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Abstrakt
Tato  diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  levných  bionických  náhrad  lidské  horní

končetiny. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky protetických náhrad horní končetiny. Jako
technický  vzorek  posloužil  prototyp,  který  je  sestaven  podle  japonského  projektu  HACKberry.
Prototyp je vyrobený pomocí 3D tisku a doplněn o snadno dostupnou elektroniku a řídicí jednotku
Arduino  Micro.  V  rámci  práce  je  vytvořeno  spektrum snímačů,  pro  neinvazivní  snímání  signálů
z předloktí nebo paže uživatele. Všechny vytvořené snímače se podrobily testování a ověření jejich
funkčnosti na ovládání bionické náhrady. Vznikl také další prototyp bionické ruky HACKberry, který
se upravil pro použití s komerčním předloktím.

Úvod

Teoretická část diplomové práce se zabývá poznatky, které jsou důležité pro pochopení celé
problematiky týkající se horní končetiny a protetiky pro ní určenou. Mezi tyto poznatky patří historie
a vznik  vědního oboru  s  názvem bionika.  Na tuto  vědní  disciplínu navazuje  rozprava  o  anatomii
a fyziologii  lidské  horní  končetiny.  To zahrnuje  popis  kostí,  svalů,  pohybů  končetinou a  úchopů.
Následuje rozbor příčin, typy amputací a rozbor dostupné protetiky. Dále jsou vysvětleny technologie
3D tisku a materiály pro ně používané. Nachází se zde základní popis elektromyografie a popis horní
končetiny z pohledu kinematiky.

K prototypu  bionické  ruky HACKberry  [1],  který  byl  plně  dokončen,  se  sestrojily  různé
snímače pro neinvazivní snímání signálů ze svalů předloktí a paže uživatele. Jako základní vznikl
snímač  inspirovaný přímo  projektem HACKberry.  K tomuto  snímači  následně  vznikly další  čtyři
návrhy snímačů, využívající jiných principů snímání. Tyto snímače využívají  infračervené snímání
vzdálenosti, snímání EMG signálů, snímání síly, zrychlení a ohybu. K těmto snímačům se vytvořila
pouzdra umožňující připnutí na uživatele a tato pouzdra se vyrobila pomocí 3D tisku. Tyto senzorické
jednotky se otestovaly a proběhlo vyhodnocení jejich funkčnosti. Vznikla také hybridní verze ruky
HACKberry použitelná se zapůjčeným komerčním předloktím.

Experiment a metody

V první  řadě  se  dokončil  prototyp  bionické  ruky HACKberry,  jehož  základ  byl  sestaven
v rámci  semestrálního  projektu  [2].  Tento  prototyp  se  doplnil  o  vlastní  akumulátor  a  měničem
stejnosměrného napětí, který reguluje napájecí napětí pro servomotory. Servomotory mají maximální
napájecí  napětí  6 V,  kdežto  jmenovité  napětí  baterií  je  7,4 V.  Prototyp  byl  vybaven  kabeláží
a jednoduchým  konektorem  pro  připojení  senzorů.  V  rámci  zlepšení  úchopových  vlastností,  se
nahradil servomotor zprostředkovávající pohyb ukazováčku za téměř 3× silnější model.

V rámci  diplomové práce se navrhlo pět  různých snímačů pro neinvazivní  snímání.  Jeden
inspirovaný  projektem  HACKberry  a  čtyři  nové  konstrukce,  kdy  každý  využívá  jiného  principu
snímání.  První  snímač  pracovně  nazvaný  MARK 1  využívá  infračerveného  světla  k měření
vzdálenosti.  Uchycený  do  pouzdra  měří  vzdálenost  mezi  samotným  IR  snímačem  a kontaktním
místem s uživatelem. Při kontrakci svalu dojde ke zmenšení této vzdálenosti a tím k ovládání bionické
náhrady.  Snímač  MARK 2  využívá  snímání  potenciálního  napětí  ve  svalu  uživatele  pomocí
elektromyografie. MAKR 3 využívá senzor zrychlení pro odhalení kontrakce svalu. Snímač MARK 4
využívá  změny  síly  působící  na  pouzdro  připnuté  na  uživatele.  Při  kontrakci  svalu  se  zvýší  síla
působící na FSR (Force Sensitive Resistor), ten sníží svůj vnitřní odpor a umožňuje s touto změnou
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pracovat.  Poslední  snímač  MARK 5  funguje  podobně  jako  předchozí  snímač,  jen  využívá  svého
vlastního ohybu.

K těmto senzorům byla navržena vlastní pouzdra, která se následně vyrobila technologií 3D
tisku v Laboratoři prototypových technologií a procesů Technické univerzity v Liberci. Tato pouzdra
se osadila popruhy a otestovala se jejich funkčnost. Zjistilo senzor MARK 3 se pro účely snímaní
kontrakce svalů na předloktí nebo paži uživatele nehodí. Pro senzor MARK 5 se nepodařilo vytvořit
vhodné pouzdro umožňující uchycení na uživatele. Testované spektrum snímačů se skládalo ze dvou
typů senzoru MARK 1, jednoho senzoru MARK 2 a dvou verzí senzorů MARK 4.

Celé toto spektrum snímačů bylo testováno pomocí vytvořeného měřicího algoritmu na třech
uživatelích  (autor  práce,  vedoucí  práce  a  pan  uživatel  po  amputaci  horní  končetiny).  Testovací
algoritmus  byl  navržen  tak,  aby byly  ověřeny vlastnosti  všech  snímačů.  Jednotlivé  měření  trvalo
30 s a se všemi uživatele byla provedena tři měření pro každý senzor. 

Uživatelem po amputaci byla zapůjčena komerční myoelektrická protéza, která se podrobila
analýze zpracování. Ke komerčnímu zápěstí se vytvořila hybridní patice, pro připojení bionické ruky
HACKberry. Tato idea byla převzata z podobného projektu, který proběhl v berlínském Fab Labu [3].
Zde však bylo využito originálního zámku dodávaného výrobcem protetických náhrad. V rámci této
diplomové  práci  ovšem  vznikla  vlastní  jednoduší  patice  pro  popojení  předloktí  a  ruky,  která  je
vyrobitelná technologií 3D tisku.

Výsledky a diskuze

Analyzováním všech naměřených dat pro všech pět senzorických jednotek se zjistilo, že pro
ovládání  bionické  náhrady  HACKberry  se  nejlépe  hodí  vytvořený  senzor  MARK 4.  Ovládací
algoritmus  využívá  hodnoty  při  klidové  hodnotě  svalu  a  hodnoty  při  kontrakci  svalu.  Hlavním
parametrem je pak co největší rozdíl těchto hodnot. Díky tomu je pak zaručena dobrá citlivost při
ovládání. Největší rozdíl se podařilo změřit u senzoru MARK 2, ten však zprostředkovává informaci
pouze  o  tom zda  se  změnilo  potenciální  napětí  ve  svalu,  ale  ne  jestli  je  zatnutý  nebo uvolněný.
V neposlední řadě se dbalo i na aspekt udržet cenu na co nejnižší mezi.  Cena na stavbu (případné
vylepšení a opravy) prototypu a senzorických jednotek nepřesáhla 20000 Kč.

Závěr 

Všechny cíle diplomové práce se podařilo splnit. Podařilo se plně dokončit prototyp bionické
náhrady HACKberry, a v rámci předávání zkušeností dalším studentům byl sestaven i druhý prototyp.
Spektrum několika vytvořených snímačů se zvládlo sestrojit a řádně otestovat i  s uživatelem, který
prodělal  amputaci  horní  končetiny.  Po diskuzi  s  tímto  uživatelem bylo  ověřeno,  že  tato koncepce
bionické náhrady a vytvořených snímačů je reálně použitelná, i přes svá slabá místa. V úplném závěru
práce se naznačily další směry, kterými se může tato práce posouvat.
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