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ramená (23), a tie sú pomocou čapov (22) pripevnené k výsuvným elementom (21), pričom každý výsuvný element
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka konštrukcie zariadenia na uchopovanie bremien ako aj závaží. Technické riešenie spadá do oblasti strojárskeho priemyslu.
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Oblastí, v ktorých sa využívajú bremená ako užitočná záťaž, je niekoľko. Cieľom je adaptovať sa situáciám, ktoré nastanú tak, aby boli splnené požiadavky alebo aby bolo možné vykonať určitú činnosť. V mnohých prípadoch je nutné meniť užitočnú záťaž vzhľadom na situáciu, ktorá nastala, respektíve sa očakáva.
V daných prípadoch je nutné vytvoriť podmienky tak, aby táto zmena bola čo najflexibilnejšia a vo výsledku
vytvorila optimálne podmienky na splnenie očakávaných požiadaviek. V prípade využívania užitočných záťaží s variabilným nastavaním je známych niekoľko riešení, ktoré je možné kategorizovať ako mechanické,
elektromechanické alebo mechanicko-hybridné. V štandardných zariadeniach sa používajú kombinácie fyzickej práce človeka a mechaniky na nastavovanie užitočnej záťaže. Existujú prípady, kedy je pre človeka
komplikované vykonať zmenu v počte zdvíhaných bremien, jednak z dôvodu fyzickej náročnosti vykonať túto zmenu alebo je to pre daného jedinca inak obtiažne. Príkladom sú rehabilitačné zariadenia, kde nastávajú
také podmienky, že daná osoba nie je schopná nastavovať si množstvo užitočnej záťaže, a tak to vykonáva
rehabilitačný asistent. Ďalším príkladom sú zariadenia pre vrcholových športovcov, kde je potrebné postupne
zvyšovať fyzickú úroveň cvikov. V týchto prípadoch sa kladie dôraz na rýchlosť, s akou je možné zmeniť
veľkosť záťaže. Hodnotí sa tiež, čo je nutné vykonať na zmenu veľkosti záťaže, ako napríklad, či je potrebné
opustenie pozície cvičenia. V prípade automatizovaného systému je možné splnenie uvedených podmienok.
S mechanicko-hybridnými systémami je možné sa stretnúť napríklad pri vysokošpecializovaných zariadeniach pre bezváhový stav určených na cvičenie a simulovanie fyzickej námahy používaných vo vesmíre
v medzinárodnej vesmírnej stanici, kde je nutné kompenzovať bezváhový stav a nie je možné použiť štandardné závažia ako na Zemi (pozri patentový dokument US7462141B1). V tomto prípade je využitý systém,
ktorý kombinuje pneumatický valec s podtlakom, zotrvačník a mechanický systém na zmenu úrovne obťažnosti pri cvičení. Z dôvodu, že pneumatický valec s podtlakom a zotrvačník generujú konštantné odporové sily, zariadenie obsahuje mechanickú časť, pomocou ktorej je možné meniť úroveň zaťaženia pri cvičení, ekvivalentného v bežných cvičiacich zariadeniach.
Elektromechanické riešenie ponúka možnosť riešiť nahradenie klasických závaží elektromechanickým
systémom, ktorý funguje na základe elektro-mechanických odporových systémov (tak ako je to opísané
v patentových dokumentoch US9403048B2, US4927136A, US9717952B2, US7537552). Tieto odporové
systémy nahrádzajú štandardné závažia. Výhodou je variabilita nastavenia odporu vďaka založeniu systému
na elektromagnetizme. Nevýhodou je princíp fungovania na základe odporu.
Ďalšou možnosťou je použitie mechanických riešení, v ktorých sú použité elektromechanické systémy
výlučne na aktivizáciu konkrétneho množstva užitočného závažia. V takomto prípade sú zdrojom tohto užitočného zaťaženia konkrétne bremená, napríklad v podobe oceľových blokov, bez prípadného elektrického
stimulovania odporu. Výhodou je použitie klasických závaží, resp. bremien s možnosťou variabilného nastavovania užitočnej záťaže. Použitie takýchto automatizovaných systémov je opodstatnené nárokmi na flexibilitu. Možností, ako je to riešiteľné, je niekoľko, či sú to napr. elektromagnety (pozri napríklad patentový dokument US5037089A), pomocou ktorých sa zasúvajú kolíky držiace konkrétne množstvo závaží, resp. bremena ako užitočnú záťaž. Ďalším prípadom je použitie reťazového princípu v štýle zipsu, ako je opísané
v patentovom dokumente US6015367A, respektíve elektromechanického zachytávania konkrétnych bremien.
V patentovom dokumente EP1878472B1 je opísaný uchopovací systém pomocou plošných pružných telies.
Vo výsledku existuje viacero možností, ako riešiť aktivizáciu určitého množstva závaží pomocou elektromechanických komponentov. V zásade takmer každé takéto zariadenie používa jednu lineárnu pohybovú os alebo dosku s kolíkovým systémom, ktorý už len zasúva tieto kolíky podľa požiadaviek.
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Zmyslom celého zariadenia je automatizovať uchopovanie bremien, a tým dosiahnuť požadovaný stav aplikovania užitočného zaťaženia v zariadení. Podstatou je použite bremien, ktoré obsahujú drážky, zahĺbenia a
otvory. Zahĺbenia sú podstatné na vytvorenie priestorov, do ktorých je možné vysunúť výsuvné elementy.
Tieto výsuvné elementy zachytávajú určitý počet bremien podľa potreby. Každý výsuvný element je prichytený pomocou čapu a aretačného čapu, pričom aretačný čap, okolo ktorého rotuje výsuvný element, je zapustený v spodnom kryte a aj vo vrchnom kryte. Čap k výsuvnému elementu fixuje rameno. Druhý koniec tohto
ramena je pomocou ďalšieho čapu fixovaný v hriadeli. Takýmto mechanizmom dôjde k pohybovaniu výsuv-
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ných elementov pomocou rotovania hriadeľa. Spodný kryt a vrchný kryt sú zoskrutkované a ešte spojené kolíkmi, ktoré zabezpečujú nielen konštantnú polohu medzi vrchným krytom a spodným krytom, ale aj dostatok
priestoru medzi vrchným krytom a spodným krytom tak, aby bol možný pohyb výsuvných elementov a zároveň dodržaný minimálny priestor medzi výsuvnými elementmi a vrchným krytom. Dôvodom je pôsobenie síl
na výsuvné elementy počas prevádzky zariadenia. Ďalším účelom kolíkov je zabezpečiť dorazové plochy pri
vysúvaní a zasúvaní výsuvných elementov tak, aby nemohlo dôjsť k pretočeniu hriadeľa, a tým
k znefunkčneniu pohybového mechanizmu. Rotácia hriadeľa je riešená pomocou druhého motora, ktorý je
prepojený s týmto hriadeľom pomocou spojky. Druhý motor je umiestnený a upevnený vnútri medzikusa motora a ten je pripevnený k držiaku hlavice. Medzikus motora obsahuje vodiace elementy, ktoré sa pohybujú
v drážkach bremien. Hlavica je tvorená spodným krytom a vrchným krytom. Hlavica je upevnená k držiaku
hlavice, ktorý je prostredníctvom medzikusa motora pripevnený k rúrke. Na druhom konci tejto rúrky je priskrutkovaná guľôčková matica a k nej závitová tyč. Zároveň rúrka obsahuje drážku na kábel z dôvodu vytvorenia priestorových podmienok na elektrické napojenia druhého motora. Pri rotácii závitovej tyče dôjde ku
generovaniu posuvného pohybu, a tým k posúvaniu rúrky a celej hlavice tak, aby bolo možné dostať hlavicu
do požadovanej polohy, a tým uchopiť taký počet bremien, aký je potrebné. Momenty, ktoré vznikajú pri odpore rotácie závitovej tyče, sú pohltené vodiacimi elementmi umiestnenými v drážkach bremien. Týmto dôjde ku kontaktu bremien a vodiacich elementov, čo zabráni neželanému pretáčaniu hlavice. Závitová tyč je
pomocou spojky prichytená k prvému motoru, ktorý vytvára potrebnú mechanickú energiu na vertikálne polohovanie hlavice. K držiaku motora je uväzbený prvý motor a lano, na ktoré je vyvíjaná sila z externej časti,
napríklad elektromotorom alebo z prostredia, napríklad človekom. Bremená aj držiak motora sú umiestnené
prostredníctvom otvorov na vodiacich tyčiach. Vodiace tyče zabezpečujú iba jeden stupeň voľnosti, a to posuvný pre držiak motora. Zároveň sú vodiace tyče fixované k základnej konštrukcii. Pri prudkom uvoľnení
lana dôjde k prudkému pádu držiaka motora, hlavice, bremena. Z tohto dôvodu zariadenie obsahuje tlmiace
pružiny, ktoré sú umiestnené na vodiacich tyčiach medzi základnou konštrukciou a bremenami, a tiež medzi
základnou konštrukciou a držiakom motora. Tieto tlmiace pružiny čiastočne pohlcujú energiu medzi základnou konštrukciou, držiakom motora a bremenami pri uvoľnení lana, pričom pohlcovanie tejto energie sa rozloží do dlhšieho časového úseku.
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Obrázky 1 a 2 ilustrujú zdvihnutý určitý počet bremien pomocou hlavice a zároveň zobrazujú detail na
uloženie bremien. Na obrázkoch 3 a 4 je zobrazený prvý motor, držiak motora a závitová tyč s guľôčkovou
maticou pripevnenou k rúrke s drážkou pre kábel. Zároveň sú tam vyobrazené pružiny umiestnené na vodiacich tyčiach položené na základnej konštrukcii. Obrázok 5 zobrazuje hlavicu, držiak hlavice, medzikus motora a rúrku. Na obrázku 6 je detail na druhý motor a hlavicu. Obrázky 7 a 8 ilustrujú pohyblivé časti hlavice
bez vrchného krytu so zameraním na mechanizmus vysúvania výsuvných elementov. Obrázok 9 zobrazuje
prichytenie bremena pomocou hlavice, pričom sú vysunuté výsuvné elementy.
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Zariadenie na uchopovanie bremien obsahuje prvý motor 7 upevnený k držiaku 8 motora, ktorý je umiestneným na vodiacich tyčiach 3 cez otvory 27, ktoré obsahuje, čo vo výsledku zabezpečuje možnosť iba jediného pohybu, a to posuvného. K prvému motoru 7 je pripevnená závitová tyč 6 prostredníctvom spojky 14.
Na závitovej tyči 6 je umiestnená guľôčková matica 5, ku ktorej je pripevná rúrka 4. Na dolnom konci rúrky
4 je upevnený medzikus 17 motora, ku ktorému je priskrutkovaný druhý motor 16 a držiak 18 hlavice. K držiaku 18 hlavice je pripevnená hlavica 12 pozostávajúca z vrchného krytu 20 a spodného krytu 19. Na medzikuse 17 motora sa nachádzajú vodiace elementy 26, ktoré sa pohybujú v drážkach 13 na vodiaci element,
čím dochádza k zamedzeniu otáčania rúrky 4 spolu s hlavicou 12. Sila podnecujúca otáčanie rúrky 4 vzniká
pri polohovaní hlavice 12 otáčaním závitovej tyče 6, na ktorej je umiestnená guľôčková matica 5, v ktorej
vznikajú odporové sily zapríčiňujúce pootáčanie rúrky 4 okolo svojej osi. Ďalej je k držiaku 18 hlavice pripevnený vrchný kryt 20 a k nemu spodný kryt 19, ktoré sú k sebe priskrutkované v určitom odstupe. Dodržanie odstupu medzi vrchným krytom 20 a spodným krytom 19 je zabezpečené kolíkmi 24, ktoré zabraňujú
nadmernému priskrutkovaniu. Zároveň dva kolíky 24 zabezpečujú doraz pre výsuvné elementy 21 tak, aby
nemohlo dôjsť k nadmernému pootočeniu výsuvných elementov 21. Každý výsuvný element 21 je osadený
na aretačnom čape 28 a zároveň čapom 22 je výsuvný element 21 spojený s ramenom 23, pričom toto rameno
23 je následne pomocou ďalšieho čapu 22 pripojené k hriadeľu 25, čo vo výsledku zabezpečuje synchronizovaný pohyb výsuvných elementov 21 pri rotácii hriadeľa 25. Pri napolohovaní hlavice 12 do požadovanej
pozície sa výsuvné elementy 21 rozovierajú v zahĺbení 11 bremena, čo vytvára podmienky na zdvihnutie
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konkrétneho počtu bremien 1. Každé bremeno 1 obsahuje zahĺbenie 11 a otvory 27, v ktorých sa nachádzajú
vodiace tyče 3 tak, aby sa bremená 1 mohli pohybovať iba vo vertikálnom smere a nemohli vykonávať žiaden ďalší pohyb. Vodiace tyče 3 sú pripevnené k základnej konštrukcii 2. Ak dôjde k pohybovaniu lana 9
pripevneného k držiaku 8 motora, potom bude s takto uchopenými bremenami 1 nasledovať pohyb celého
mechanizmu vrátane uchopeného bremena 1. Zmena počtu bremien 1 prebieha najprv uvoľnením sily pôsobiacej na lano 9, čím dôjde k spusteniu lana 9, a tým dopadu držiaka 8 motora spolu s prvým motorom 7, závitovej tyče 6 s guľôčkovou maticou 5 pripojenou k rúrke 4, na ktorej sa nachádza hlavica 12, smerom nadol.
Dopad je spomalený tlmiacimi pružinami 10 umiestnenými na vodiacich tyčiach 3, pričom jeden pár sa nachádza medzi základnou konštrukciou 2 a bremenami 1 a ďalší pár tlmiacich pružín 10 sa nachádza medzi
základnou konštrukciou 2 a držiakom 8 motora. Nasleduje uvoľnenie vysúvacích elementov 21 miernym pootočením závitovej tyče 6 poháňanej prvým motorom 7. Následne sa zasunú do hlavice 12, čím je možné polohovať hlavicu 12 vo vertikálnom smere otáčaním závitovej tyče 6 pomocou prvého motora 7. Pri požadovanom umiestnení hlavice 12 dôjde k opätovnému vysunutiu výsuvných elementov 21 otočením hriadeľa 25
spojeným prostredníctvom spojky 14 s druhým motorom 16, ktorý je umiestnený v medzikuse 17 motora.
Elektrické napájanie druhého motora 16 je umožnené pomocou drážky 15 na kábel obsiahnutej na rúrke 4.
Priemyselná využiteľnosť

20

Zariadenie na uchopovanie bremien je aplikovateľné v oblastiach, kde sa používajú bremená a počas používania je nutné meniť ich počet alebo hmotnosť a zároveň je vhodné tento proces automatizovať. Najlepším
príkladom je možnosť aplikácie v rehabilitačných zariadeniach pre pacientov, pre ktorých je problematická
manuálna zmena počtu bremien, ďalej pre cvičiace zariadenia určené vrcholovým športovcom alebo pre rôzne mechanizmy, ktoré využívajú bremená.
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1. Bremeno
2. Základná konštrukcia
3. Vodiaca tyč
4. Rúrka
5. Guľôčková matica
6. Závitová tyč
7. Prvý motor
8. Držiak motora
9. Lano
10. Tlmiaca pružina
11. Zahĺbenie
12. Hlavica
13. Drážka na vodiaci element
14. Spojka
15. Drážka na kábel
16. Druhý motor
17. Medzikus motora
18. Držiak hlavice
19. Spodný kryt
20. Vrchný kryt
21. Výsuvné elementy
22. Čap
23. Rameno
24. Kolík
25. Hriadeľ
26. Vodiaci element
27. Otvor
28. Aretačný čap
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1. Zariadenie na uchopovanie bremien, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zo základnej
konštrukcie (2), ku ktorej sú pripevnené vodiace tyče (3), na ktorých sú umiestnené cez otvory (27) bremená
(1) s tlmiacimi pružinami (10), pričom každé jedno bremeno (1) obsahuje zahĺbenie (11) a drážku (13) na
vodiaci element, na vodiacich tyčiach (3) je ďalej umiestnený držiak (8) motora, v ktorom je upevnený prvý
motor (7), ku ktorému je pomocou spojky (14) pripevnená závitová tyč (6), na ktorej sa pohybuje guľôčková
matica (5) pripevnená k rúrke (4) obsahujúcej drážku na kábel (15), pričom na spodnom konci rúrky (4) je
pripevnený medzikus (17) motora, vnútri ktorého je druhý motor (16), obsahujúci tiež vodiaci element (26),
ďalej že k medzikusu (17) motora je pripevnená hlavica (12) cez držiak hlavice (18).
2. Zariadenie na uchopovanie bremien podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že hlavica
(12) pozostáva zo spodného krytu (19) a vrchného krytu (20) zoskrutkovaných k sebe, pričom tieto sú fixované cez kolíky (24) na zabránenie nadmerného priskrutkovania, pričom vo vytvorenom priestore je umiestnený hriadeľ (25), ku ktorému sú pomocou čapov (22) pripevnené ramená (23), a tie sú pomocou čapov (22)
pripevnené k výsuvným elementom (21), pričom tieto výsuvné elementy (21) sú umiestnené na aretačných
čapoch (28) na zabezpečenie synchronizovaného pohybu výsuvných elementov (21) pri rotácii hriadeľa (25).
5 výkresov
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