnostmi a základními principy přístrojové 

rehabilitace dolních končetin. Na příkladech dostupných zařízení jsme si uvedli současné 

trendy a zároveň i limity motorizovaných kolenních ortéz. Robotická motorizovaná 

ortéza často představuje jen dílčí část pro komplexnější zařízení v neurorehabilitaci pro 

simulaci chůze. Dostupné jsou však i varianty samostatných řízených ortéz, které se často 

využívají k podpoře chůze postižené končetiny založené na detekci myosignálů pacienta. 

Po vstřebání důležitých teoretických poznatků z medicínského pohledu na danou 

problematiku jsme se zabývali mechanickými vlastnostmi kolenního kloubu, jeho 

funkčními parametry a limity pohybu. Při měření reologických parametrů kolene lze 

získat informace a závislosti, které přímo vypovídají o stavu kloubu. V klinické praxi se 

k takovému měření využívá bioreogram.  

 Ze získaných a uvedených informací v úvodu práce vyplývá, že zařízení pro 

pasivní nebo aktivní rehabilitaci a i zařízení pro diagnostické šetření kolene jsou 

v omezené míře dostupná, avšak vždy se jedná o přístroj s velmi specifickou oblastí 

využití. Hlavní náplní této práce bylo sestavení multifunkčního rehabilitačního zařízení, 

robotické ortézy kolene, a především pak návrh softwarového řešení, řízení systému, 

včetně výsledného demonstračního terapeutického programu.   

 V průběhu vývoje zařízení jsme se opakovaně setkávali s různými nedostatky, 

podle kterých jsme museli upravovat pracovní postup a i návrh výsledného systému. Řešit 

jsme museli především dva problémy, které výrazně ovlivnili (nikoliv negativně) 

výsledky práce. Původní myšlenkou bylo paralelní zapojení dvou pohonů na laterální i 

mediální straně ortézy, ze které jsme z důvodů uvedených v předchozích kapitolách 

ustoupili. S tím však souvisela i úprava řídícího programu, jelikož zapojení jednoho 

pohonu je plánované vždy na laterální straně u pravé i levé končetiny. Museli jsme tak 

softwarově ošetřit jednotlivé parametry motoru, které jsou tímto vázané na volbu 

končetiny. Další překážkou, se kterou jsme se setkali, bylo ustoupení z dříve uvažované 

kolenní rehabilitační ortézy pro naše zařízení, která se v průběhu práce prokázala jako 

nevyhovující pro opakované užívání. Pro naše účely tak byly vytypovány vhodnější 

možné exoskelety. 

 Při softwarovém řešení projektu jsme nejdříve stanovili vhodnou konfiguraci 

systému a poté pokračovali sestavováním kódu řídícího programu. V průběhu psaní kódu 
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bylo často potřeba softwarově ošetřit bezpečný chod zařízení, předejít tak zbytečným 

rizikům a vytvořit program pro spolehlivý chod přístroje. Ve výsledku se nám podařilo 

sestavit víceúčelové zařízení s pokročilým řídícím algoritmem, který umožňuje chod 

programu ve dvou hlavních terapeutických režimech. Zařízení je schopné aktivní i pasivní 

rehabilitace kolene podle zvolených parametrů, přičemž při průběhu pasivní rehabilitace 

je schopno zaznamenávat a ukládat vybrané biomechanické parametry prováděného 

pohybu umožňující diagnostiku kloubu. Uživatel řídí robotickou ortézy prostřednictvím 

intuitivně navržené obrazovky na dotykovém displeji, která je navržena k jednoduchému 

řízení systému a umožnuje i monitoraci v průběhu terapie. Řídící algoritmus je navržen 

tak, aby splňoval maximální bezpečnost při definování nového i probíhajícího pohybu. 

Výsledný program tak splňuje cíle, které jsme si na úvod práce vytyčili, čímž lze 

multifunkční zařízení doporučit pro další klinické studie a testování a jeho následné 

uvedení do praxe. 

 Závěrem je třeba zmínit další možný vývoj přístroje. Ten se může týkat například 

zamýšleného využití dalšího motoru na oblast kyčle pacienta, čímž by se rozšířila 

možnost dalšího využití v praxi u pacientů s rozsáhlejším postižením končetiny.  Návrh 

ortézy, který vznikal v úzké spolupráci s pracovníky Katedry sklářských strojů a robotiky 

Technické univerzity v Liberci, je v současné chvíli zamýšlen s fixací od chodidla a 

kotníku až po oblast nad kolenem. Další vývoj návrhu a rozšíření systému je 

pravděpodobné.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 69 - 
 

Použitá literatura 

 

[1] BEASLEY, Ryan. Medical Robots: Current Systems and Research  

       Directions. Journal of Robotics [online]. 2012, 14 [cit. 2015-10-15]. DOI:  

       10.1155/2012/401613. Dostupné z:  

       http://www.hindawi.com/journals/jr/2012/401613/cta/ 

 

[2] MALESKI, Debra Ann. Health care robotics: Automated devices to handle tough  

       hospital tasks. American Hospital Association [online]. 2014 [cit. 2016-01-10].  

       Dostupné z:  

       http://www.hfmmagazine.com/display/HFM-news-article.dhtml?dcrPath=/ 

       templatedata/HF_Common/NewsArticle/data/HFM/Magazine/2014/July/ 

       technology-health-care-robots 

 

[3] MORAVA, Jan. Řízení pohonů v rehabilitační robotice. Liberec, 2014. Bakalářská  

       práce. Technická univerzita v Liberci. Vedoucí práce Prof. Ing. Aleš Richter, CSc. 

 

[4] Personalising care and boosting the quality, access and efficiency of healthcare  

       [online] Robotics for Health Care, 2013. [cit. 2015-10-15]. Dostupné z:  

       http://www.studymode.com/essays/Robotics-In-Healthcare-Personalizing-Care- 

       And-46056144.html 

 

[5] DÍAZ, Iñaki, Jorge Juan GIL a Emilio SÁNCHEZ. Lower-Limb Robotic  

       Rehabilitation: Literature Review and Challenges. Journal of Robotics [online].    

       2011, 11 [cit. 2015-09-11]. DOI: 10.1155/2012/401613. Dostupné z:  

       http://www.hindawi.com/journals/jr/2011/759764/ 

 

[6] KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2010. 

       ISBN 978-80-7262-657-1. 

 

[7] AKDOGAN, Erhan a Hakan DEMIR. Rehabilitation Technologies:  

       Biomechatronics Point of view.Yildiz Technical University [online]. 2012 [cit.    

       2015-09-11]. Dostupné z: http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/37342.pdf 

 

[8] SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory. Ostrava: Vysoká škola báňská 

       - Technická univerzita, 2008. ISBN 978-80-248-1522-0. 



- 70 - 
 

[9] Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii.: Exoskelety a  

       aktivní ortézy dolních končetin: přehled [online]. Praha: EMBASE / Excerpta  

       Medica, 2011, 18(3-4) [cit. 2015-09-21]. ISSN 1212-4575. Dostupné z:  

       http://www.pojivo.cz/pu/PU_34_2011.pdf 

 

[10] ŘEZANINOVÁ, J. Studijní materiály předmětu FSpS:bp1137 [online].  

       Masarykova univerzita, 2012 [cit. 2015-12-18]. Dostupné z:  

       https://is.muni.cz/el/1451/podzim2012/bp1137/ 

 

[11] REINKENSMEYER, David J. Rehabilitation robot [online]. The Editors of  

       Encyclopædia Britannica, 2015 [cit. 2015-09-08]. Dostupné z:  

       http://www.britannica.com/technology/rehabilitation-robot 

 

[12] POKORNÁ, Barbora. Robotické systémy v neurorehabilitaci se zaměřením na  

       horní končetinu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Praha, 2014. Bakalářská  

       práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Mgr. Eva Senohrábková. 

 

[13] MARCHAL-CRESPO, Laura a David REINKENSMEYER. Review of control  

       strategies for robotic movement training after neurologic injury. J Neuroeng  

       Rehabil [online]. 2009, 20 [cit. 2015-10-15]. DOI: 10.1186/1743-0003-6-20.  

       Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2710333/ 

 

[14] DZAHIR, Mohd, Shin-ichiroh YAMAMOTO, Sung Min KIM, Feng LIU, Dong- 

       Hoon LEE, Ricardo LAGOA a Sandeep KUMAR. Recent Trends in Lower-Limb  

       Robotic Rehabilitation Orthosis: Control Scheme and Strategy for Pneumatic  

       Muscle Actuated Gait Trainers. Robotics. 2014, 3(2), 120-148. DOI:  

       10.3390/robotics3020120. ISSN 2218-6581. Dostupné také z:  

       http://www.mdpi.com/2218-6581/3/2/120/ 

 

 [15] DOLLAR, Aaron M. a Hugh HERR. Lower Extremity Exoskeletons and Active  

       Orthoses: Challenges and State-of-the-Art. IEEE Transactions on Robotics [online].  

       Cambridge: Biomechatronics Group, 2008 [cit. 2015-09-19]. Dostupné z:  

       http://biomech.media.mit.edu/wp-content/uploads/sites/3/2013/07/Dollar- 

       2008_Lower-Extremity-Exoskeletons-and-Active-Orthoses-Challenges-and-State- 

       of-the-Art.pdf 

 



- 71 - 
 

[16] PK100 PowerKnee to Help Bad Legs Walk Again. In: Ortopedy surgery,  

       rehab [online]. Medgadget, 2009 [cit. 2016-01-13]. Dostupné z:   

       http://www.medgadget.com/2009/06/pk100_powerknee_to_help_bad_legs_ 

       walk_again_1.html 

 

[17] KIM, Jung-Hoon, Myounghoon SHIM, Dong Hyun AHN, Byoung Jong SON,        

       Suk-Young KIM, Deog Young KIM, Yoon Su BAEK a Baek-Kyu CHO. Design of  

       a Knee Exoskeleton Using Foot Pressure and Knee Torque Sensors [online]. [cit.  

       2016-12-16]. DOI: 10.5772/60782. ISBN 10.5772/60782. Dostupné z:      

       http://www.intechopen.com/journals/international_journal_of_advanced_ 

       robotic_systems/design-of-a-knee-exoskeleton-using-foot-pressure-and-knee-    

       torque-sensors 

 

[18] NIKITCZUK, Jason, Brian WEINBERG, Paul K. CANAVAN a Constantinos       

       MAVROIDIS. Active Knee Rehabilitation Orthotic Device With Variable Damping  

       Characteristics Implemented via an Electrorheological Fluid [online]. Northeastern  

       University [cit. 2016-01-15]. Dostupné z:  

       http://www.coe.neu.edu/Research/robots/papers/TM_AKROD_ON_LINE.pdf 

 

[19] Active Knee Rehabilitation Orthotic Devices (AKROD) [online]. Northeastern  

       university [cit. 2016-01-14]. Dostupné z: 

       http://www.robots.neu.edu/Knee/Kneeindex.htm 

 

[20] Technical Data Lokomat®Pro [online]. Hocoma, s. 2 [cit. 2016-01-15]. Dostupné  

       z: https://www.hocoma.com/fileadmin/user/Dokumente/Lokomat/ 

       TECH_L6_140317_en.pdf 

 

[21] FLEISCHER, Christian a Günter HOMMEL. Embedded Control System for a  

       Powered Leg Exoskeleton [online]. s. 9 [cit. 2015-12-16]. Dostupné z:  

       http://pdv.cs.tu-berlin.de/ExoSkeleton/Paper/embedded06.pdf 

 

[22] ŘÍHA, Michal. Vliv morfologických změn femoropatelárního skloubení na  

       celkovou reologickou odezvu systému kolenního kloubu. Praha, 2011. Disertační  

       práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Prof. MUDr. Ivan Dylevský,  

       DrSc. 

 



- 72 - 
 

[23] DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80- 

       247-3240-4. 

 

 [24] KOPENCOVÁ, Milada. Vliv operační techniky u diagnózy „Ruptura LCA“ na 

       vybrané reologické parametry. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova    

       v Praze. Vedoucí práce Pplk. MUDr. Michal Říha. 

 

[25] MARIÁNKOVÁ, Hana. Anatomie a traumatologie kolenního kloubu. Brno, 2007.  

       Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Doc. MUDr. Jitka  

       Hanzlová, CSc. 

 

[26] Common Knee Tests in Orthopedic Examination: Ligaments of the Knee [online].  

       [cit. 2015-10-17]. Dostupné z:  

       http://physicaltherapyweb.com/common-knee-tests-orthopedic-examination/ 

 

[27] BARTONÍČEK, Jan a Jiří HEŘT. Základy klinické anatomie pohybového aparátu.                 

       Praha: Maxdorf, 2004. ISBN 80-734-5017-8. 

 

[28] Poranění měkkého kolene [online]. Klinika Tornero, 2012 [cit. 2015-10-16].  

       Dostupné z:  

       http://www.klinikatornero.cz/poraneni-mekkeho-kolene/d-1010/p1=1023 

 

[29] Biomechanika [online]. České vysoké učení technické v Praze, 2009 [cit. 2015-10- 

       14]. Dostupné z:  

       http://mech.fd.cvut.cz/education/archiv/k618yamb/download/biomechanika-1/ 

 

[30] SMÉKAL, David, KALINA, Radim a Josef URBAN. Rehabilitace po  

       artroskopických náhradách předního zkříženého vazu. [online]. s. 8 [cit. 2015-09- 

       10]. Dostupné z:  

       http://acl-plastika.wbs.cz/rehabilitace/rehabilitace_po_plastice_09112012.pdf 
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A     Prospekt motoru Maxon EC90 flat 

 

 

 



- 76 - 
 

B     Koncept konstrukce ortézy s paralelním zapojením dvou motorů 
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C     Koncept ortézy s vykreslením vycpávek a popruhů 

 

 

 

 

 

 

 



- 78 - 
 

D     Náhled vhodných kolenních ortéz 
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E     Ukázka definovaných lokálních proměnných programu main 

 

(******************************************************************** 

 * COPYRIGHT --   

 ******************************************************************** 

 * Program: main 

 * File: main.var 

 * Author: PepCa 

 * Created: March 18, 2015 

 ******************************************************************** 

 * Local variables of program main 

 ********************************************************************) 

VAR 

 accel_defin_diag : REAL; 

 decel_defin_diag : REAL; 

 disp_old : REAL; 

 disp_act : REAL; 

 disp_max : DINT; (*min P*) 

 disp_max_2 : REAL; (*min P*) 

 disp_min : DINT; (*max P*) 

 disp_min_2 : REAL; (*max P*) 

 disp_rychl : REAL; 

 home_act : BOOL; 

 home_control : BOOL; 

 home_status : BOOL; 

 i : USINT; (*pocet opakovani rehab*) 

 j_defin : USINT; (*pocet definovanych opakovani diagn*) 

 j_finished : USINT; (*pocet dokoncenych opakovani diagn*) 

END_VAR 

VAR CONSTANT 

 k : INT := 109; (*konstanta motoru*) 

END_VAR 

VAR 

 lenght : UDINT; 

 moment_aktual2 : REAL; 

 moment_defin2 : REAL; 

END_VAR 

VAR CONSTANT 

 p : INT := 1; (*300:1*) 

END_VAR 

VAR 

 qc : REAL := 6400*4; 

 rychlost_defin_diag : REAL; (*defin rychlost v diagnostice + OMEZENÍ !!!*) 

 SDOpar : tSDOWritepar; 

 SDOpar1 : tSDOReadpar; 

 start : BOOL; (*start cviceni*) 

 start_2 : BOOL; (*start diagnostiky*) 

 State : UINT; 

 status_string : STRING[50]; 
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 status_string_2 : STRING[50]; 

 status_string_pohyb1 : STRING[50]; 

 status_string_writefile : STRING[80]; 

 status_string_pohyb2 : STRING[50]; 

 stop : BOOL; (*stop cviceni*) 

 stop_2 : BOOL; 

 targetpos_max : BOOL; (*ve skutecnosti min pro P*) 

 targetpos_min : BOOL; (*ve skutecnosti max pro P*) 

 tartmp : DINT; 

 temp_control : UINT; 

 temp_status : UINT; 

 test : REAL; 

 e : BOOL; (*tlacitko vtvorit soubor*) 

 d : BOOL; (*tlacitko ano ne u write file diagnostika*) 

 x : BOOL; (*osetreni k povinnosti vybrani koncetiny L/P*) 

 y : BOOL; (*osetreni k povinnosti homingu pred zadanim min a max*) 

 z : BOOL; (*prirazena ke start_2*) 

 strtmp : STRING[15]; 

END_VAR 
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F     Parametry pohonu ve funkčním bloku I/O mapping 
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G     Náhled zdrojového kódu řídícího programu main 

 

(******************************************************************** 

 * COPYRIGHT --   

 ******************************************************************** 

 * Program: main 

 * File: main.st 

 * Author: PepCa 

 * Created: March 18, 2015 

 ******************************************************************** 

 * Implementation of program main 

 ********************************************************************) 

 

PROGRAM _INIT 

(* TODO : Add your code here *) 

 State:=10;  

END_PROGRAM 

 

 

PROGRAM _CYCLIC 

 Orteza; 

 (* TODO : Add your code here *)  

 moment_aktual2:=INT_TO_REAL((Orteza.Osy.Prava.Read.Current_Actual_Value_Av)*k*p/1

000); //prepocet na mNm 

 temp_status := Orteza.Osy.Prava.Read.Statusword AND 16#00FF; 

 disp_act:= 

360*(DINT_TO_REAL(Orteza.Osy.Prava.Read.Position_Actual_Value)/qc);//prepocet z qc na 

stupne 

 disp_rychl := 

(360*(DINT_TO_REAL(Orteza.Osy.Prava.Read.Velocity_Actual_Value_Av))/(60*p));//  

/60000)*(4*6400))*1000)*qc);//prepocet z rpm na stupne/s 

 IF Orteza.Osy.Prava.Read.Statusword.4 = TRUE THEN status_string:='ENABLED'; ELSE 

status_string:='DISABLED'; END_IF; 

 IF State >= 149 THEN status_string_2:='CVICENI ZAPNUTO'; ELSE status_string_2 := 

'CVICENI VYPNUTO'; END_IF; 

 IF leva_act THEN status_string_koncetina := 'Levá';status_string_pohyb1:='Flexe'; 

status_string_pohyb2:='Extenze'; x:=TRUE; END_IF; //otocit momenty a smeru u polohovani

 IF prava_act THEN status_string_koncetina := 'Pravá'; 

status_string_pohyb1:='Flexe'; status_string_pohyb2:='Extenze';x:=TRUE; END_IF; 

 IF d=TRUE THEN status_string_writefile := 'AKTIVNI'; ELSE status_string_writefile 

:= 'VYPNUTO'; END_IF;//jen string na vypsani 

 IF e=TRUE THEN status_string_writefile := 'VYTVORENO';Select :=0;  

Handling.Data.Parameter:='C:\'; Handling.Data.Device:='compactflash'; 

Handling.Command.bCreateFile := 1; END_IF;//strDevice := 'compactflash'; strFile := 

FileName; 

 IF start_2 AND status_string_writefile = 'AKTIVNI' THEN 

Handling.Command.bWriteFile := 1; END_IF;//zapisovani svazany se start_2 namisto state 

>200 

 END_IF; 
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 CASE State OF 

  0:  

   IF home_act AND temp_status.4 THEN  

    y:= TRUE; 

    z:=FALSE; 

    i := 0; 

    d:=FALSE; 

    j_defin:=0; 

    disp_max:=0; 

    disp_min:=0; 

    disp_max_2:=0; 

    disp_min_2:=0; 

    moment_defin2:=0; 

    rychlost_defin_diag:=0; 

    j_finished:=0; 

    decel_defin_diag :=0; 

    accel_defin_diag := 0; 

   State:=119; END_IF; 

   IF start AND temp_status.4 THEN State:=149; END_IF; 

   IF start_2 AND temp_status.4 THEN z:= TRUE; State:=200; END_IF;  

     

  10:     

   temp_control := Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword AND 16#00FF; 

   IF (temp_status AND 16#000F) = 16#0008 THEN temp_control := 

16#0080; //000F = Controlword (SwitchOn), 0080 = FAULT RESET (CONTROL WORD) 

   END_IF; 

   IF temp_status = 16#0040 OR temp_status = 16#0050 THEN 

    temp_control := 16#0006;//=CONTROLWORD SHUTDOWN 

   END_IF; 

   IF temp_status = 16#0021 OR temp_status = 16#0031 THEN 

    temp_control := 16#0007;  

   END_IF; 

   IF temp_status = 16#0023 OR temp_status = 16#0033 THEN 

    temp_control := 16#000F;//=CONTROLWORD switch on 

   END_IF; 

   State:=20;   

  20:  

   Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword:= temp_control; //maskovat na 

dva byte  

   IF temp_status.4 THEN State:=0; ELSE State:=10; END_IF;//voltage enabled 

(power stage on)   

  119:  

   Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword.4 := FALSE;//operation mode 

specific - homing operation start 

   IF Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword.4 = FALSE THEN State:=120; 

END_IF;   

  //homing 

  120:     

 Orteza.Osy.Prava.Write.Modes_of_Operation:=6; //do home rezimu 

   home_status:= Orteza.Osy.Prava.Read.Statusword.12;//operating mode 

specific - homing attained 
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   IF home_status = 0 THEN Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword.4 := 

TRUE;//operation mode specific - homing operation start 

   END_IF; 

   State:=130;   

  130: 

   home_status:= Orteza.Osy.Prava.Read.Statusword.12;//operating mode 

specific - homing attained 

   IF home_status =1 THEN Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword.4 := 

FALSE;//operation mode specific - homing operation start 

    State:=131; 

   END_IF;   

  131: Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword:=7;// ???fault reset? 

   State:=140;   

  140:   

    IF targetpos_min THEN disp_min := Orteza.Osy.Prava. 

Read.Position_Actual_Value; disp_min_2:=360*(DINT_TO_REAL(disp_min)/qc); State:=141;  

END_IF; //DINT_TO_UINT    

  IF targetpos_max THEN disp_max := 

Orteza.Osy.Prava.Read.Position_Actual_Value; 

disp_max_2:=360*(DINT_TO_REAL(disp_max)/qc); State := 142; END_IF; //DINT_TO_UINT 

  IF home_act THEN State:=0; END_IF; //Pojistka pro znova homing 

   

  141:  

   IF targetpos_max THEN disp_max := 

Orteza.Osy.Prava.Read.Position_Actual_Value; 

disp_max_2:=360*(DINT_TO_REAL(disp_max)/qc); State := 145; END_IF; //DINT_TO_UINT 

   IF home_act THEN State:=0; END_IF; //Pojistka pro znova homing  

  142:  

   IF targetpos_min THEN disp_min := 

Orteza.Osy.Prava.Read.Position_Actual_Value; 

disp_min_2:=360*(DINT_TO_REAL(disp_min)/qc); State:=145; END_IF; //DINT_TO_UINT   

   IF home_act THEN State:=0; END_IF; //Pojistka pro znova homing  

  145: //polohy def 

   State:=10;    

  149:    

   Orteza.Osy.Prava.Write.Modes_of_Operation:=-3; //do moment rezimu 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value := 

REAL_TO_INT((moment_defin2*1000*1000/(k*p))); //prepocet Nm na A //cur mode v mA 

  IF Orteza.Osy.Prava.Read.Modes_of_Operation_Display = -3 AND 

status_string_koncetina = 'Pravá' AND (moment_defin2*1000*1000/(k*p)) <= 4760 THEN 

Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value := - 

(Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value); State:=150; END_IF; //4760 = max mA 

-> max moment v mNm je 0,517 

  IF Orteza.Osy.Prava.Read.Modes_of_Operation_Display = -3 AND 

status_string_koncetina = 'Levá' AND (moment_defin2*1000*1000/(k*p)) <= 4760 THEN 

State:=151; END_IF; //4760 = max mA -> max moment v mNm je 0,517 

   

  150: //flexe P 

   IF disp_max <= Orteza.Osy.Prava.Read.Position_Actual_Value THEN  

    i := i+1; 

    Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value := -
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(Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value); 

    State:=160;  

   END_IF; 

  151://flexe L 

   IF disp_max >= Orteza.Osy.Prava.Read.Position_Actual_Value THEN  

    i := i+1; 

    Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value := -

(Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value); 

    State:=161;  

   END_IF;   

  160: //extenze P 

    IF disp_min >= Orteza.Osy.Prava.Read.Position_Actual_Value 

THEN  

    Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value := - 

(Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value); 

    i := i+1; 

    State:=150; 

   END_IF;   

  161://extenze L 

      IF disp_min <= 

Orteza.Osy.Prava.Read.Position_Actual_Value THEN  

    Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value := - 

(Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value); 

    i := i+1; 

    State:=151; 

   END_IF;   

  //diagnostika 

  200: 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Modes_of_Operation:=1; //do polohovaciho 

rezimu - profile position mode 

   j_finished := 0; 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Profile_Velocity := 

(REAL_TO_UDINT(rychlost_defin_diag*(60*p)/360)); //prepocet na stupne za vterinu 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Profile_Acceleration := 

(REAL_TO_UDINT(accel_defin_diag*(60*p)/360)); //prepocet zrychleni 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Profile_Deceleration := 

(REAL_TO_UDINT(decel_defin_diag*(60*p)/360)); //prepocet zpomaleni 

  IF Orteza.Osy.Prava.Read.Modes_of_Operation_Display = 1 AND 

rychlost_defin_diag <= 180 AND accel_defin_diag <= 180 AND decel_defin_diag <= 180 THEN 

State:=210; END_IF; // kontrola splneni bezpecnostni omezeni 

    

  210: //flexe P 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Target_Position := disp_min;//zapis do 

targetu 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword.6:=0;//absolut polohovani ??? 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword.4 := TRUE; //Voltage enabled 

(power stage on) 

   IF Orteza.Osy.Prava.Read.Statusword.10 = TRUE THEN //dosazeno 

target position, Target reached 

    j_finished := j_finished+1; 

    State:=212; 
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    END_IF; 

  212: 

  IF j_finished >= j_defin THEN State:= 0; ELSE State:=220; END_IF; 

   

  220: //extenze P  

   Orteza.Osy.Prava.Write.Target_Position := disp_max;//zapis do 

targetu 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword.6:=0;//absolut polohovani - 

move absolute 

   Orteza.Osy.Prava.Write.Controlword.4 := TRUE; 

   IF Orteza.Osy.Prava.Read.Statusword.10 = TRUE THEN //Target 

reached 

    j_finished := j_finished+1;  

    State:=222; 

   END_IF;   

  222: 

   IF j_finished >= j_defin THEN State:= 0; ELSE State:=210; END_IF;  

  666: 

  State:=10; 

  ;   

 END_CASE 

 SDOWriteData(enable:=SDOpar.enable, pDevice:=SDOpar.padress, node:=SDOpar.node, 

index:=SDOpar.index, 

subIndex:=SDOpar.subindex,pData:=ADR(SDOpar.data),dataCount:=SDOpar.length); 

 IF temp_status = 8 AND State<>666 AND State<>10 AND  State <>20 THEN State:=666; 

END_IF;//statusword.8 = halt 

 IF stop THEN Orteza.Osy.Prava.Write.Current_Mode_Setting_Value := 0;  

status_string_2:='CVICENI VYPNUTO'; y:=FALSE; State := 0; END_IF; //i := 0; disp_max:=0; 

disp_min:=0; disp_max_2:=0; disp_min_2:=0;//status_string:='DISABLED'; 

 IF stop_2 THEN Orteza.Osy.Prava.Write.Profile_Velocity := 0; 

status_string_2:='CVICENI VYPNUTO'; y:=FALSE; State := 0; 

END_IF;//status_string:='DISABLED'; 

 IF stop_2 AND status_string_writefile = 'AKTIVNI' THEN Handling.Data.Step :=22; 

END_IF;//ukonceni zapisu 

END_PROGRAM 

 

PROGRAM _EXIT 

(* TODO : Add your code here *) 

END_PROGRAM 


