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Abstrakt:  

Fyzické cvičení je denní rutinou každého astronauta, které provádí za účelem snížení 

nežádoucích dopadů dlouhodobého kosmického letu, což je zejména řídnutí kostí a svalové 

atrofie. Dále je nutné si uvědomit, že jakýkoli výstup do volného prostoru (EVA) je velmi 

fyzicky náročný a vyžaduje určitou tělesnou zdatnost. Stejně tak fyzická aktivita může pomoci 

od psychických problémů. 

Během kosmického letu je tedy takové cvičení nezbytnou součástí, avšak na prvním 

místě vždy zůstávají primární cíle mise. Rušivé vlivy cvičebních strojů v mikrogravitaci by 

neměly narušovat chod stanice a ovlivňovat výsledky experimentů, cvičební stroj musí být 

optimalizován pro provoz v mikrogravitaci, neměl by zabírat velkou část prostoru, dále je to 

hmotnost, kterou je potřeba vynést, a v neposlední řadě je nutné vzít v potaz náročnost a čas 

potřebný k přípravě stroje do pracovní pozice.  

Zejména kosmické stanice poskytují prostor a vybavení pro provádění experimentů, jež 

se zaměřují na výzkum kosmického prostoru, na pozorování Země a vesmíru, a pro tuto práci 

nejrelevantnější, mikrogravitaci. Vibrace, které při cvičení vznikají a mohou experiment 

ovlivňovat, je proto nutné důkladně analyzovat a v lepším případě minimalizovat.  

Tato práce je motivována optimalizací vybraného cvičebního stroje, zejména se 

zaměřující na přenos rušivých vlivů do konstrukce. V teoretické části je provedena rešerše 

negativních dopadů kosmického letu na člověka, kosmických stanic, stávajících strojů  

a pomůcek pro cvičení v mikrogravitaci. Následně jsou zhodnoceny vlivy cvičení  

na kosmických stanicích. V praktické části je autorem vypracovaný koncepční návrh řešení 

zmenšující přenos vibrací do konstrukce lodi. 

  



 

Abstract: 

 Physical exercise is a daily routine performed by every astronaut to reduce the side 

effects of long-term spaceflight, especially bone thinning and muscle atrophy. Furthermore, it 

is necessary to realize that any ascent into free space (EVA) is very physically demanding and 

requires a certain amount of physical fitness. Likewise, physical activity can help with mental 

health problems. 

 Thus, during space flight, such an exercise is an essential part, but the primary objectives 

of the mission always remain in the first place. The use of an exercise machine should at best 

not disrupt the operation of the station and affect the results of experiments, the machine must 

be optimized for operation in microgravity, should not take up much of the space, it is also  

the weight that needs to be lifted and last but not least consider the complexity and time required 

to prepare the machine for the working position. 

 Space stations provide space and equipment for conducting experiments. Among other 

things, focusing on space research, Earth and space observation, and most relevant to this work, 

microgravity. The vibrations that arise during exercise and can affect the experiment must 

therefore be thoroughly analyzed and, in the best case, minimized. 

 This thesis is motivated by the optimization of a selected exercise machine, especially 

focusing on the transmission of disturbing influences into the structure.  

The theoretical part is a search of the negative impacts of space flight on humans, space stations, 

existing machines, and aids for exercises in microgravity. Subsequently, the effects of exercises 

on space stations are evaluated. In the practical part, the author has developed a conceptual 

design of a solution to reduce the transmission of vibrations to the ship's structure.  
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Úvod do problematiky vlivů kosmického letu působících  

na člověka 
 

Možnost zkoumání vesmíru člověkem je díky moderním technologiím zase o kousek 

snazší. Věda se dostala od myslitelů ze starověkého Řecka přes velikány jako byl Johannes 

Kepler či Isaac Newton až do poloviny minulého století, kdy se roku 1961 dostal Jurij Gagarin 

jako první člověk nad Karmánovu hranici1. Od té doby lidstvo usiluje o trvalý pobyt 

v kosmickém prostoru. Proběhlo četné množství kosmických letů s posádkou, přistání na 

Měsíci, a dokonce bylo zprovozněno několik dlouhodobě obyvatelných kosmických stanic na 

nízké oběžné dráze Země. Avšak lidské ambice jsou daleko větší; od kolonizace Marsu po těžbu 

vzácných nerostů ze vzdálenějších objektů naší soustavy. [1] 

Bohužel s delším trváním kosmického letu nastávají i problémy s tím související. Lidské 

tělo se přizpůsobovalo tisíce let životu na Zemi. Například kosti a svaly jejímu gravitačnímu 

působení, pokožka na dávku radiace, kterou naše atmosféra propustí až na povrch, či orgány  

na okolní atmosférický tlak. To je jen část z mnoha dalších příkladů lidské evoluce. Tudíž 

pokud chce lidstvo kolonizovat vesmír, musí se vypořádat s nejedním problémem. Objevují se 

sice koncepty (např. [2]), kde se vědci snaží vytvořit umělou gravitaci přímo na palubě lodi, ale 

simulovat prostředí tak, aby tělo nerozpoznalo výraznější rozdíl, je stále velmi vzdálený cíl. [3] 

Každý astronaut proto podstupuje náročný (nejen fyzický) výcvik. Ten začíná ještě před 

samotným startem na oběžnou dráhu. S prostředím mikrogravitace se mohou astronauté 

seznámit při parabolických letech. K vědeckým experimentům se také používají pádové věže  

a v případě zkoumání lidského organismu se dá mikrogravitace simulovat dlouhodobým 

upoutáním na lůžko. Tato simulace probíhá tak, že testovaná osoba je umístěna na lůžku pod 

sklonem 6°, přičemž hlava je níže než nohy. NASA též používá k výcviku v prostředí se 

sníženou gravitací bazén o rozměrech 61 x 30,5 x 12 m. Přesto v okamžik, kdy každý astronaut, 

jenž dorazí na kosmickou stanici, kde bude vykonávat několika měsíční misi, musí nadále cvičit 

své tělo, aby předešel zdravotním problémům. Ať již při výkonu mise, či po návratu na Zemi. 

Na Mezinárodní kosmické stanici ISS (International Space Station) je nastavený takový denní 

režim, který mimo jiné obsahuje přibližně dvě hodiny trvající fyzické cvičení. To je podstatnou 

částí programu posádky, jež se mimo to musí starat o chod samotné stanice  

a provádět různé experimenty. Ale pochopení procesů přizpůsobení lidského těla na pobyt  

v prostředí mikrogravitace je důležité nejen pro budoucí mise, ale zároveň se poznatky 

z pozorování mohou aplikovat i zde na Zemi. Obecně známé propojení vesmírných technologií 

a běžného života může reprezentovat např. teflon, suchý zip či oblek ADELI detailněji popsaný 

v kapitole 3.4.1. [4] 

 
1 Karmánova hranice je mezinárodně uznávanou hranicí ve výšce 100 km, která rozděluje zemskou atmosféru  

a kosmický prostor. 
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1 Dopady kosmického letu na lidské tělo 
 

Většina vlivů spojených s pobytem v kosmickém prostoru je pro člověka nežádoucích,  

ba dokonce ve větší dávce smrtelná. První studií svého druhu je The NASA Twins Study [5], 

zkoumající, jaký dopad má pobyt v extrémním prostředí jako je to kosmické. NASA pozorovala 

identická dvojčata, z nichž jedno (Scott Kelly) strávilo celý rok ve vesmíru, zatímco druhé 

(Mark Kelly) na Zemi. Po návratu bylo možné díky porovnání zevrubně zkoumat dopady, mimo 

jiné ve změnách DNA, kvalitě zraku, či tělesné hmotnosti. Podobné experimenty jsou nezbytné 

pro pochopení adaptace lidského těla z hlediska dlouhodobých kosmických misí s posádkou. 

Níže uvedené dopady se mohou ve větší nebo menší míře objevit u jakéhokoli astronauta.  

Ti jsou proto velmi pečlivě vybíráni a dobře srozuměni s hrozícím rizikem.  

 

1.1 Zlepšení mobility  
 

Aby tato práce nezačala negativně, jedním z vybraných dopadů na tělo astronauta, 

přesněji řečeno na lidský organismus, může být zlepšení mobility. V nezávislosti na strečinku 

se díky uvolnění převážně zádových a dolních svalových partií projevuje zvýšená flexibilita. 

Astronauté denně cvičí, a i protahování je nedílnou součástí celého tréninku. [6] 

 

1.2 Kinetóza  
 

Během prvních dvou až tří dní pobytu v mikrogravitaci je u posádky relativně běžná 

tzv. Space Motion Sickness (SMS). Ta se vyznačuje ztrátou chuti, nevolností, nebo také ztrátou 

orientace. Je způsobena konfliktem ve vestibulárním systému. Lidské centrum rovnováhy 

sídlící ve vnitřním uchu se musí adaptovat a konfigurovat kooperaci s ostatními smysly  

– zrakem, či hmatem (propriocepce). Uvádí se, že vážných případů není více jak 10 %,  

a příznaky samovolně odezní. Astronauti mohou případně užít potlačující medikamenty. [7] 

 

1.3 Neutrální poloha v mikrogravitaci 
 

V prvopočátcích kosmických letů se kladl důraz při návrhu designu lodi hlavně na 

funkčnost a bezpečnost posádky. Tyto priority zůstávají, avšak postupem času a délkou trvání 

letu se inženýři zaměřují i na pohodlí. První kosmické lodě byly neprostorné, posádka zůstávala 

celý pobyt v kapsli připoutána na sedadle. S postupem času se zvýšila doba trvání mise, a proto 

se začalo zkoumat, jak poskytnout astronautům dostatek pohodlí. Více informací ke 

specifikacím designu viz standart NASA-STD-3001. [8] 
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Tělo nacházející se v mikrogravitaci zaujme neutrální držení těla (neboli Neutral 

Posture in micro-gravity). Postoj, který tělo zaujme při působení 1-G, vyžaduje zapojení 

určitých svalových partií. Pokud by byla stejná pozice vyžadována při kosmickém letu, 

způsobovalo by to svalové obtíže, migrény, či bolesti zad.2 Proto je nutné design lodi 

přizpůsobit prostředí, ve kterém se bude operovat, a ne prostředí, které máme zde na Zemi. [9] 

 

 

Obr. 1 - Neutral body Posture  

 

1.4 Posun kapalin  
 

Pravděpodobně na první pohled nejzřejmějším projevem adaptace člověka na pobyt  

v mikrogravitaci je přerozdělení tekutin a tkání uvnitř těla tzv fluid shift. Procentuální poměr 

vody v těle je více než 50 % v závislosti na pohlaví, stravovacích návycích a dalších faktorech. 

Na krev, jako newtonovskou tekutinu, působí gravitační síla a hydrostatický tlak. Pokud se ale 

gravitační vliv Země sníží, značně převládne hydrostatický tlak, respektive povrchové napětí. 

Proto se přesune množství tělních tekutin (až 2 l) do horní části těla. To se projevuje nateklými 

tvářemi („Puffy face“), či sníženým průměrem nohou („Chicken legs“). Zároveň poklesne 

objem krevní plazmy, prodlouží se páteř, zakulatí se srdce a v neposlední řadě se změní krevní 

tlak, viz obrázek na další straně. [10]  

 
2 Japonský výrobce automobilů, společnost Nissan použil výsledky získané NASA k návrhu nového pohodlného 

sedadla, které zajištuje správné držení těla ve svém modelu Altima uvedeného na trh v roce 2013. [9] 
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Obr. 2- Přibližný krevní tlak (měřeno v mmHG) v různých gravitačních podmínkách  

 

Změna krevního tlaku souvisí s dalším problémem tzv. Spaceflight Associated Neuro-

Ocular Syndrome (SANS). Následkem zvýšení nitrolebečního tlaku, což přímo vede k tlaku na 

oční bulvy, je ohrožen zrak. U posádky je pak často zaznamenáno rozmazané vidění. [10]  

Přímo na palubě ISS je množství měřící techniky a strojů k prevenci problémů. 

Například oblek „Čibis“, jehož účelem je vytvořit takové prostředí na dolní části těla, aby se 

předešlo výše uvedeným problémům3. [11] 

 

1.5 Svalová atrofie  
 

Dalším důsledkem pobytu v mikrogravitaci je takzvaná svalová atrofie neboli ztráta 

svalové hmoty. Na povrchu Země působí lidské svalstvo proti gravitační síle. Zejména pak  

tzv. antigravitační svaly, které pomáhají držet správný postoj, či jsou zapojeny, pokud chce 

člověk vyskočit. Patří mezi ně například quadriceps či hamstring. V těchto svalech je možné 

pozorovat již od prvního týdne pobytu v kosmu mimo jiné velkou ztrátu bílkovin  

(mj. myostatinu) a smrštění svalových vláken. [12] 

 

 
3 Některé příznaky odezní po určité době po přistání na Zemi. Je kupříkladu velmi často k vidění, že 

astronaut po přistání nejdříve ulehne na nosítka. Což není z důvodu, že by se fyzicky nedokázal postavit, ale právě 

proto, aby se rozložení tělních tekutin vrátilo do původního stavu.  
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Účinnou obranou a zároveň prevencí je cvičení. Fyzické cvičení však bude podrobněji 

probráno v následujících kapitolách. Dále je nutné dodržovat správně vyvážený jídelníček.  

Zajímavým přístupem k prevenci svalové atrofie by mohla být genetická mutace. Dne  

5. prosince 2019 byl proveden experiment pod vedením profesora Se-Jin Lee, M.D., Ph.D. 

z Jacksonovy laboratoře, při kterém bylo na Mezinárodní kosmickou stanici vysláno 40 

testovacích myší, z nichž některé byly geneticky upraveny. Geneticky upraveným myším byla 

zastavena funkčnost proteinu odpovědného za regulaci růstu svalové hmoty. Takto upraveným 

myším dokonce vzrostla tělesná hmotnost o 27 %, neupravené myši ztratily v mikrogravitaci 

během třiatřicetidenního pobytu mezi 8 % až 18 % tělesné hmotnosti. [13] 

 

1.6 Odvápnění  
 

Obdobně jako absence zatížení ovlivňuje svalovou hmotu, tak má kosmické prostředí 

vliv i na kostní tkáň. Závažný je jev běžně se vyskytující i zde na Zemi – osteoporóza.  

Problémem je snížená minerální hustota kosti. K dekalcifikaci, resp. ke snížení BMD dochází 

u člověka od přibližně padesátého roku samovolně, u žen i vlivem menopauzy. Dle dosavadních 

výzkumů dlouhodobý kosmický let (>30 dnů) tento proces řídnutí kostí u astronautů rapidně 

urychlí. Ztráta BMD při šestiměsíční misi na nízké oběžné dráze je  

6 % - 20 %. Díky minerální metabolické studii na kosmické stanici Skylab4 bylo zjištěno, že 

tělo navýšilo vylučování vápníku a hodnota vápníková bilance (= příjem – výdej) byla  

u posádky cca -7,5 g za měsíc. To může vést k intenzivnějšímu výskytu ledvinových kamenů  

a samotná kost je též více náchylná ke zlomení. Pro porovnání: vápníková bilance na Zemi se 

běžně pohybuje kolem nuly. [14], [15] 

Kromě změny hustoty kostí reaguje tělo i celkovou změnou hmotnosti kostí.  

To znamená, že v místech, kde je zátěž při pozemských podmínkách na kost nejvyšší, tedy na 

dolních končetinách a páteři, dochází k redukci hmotnosti kostí a jejich řídnutí. Naopak na 

pažích a lebce se může hmotnost kostí dokonce zvýšit. [16]  

 Pozitivní však je, že se hustota kostní tkáně i hmotnost vrátí u astronautů po návratu po 

dvou až pěti letech do normálu. Je ale nezbytné nadále se této oblasti věnovat. Výsledky mohou 

vést k negaci problematiky zlomenin u rizikových pacientů, většinou ve věku  

nad 65 let. Podobně jako v předešlé kapitole se dopady minimalizují pravidelným cvičením, 

vyváženou stravou, případně nutričními doplňky (obecně s vysokým obsahem vápníku  

a vitaminu D). 

 

1.7 Radiace  
 

Součástí každého kosmického letu je nevyhnutelné opuštění relativně bezpečných 

podmínek, které nám planeta Země poskytuje. Díky magnetickému poli (respektive  

Van Allanovým pásům, jež jsou přímým důsledkem) a složení atmosféry dopadá na zemský 

povrch pouze minimum kosmického záření. Kosmické záření představují především 

 
4 Podrobnější informace o stanici jsou uvedeny v části „2“ v kapitole 2.2.2  



6 

 

energeticky nabité částice pohybující se vysokou rychlostí kosmem a vybrané oblasti 

elektromagnetického záření.  

Rozděluje se na primární a sekundární. Přičemž sekundární kosmické záření vzniká až 

interakcí se zemskou atmosférou obzvláště tedy s atomy a molekulami kyslíku a dusíku. Právě 

vzniklé částice z těchto srážek mohou dopadnout až na zemský povrch.  Samotná radiace je pak 

druh emitované energie ve formě částic, elektromagnetických vln či paprsků. [17]  

 Mezi hlavní zdroje radiace patří:    

1. Sluneční erupce (Solar Particle Events)  

2. Částice zachycené v magnetickém poli Země 
3. Galaktické kosmické záření (Galactic Cosmic Rays) 
4. Prvky nacházející se v zemské kůře (tento zdroj je ale pro kosmické lety 

irelevantní)5 

Dále je možné záření rozdělit na ionizující a neionizující. Pokud má částice nebo proton 

dostatek energie k uvolnění elektronu z atomu, tedy k ionizaci, pak se jedná o ionizující záření. 

Na rozdíl od neionizujícího záření, u kterého se dá průchodu materiálem zabránit podobě jako 

u ultrafialového záření. Může díky vysoké energii ionizující záření procházet skrz materiál  

a měnit jeho strukturu. To je problém nejen pro přístrojovou techniku, ale i pro lidský 

organismus. [17] 

Dávka radiace, kterou astronaut při kosmickém letu dostane, je kumulativní a závisí na 

délce kosmického letu, fázi jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity, orbitálních parametrech 

oběžné dráhy, případně na pozici vůči Slunci a Zemi. Vysoká dávka radiace je velmi 

nebezpečná pro lidský organismus. Ovlivňuje například imunitní systém, neurologický systém, 

zvyšuje riziko rakoviny, schopnost reprodukce, dále může způsobit nevolnost, vypadávaní 

vlasů, a dokonce smrt. Jak působí radiace na lidský organismus je detailně popsáno  

v citované literatuře. [17], [18] 

Kosmické agentury proto stanovily limitní dávky záření, které může astronaut 

absorbovat. Tyto limity závisí na věku a pohlaví jedince.  Stanoveny jsou na základě navýšení 

3% rizika výskytu rakoviny. (Dle [19], šance kuřáka na diagnózu plicní rakoviny je mezi  

15 % - 30 %). Pro bližší představu viz tabulka 1, kde jsou uvedeny detailní hodnoty při 

vybraných misích. [17] 

  

 
5 Je to ale mimochodem důvod, proč v rámci stavebního povolení bude po investorovi požadováno stanovení 

Objemové aktivity radonu. Pokud se na pozemku vyskytuje vyšší koncentrace, je nutné pod obývaným objektem 

odvětrat základovou desku, či použít příslušnou izolaci.  
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Typ mise Průměrná ekvivalentní dávka záření, 

kterou posádka dostala [mSv] 

Space Shuttle 41-C 

(8-denní mise ve výšce 460 km, inklinace 

28,5°, EVA 10h a 6 min) 

5,59 

Apollo 14 

(9-denní mise s přistáním na Měsíci, EVA 

9h a 22 min ) 

11,4 

Skylab 4 

(87-denní mise ve výšce 473 km, inklinace 

50,04°) 

178 

ISS 

 (6 měsíců, výška ~ 400 km, inklinace 

51,64°) 

~180 

Odhadovaná mise na Mars 

 (3 roky) 
1200 

 

Tabulka 1 - Dávky záření při vybraných misích 

Dostupné z: [12], upraveno autorem 

Je zřejmé, že pokud chce lidstvo kolonizovat vesmír, je nutné zkrátit dobu letu pomocí 

výkonnějších pohonných systémů, či aplikovat dodatečnou radiační ochranu. To je však věc, 

kterou je potřeba se intenzivně zabývat, neboť pasivní ochrana v závislosti na materiálu začíná 

být účinná až při značné tloušťce. Z inženýrského hlediska je to bohužel jen hmotnost, kterou 

je třeba vynést, a s tím související problematika. Další koncepční možností je zachycení 

nabitých částic v umělém magnetickém poli lodi. [17], [18] 

 

1.8 Dekompresní nemoc  
 

Mimo radiace, nízké teploty a nebezpečných objektů je životu nebezpečné také 

kosmické vakuum, tedy prostředí s extrémně nízkým tlakem. Pokud je v těle přesycený inertní 

plyn (dusík v krvi), a zároveň jádra, ze kterých byl plyn přesycen, může vzniknout plynová 

bublina. Ta se stává životu nebezpečná. Příznaky, které způsobí, se souhrnně označují jako 

dekompresní nemoc (DCS). Ještě před kosmickými lety byla DCS dokumentována 

v potápěčské komunitě, kde je při ponoru nezbytné sledovat hloubku a čas ponoru/vynoření. 

Pokud je na ISS prováděna EVA, astronaut si musí obléknout speciální skafandr. Ten má 

z důvodu zvýšené mobility snížený operační tlak v porovnání se stanicí. Na stanici je tlak 

srovnatelný se Zemí, tedy 101,3 kPa. Skafandr NASA – The U.S.EMU operuje při 29,6 kPa  

a státní korporací Roskosmos používaný „Orlan“ operuje při 40,0 kPa. Rozdílný přístup má 

samozřejmě své výhody i nevýhody. Jak již bylo řečeno, snížený tlak umožnuje větší mobilitu, 

avšak astronaut musí podstoupit delší proceduru ke snížení rizika výskytu DCS. [18], [20] 
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1.9 Psychické problémy 
 

Omezený prostor, náročný denní program, „ponorková nemoc“, neustálá hrozba 

kosmického prostředí, neobvyklý spánkový cyklus, odloučení od domova – je jen pár z mnoha 

dalších faktorů, které ovlivňují astronautovu psychiku. Pro splnění mise musí astronaut 

prokázat i značnou psychickou odolnost. Členové posádky jsou pečlivě vybíráni a testováni. 

Musí projevit mimo jiné vysokou inteligenci, schopnost spolupracovat v týmu a umět reagovat 

na problémy. Je očividné, že čím delší mise je, tím větší roli výše zmíněné faktory mají, a proto 

design lodi/stanice musí poskytovat dostatek pohodlí a prostředků pro relaxaci. [18] 

 

2 Kosmické stanice 
 

Ještě v polovině minulého století nebylo vůbec jasné, zda člověk může v kosmickém 

prostředí přežít. Od 4. října 1957, kdy byla vypuštěna první uměle vytvořená družice, lidstvo 

sbírá data a snaží se prostředí detailně porozumět, využít poznatky a předejít možnému 

nebezpečí. Před prvními testy na lidech posloužily jako testované subjekty zvířata. Ta byla 

prvními předskokany letů s lidskou posádkou. První let s člověkem na palubě  

Vostok-1 trval přibližně 108 minut. Dnes je v provozu kosmická stanice, kde je délka jedné 

mise typicky šest měsíců. S navyšováním doby kosmických letů se též kumulují dopady letu na 

lidský organismus.6 Vzhledem k tomu se klade větší důraz jak na pozorování, tak prevenci 

negativních vlivů.  

 

2.1 Prvopočátky – testy na zvířatech 
 

Prvními pasažéry testovanými v USA byli zejména křečci, myši a octomilky. Je však 

nutné si uvědomit, že fakticky se jednalo o výškové lety, během kterých bylo dosaženo 

kosmického prostoru. Vynášené objekty však neměly dostatečnou rychlost, aby mohly být 

umístěny na oběžnou dráhu okolo Země. Vynášené kosmické rakety vycházely z V-2 

ukořistěné Američany. V-2, konktrétně tedy MW 18014 ještě z dílen německého Wermachtu 

byl první člověkem vyrobený objekt, který pokořil Karmánovu hranici (20. 6. 1944 s výškou 

apogea přibližně 176 km).  

V pozdějších fázích byli k testování používáni i primáti. Tehdejší Sovětský svaz se 

orientoval mnohem více na psy. Tento přístup vyústil k letu známé feny Lajky – prvního psa 

na oběžné dráze planety Země. Tento slavný let se uskutečnil 3. listopadu 1967. Systém 

podpory života byl navržen na sedm dní, ale už od začátku se s návratem šestikilové Lajky 

nepočítalo. Naneštěstí kvůli chybě v termoregulačním systému se teplota rapidně zvýšila a fena 

uhynula již po několika hodinách.  

 
6 Nejkratší let, který trval pouze asi 15 minut, absolvoval první americký astronaut Alan Shepard. Rekordmanem 

z druhé strany je Valeri Vladimirovich Polyakov s téměř 438 dny trvajícím pobytem. (Odhadovaná délka jedné 

cesty na Mars je cca 7 měsíců.) [71] 
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V šedesátých letech Sovětský svaz vypustil na 50 psů, z nichž někteří letěli více než 

jednou. To poskytlo základ pro moderní vesmírnou biologii a pomohlo otestovat nezbytné 

systémy pro podporu života. [21], [22] 

 

2.2 Vybrané kosmické stanice 
 

S narůstající délkou doby kosmických letů, přesněji řečeno s delším trváním 

experimentů, se ukázalo jako vhodné řešení mít na oběžné dráze objekt k těmto účelům 

maximálně optimalizovaný. Proto vznikly první kosmické stanice. Stanice zpravidla obíhá na 

nízké oběžné dráze Země, postrádá přistávací systém a propulsní systém se soustředí zejména 

na udržení cílové oběžné dráhy, navigaci a úhybné manévry před potenciálním nebezpečím 

jako je kosmická tříšť. Je maximálně uzpůsobena většímu pohodlí pro posádku v porovnání 

s kosmickou lodí. Stanice má systémy podpory života a také poskytuje velmi důležitá 

experimentální zařízení a laboratoře. Pro pozorování vlivů kosmického prostředí na lidské tělo 

jsou trvale obyvatelné stanice nezbytným mezikrokem před meziplanetárními lety.  

 

2.2.1 Saljut 
 

První kosmickou stanicí svého druhu byla pod vedením Sovětského svazu stanice  

Saljut 1(DOS-1). Program fungoval paralelně s programem vojenské verze Almaz. Avšak 

v době studené války po úspěchu Apolla 11 přehodnotil SSSR své plány a Almaz ukončil. Díky 

tomu mohla být stanice Saljut roku 1971 vynesena třístupňovou raketou Proton. I přesto, že 

měla pouze jeden dokovací port, neměla žádné cvičební stroje ke snížení negativních dopadů 

kosmického letu na člověka (první se objevil až v Saljut 3), měla pouze základní měřící přístroje 

a obytný prostor, (Habitable volume) 90 m3, posloužila jako perfektní technický demonstrátor 

následovaný více či méně úspěšnými dalšími verzemi. Tato loď první generace7 znamenala 

několik rekordů a bezpochyby je brána jako velký milník v kosmické dopravě. [23] 

  

 
7 Až lodě Saljut 5 a 6, jsou povařovány za 2. generační třídu kvůli dvěma dokovacím portům, což umožnovalo 

nepřetržitý provoz. 
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Obr. 3 - Stanice Saljut 1 (vlevo) a loď Sojuz (vpravo)  

 

2.2.2 Skylab 
 

Na druhé straně americká agentura NASA odpověděla svou stanicí Skylab, která 

navazovala na program Apollo. Ta byla vynesena na oběžnou dráhu roku 1973 slavnou raketou 

Saturn V a navedena do atmosféry o šest let později. Během provozu se na stanici, která měla 

objem téměř 60x větší než velitelský modul lodi Apollo, vystřídaly tři tříčlenné posádky. Ty na 

palubě provedly řadu experimentů s celkovou dobou trvání 3036,9 hodiny. Přibližně čtvrtina 

byla z oblasti přírodních věd. Ergo poskytly cenná data k problematice zmíněné v kapitole 1. 

Posádka už tehdy měla ve svém rozvrhu třicetiminutové okno pro fyzické cvičení. [24], [25] 

Obr. 4 - Vizualizace stanice Skylab ze září 1968  
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2.2.3 Mir 
 

Mezi rokem 1986 až 2001 operovala na nízké oběžné dráze modulární stanice Mir.  

A v případě vhodné konfigurace (základní modul—Kvant, Kvant 2, a Kristall) s připojenou lodí 

Sojuz-TM a Progress-M dokázala poskytnout obyvatelný prostor 372 m3 (jako tomu bylo  

15. listopadu 1994). Později byl dokonce připojen ještě modul Spektr a Priroda. Stanice Mir 

vycházela ze stanic Saljut zmíněných v kapitole 2.2.1. Jednalo se však o značně pokročilou 

verzi s vyšší mírou automatizace, o kterou se staralo hned několik palubních počítačů. [26] 

Po pádu Sovětského svazu se naskytla možnost spolupráce mezi oběma kosmickými 

velmocemi. Díky tomu agentury NASA s Roskosmos spustily program Shuttle – Mir. Američtí 

astronauti dopravovali na ruskou stanici ruské kosmonauty v raketoplánech. To byl velký 

milník v globálním kosmickém průmyslu následovaný dodnes provozuschopnou a nesmírně 

významnou Mezinárodní kosmickou stanicí. 

 

Obr. 5 - Stanice Mir s popisky 
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2.3 Mezinárodní kosmická stanice 
 

Mezinárodní kosmická stanice (ISS) je 22 let dlouhotrvající projekt pěti mezinárodních 

agentur: NASA, Roskosmos, JAXA, ESA, CSA. S přetlakovaným objemem 935 m3  

a hmotností až 419 600 kg se jedná o největší člověkem vytvořené těleso, které kdy bylo ve 

vesmíru. Elektrickou energii zajišťuje díky fotovoltaickému jevu 16 solárních panelů, které 

zachytávají přímé a odražené sluneční záření. Pro uložení se využívají lithium-iontové baterie.  

První modul stanice byl modul Zarja vynesen roku 1998 ruskou raketou Proton.  

 

 
  Obr. 6 – ISS 

 

 Evropskou agenturu reprezentuje modul Colombus. Kompletní výstavba vyžadovala 

celých 36 startů raketoplánu z programu STS stejně tak ještě 4 starty ruských lodí. Důležité je 

však zmínit, že stanice se stále rozšiřuje. A do konce její životnosti (odhadem 2028) jsou 

plánována ještě další vylepšení a rozšíření. Dnešní logistickou podporu zajišťují zejména lodě 

Sojuz, Progress, HTV, ATV a kosmické lodě soukromé společnosti SpaceX. Utužení 

mezinárodní spolupráce podporuje mimo jiné barterový obchod mezi vládními agenturami. 

Barterový obchod je výměnný obchod, zboží nebo služeb bez finančních transakcí. Krom 

zvýšených nároků na kooperaci se tímto způsobem podporuje domácí průmysl a standardizace 

celého programu. [27] 

 

Od 2. listopadu 2000 je stanice trvale obydlena minimálně tříčlennou posádkou. Tu tvoří 

velitel a palubní inženýři. Úkolem je mimo udržování chodu stanice (což zahrnuje i EVA) také 

provádění řady experimentů se zaměřením na mikrogravitaci, zkoumání Země a vesmíru, ale 

také edukativní činnost a nezřídka se podílejí na komerčním využití stanice.  Doba pobytu 
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jednoho člena posádky se pohybuje v délce přibližně 180 dní. Denní harmonogram astronauta 

je nabitý, ale musí být správně vyvážen tak, aby měl dostatek času na regeneraci, zároveň je 

nutné předejít dopadům zmíněných v kapitole 1.2. Zajímavý přístup a částečné řešení je použití 

autonomních systému a robotických pomocníků s pokročilou mírou umělé inteligence. Tato 

práce se touto problematikou nebude dále zabývat. Za zmínku však stojí zejména robonaut 

z Dextrovy robotické laboratoře (Dexterous Robotics Laboratory), který na stanici působil  

v letech 2011–2018 a pod hlavičkou DLR (Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt) 

vytvořený CIMON-2, který astronautům pomáhá od prosince 2019. [27] 

Ať už se jedná o ISS, nebo její předchůdce, kosmické stanice jsou velmi důležitým 

krokem k rozvoji kosmonautiky. Pro přehlednost a chronologickou souvislost viz obrázek níže 

vytvořený autorem. Ten znázorňuje přibližné datum a dobu působení vybraných kosmických 

stanic na oběžné dráze kolem Země. 

 

Obr. 7 - Doba působení kosmických stanic 

 

2.4 Plánované kosmické stanice  
 

Plánovaná životnost Mezinárodní kosmická byla nedávno prodloužena o čtyři roky. 

Z původního ukončení provozu v roce 2024 na konec roku 2028. [28] I to však je relativně 

krátká doba a vesmírný průmysl není tak pružný. Zajímavou změnou tohoto milénia je ale vstup 

soukromého sektoru. Ten oproti státním kosmickým agenturám chce využít vesmírné prostředí 

nejen k vědeckým experimentům, ale zejména ke komerčnímu užití. Již nyní jsou  

v provozu nové raketové nosiče, jsou v plánu stanice, které budou fungovat jako vesmírné 

hotely, ba dokonce se uvažuje o trvalém osídlení na Měsíci nebo Marsu. Nabízí se otázka, jak 

dlouho by tito vesmírní turisté byli vystaveni negativním vlivům kosmického prostředí a zda 

by byli ochotni podstupovat denně náročný fyzický trénink. 

V následujících podkapitolách jsou uvedeny vybrané projekty, které jsou ve více či 

méně pokročilé fázi. A rozhodně není nijak zaručeno jejich realizování. 
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2.4.1 Stanice Axiom  
 

Ještě před vyřazením ISS z provozu plánuje soukromá americká společnost Axiom 

připojit ke stanici svůj vlastní modul – Axiom Hub One. Plánované připojení je v druhé 

polovině roku 2024, následované připojením několika dalších modulů. Před deorbitací ISS se 

stanice Axiom odpojí a bude provozována samostatně. Nejprve je však naplánovaná mise  

AX-1, kde zprostředkovatelem zakázky Axiomu na dopravu čtyř astronautů na palubu ISS bude 

další soukromá společnost, velmi populární SpaceX. Tato mise se plánovala uskutečnit v lednu 

2020 a měla trvat osm dní. Aktuálně je však mise, mimo jiné i kvůli pandemii koronaviru  

SARS – CoV – 19, odložena. [29]  

 

2.4.2 Kosmická stanice Aurora  
 

Bohužel již zrušený projekt, ale neméně zajímavý pochází od start-upu Orionspan. Ten 

předpokládal, že první hosty na své stanici Aurora ubytuje kolem roku 2022. Vize byla taková, 

že šestičlenná posádka stráví v tomto vesmírném hotelu 320 kilometrů nad povrchem Země až 

dvanáct dní.8 Stanice bude v porovnání s ISS asi šestkrát menší, nabídne cca 160 m3 

přetlakovaného prostoru. [30] 

 

2.4.3 Gateway 
 

Další chystaný projekt je stanice Gateway.  Její oběžná dráha však nebude kolem Země, 

nýbrž kolem Měsíce. Bude to Halo orbita9 (Near-Rectilinear Halo Orbit – NRHO) 

s periseleniem mezi 1500 a 3000 km. Jedná se o dílčí část rozsáhlého programu Artemis, jenž 

má jako jeden z hlavních cílů přistání a trvalé obydlení Měsíce. Součástí programu je také 

vytvoření zcela nového raketového nosiče označovaného jako SLS (Space Launch System), 

který by měl být nejsilnějším raketovým nosičem v dějinách. [31] 

Stanice bude samozřejmě modulární. První přílet lidské posádky je plánován na rok 

2024. Na rozdíl od ISS zde ale mise nebudou, alespoň na začátku, trvat déle než v řádu desítek 

dní. Je to zejména proto, že stále není dostatek dat, jak se lidské tělo vypořádá s dávkami 

radiace. Zatím byli astronauté vždy chránění Van Allenovými pásy. Pouze během programu 

Apollo (1961–1972) se lidská posádka dostala dále, byť jen na relativně krátkou dobu. Proto je 

stanice Gateway označována jako mezikrok k meziplanetárnímu cestování. Zejména pak 

k cestě na Mars. [31] 

  

 

 
8 Cena pro budoucí zákazníky začíná na 9,5 milionech dolarů. [30] 
9 Halo orbita je specifická trojrozměrná dráha obíhající v blízkosti jednoho z prvních tří Lagrangeových bodů. 

Výhodou této dráhy je v tomto případě minimální blackout při komunikaci se Zemí.  
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2.4.4 Stanice Voyager  
 

Plánovaný start stanice Voyager je v roce 2026. Podobně jako stanice Aurora cílí 

především na komerční a turistické využití. Zajímavostí tohoto projektu je, že bude zajišťovat 

umělou gravitaci. Ta bude přibližně šestkrát nižší než na Zemi (šestinová hodnota gravitačního 

zrychlení mimochodem odpovídá hodnotám na Měsíci).  Pocit tíže je vyvolán rotací, respektive 

vyvolanou odstředivou sílou. Dvacet čtyři obyvatelných modulů s hermetizovaným prostorem 

až 1800 m3 budou vzdáleny od osy otáčení asi 100 metrů10. [32] 

 

2.4.5 Tiangong - 3 

  
V posledních letech se dostává velké podpory také čínskému kosmickému programu.  

V roce 2003 vypustila CNSA první kosmickou loď s lidskou posádkou. Následovalo vypuštění 

dvou stanice Taingong -1 a Taingong -2. Nyní se buduje třetí stanice Tiangong-3. Tato 

modulární stanice by měla být velikostně srovnatelná se stanicí Mir. Ostatně ať už 

z geopolitického či jiného důvodu, kosmická technika z Čínské lidové republiky se v určitých 

případech do značné míry podobá technice ruské. První vynesený modul stanice Tianhe-1 

(v překladu Nebeská harmonie) je válcovitého tvaru s průměrem 2,8 metrů, a výškou  

16,6 metrů. Poskytuje až 50 m3 obyvatelného prostoru pro plánovanou tříčlennou posádku.  

Asi 22 tun vážící modul byl vynesen a úspěšně se oddělil 28.4. 2021 z Kosmodromu Wenčang 

nosičem CZ-5B. V dnešní době je již neobvyklé, že část nosné rakety vstupovala zpět do 

atmosféry naprosto nekontrolovaně. Naštěstí většina stroje shořela v atmosféře, i přesto dopadl 

do Indického oceánu asi 18 tunový díl. Následovat budou moduly 

Wentian, Mengtian a Xuntian. [33] 

  

3 Používané fitness stroje  
 

V raných dobách kosmických letů s posádkou se měřil pouze rozdíl fyzické kondice 

před odletem a po příletu. S vývojem a nárůstem doby letu se ukázalo vhodné umístit přímo na 

palubu zařízení, které astronautům pomáhá mírnit již zmíněné negativní dopady. Stejně tak 

umožňuje detailnější pozorování, a tím pádem získání cenných dat k porozumění celému 

procesu. Lépe řečeno k optimalizaci protiopatření, která jsou pro dlouhodobý pobyt člověka 

v prostředí se sníženou gravitací nezbytná a zdravotně bezpečná.   

Takových strojů existuje celá řada. V následujících podkapitolách autor popíše vybrané 

z nich, které se používají na ISS. Avšak principiálně jsou si všechny velmi podobné.  

K aerobnímu cvičení se zvýšenou tepovou aktivitou (pomáhá zejména k udržení 

kardiovaskulárního zdraví) se používají běžecké pásy nebo cyklotrenažéry /ergometry/ velmi 

podobné těm zde na Zemi. Silový trénink k budování svalové hmoty a udržení pevnosti kostí 

je možné provést na různých variacích odporových zařízení, která kompenzují absenci 

 
10 Dne 23.6.2021 dosáhla milníku v zatěžovém testu při ověřování modelu Demonstrator Structural Truss 

Assembly Robot (DSTAR)  
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gravitace. Při používání je tedy možné postavit tréninkový plán zaměřený nejen na určitou 

svalovou skupinu, ale je možné strukturu plánu upravit a zaměřit se na aktuální potřeby. 

Výsledky je možné aplikovat nejen na budoucí cesty vesmírem, ale také na lidi zde na Zemi, 

kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko, trpící různými degenerativními onemocněními či na 

starší ročníky. Mezi takové problémy patří onemocnění jako: artritida, Bechtěrevova choroba, 

tuberkulóza kostí, nebo artróza. 

Samotný stroj svalové atrofii, případně snižování minerální hustoty kostí, nezabrání.  

A proto musí astronauti cvičit. Harmonogram cvičení se v průběhu let samozřejmě upravoval, 

jelikož čas posádky je drahý. Na druhou stranu je nezbytné najít určitou rovnováhu, aby nedošlo 

k přepracování. Na palubě ISS musí posádka cvičit přibližně 2,5 hodiny šest dní v týdnu.  

Nepříjemným vedlejším jevem, který při cvičení vzniká, jsou vibrace. Ty mohou 

značnou měrou ovlivnit probíhající experimenty zaměřené zejména na mikrogravitaci. Proto je 

nutné vzít tyto nejistoty v úvahu během vyhodnocování. Dalším protiopatřením je mechanická 

vibrační izolace. 

Neméně důležitým prvkem tréninkového plánu astronautů, ostatně stejně jako na Zemi, 

je správně vyvážená strava obsahující dostatek živin, vitamínů a minerálů. 

 

3.1  Ergometr 
 

Na těchto strojích lze, podobně jako při jízdě na kole, zlepšit aerobní a kardiovaskulární 

kondici. Využívá se nejen k pravidelnému tréninku a hodnocení kondice, ale je také využíván 

astronauty při mimořádné přípravě na EVA, tj. krátké cvičení, kde astronaut dýchá čistý kyslík, 

a to vede ke snížení dusíku v lidských tkáních. Aktuálně se na palubě Mezinárodní kosmická 

stanice nacházejí dva ergometry. 

 

3.1.1 Cyklo-ergometr se systémem izolace vibrací (CEVIS) 

 
Systém CEVIS pomocí počítačově řízeného krokového motoru upravuje napětí na 

brzdném pásu. To umožňuje udržovat konstantní zátěž bez ohledu na rychlost otáčení pedálů. 

K izolaci vibrací a tlumení nežádoucích zatížení při používání využívá řídící tyče a čtyři „vrhací 

hmoty“ (throw masses) umístěné v rozích rámu. Posádka musí být ke stroji upevněna pomocí 

pásu. Zároveň každý člen používá speciální obuv. Pokud se ergometr nepoužívá, dá se šikovně 

složit do pozice tak, aby nebránil v pohybu posádce v modulu Destiny. Jedná se  

o modifikovanou verzi systému IVIS, který se používal v raketoplánech během amerického 

programu STS (Space Transport System). [34] 
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3.1.2 Veloergometr (VB-3M; VELO) 
 

Veloegometr je obdobným cvičebním strojem z dílny Státní korporace pro kosmické 

aktivity „Roskosmos“. Primárním pohybem je také používání pedálů, ale uživatelé mají 

rozdílné upevnění těla. VB-3M (modernizovaná verze VB – 3, která byla nahrazena v červnu 

2010) svým ergonomickým posedem připomíná spíše lehokolo. Veloergometr, zkráceně také 

VELO, je oproti americkému protějšku o něco hůře vibračně odizolován a při používání může 

kmitání dosáhnout přibližně 5 Hz. 

Porovnání technických parametrů pro oba ergometry viz tabulka níže. 

Parametr Veloergometr CEVIS 

Rozsah rychlosti pedálů 40-120 ot/min 50-120 ot/min 

Rozsah pracovního zatížení 100–250 W 
 (má režim XX, který je méně než 50 W) 

25-350 W 

Možnost regulace 

pracovního zatížení 
25 W 1 W 

 

Tabulka 2- Porovnání parametrů ergonometrů   

[35], [36] 

 

Obr. 8 - Veloergometr 

 

3.2 Silové tréninkové zařízení (NS-1/ HC-1)  
 

Toto zařízení slouží pro trénink paží, nohou a zad. Je možné aplikovat zatížení až 30 kg 

na levou i pravou stranu. Zatížení je zprostředkováno symetricky. (V případě cvičení zad je 

možné aplikovat až 60 kg). Stroj NS-1 dokáže simulovat zatížení vykonávaných při pohybech 

jako je veslování nebo házení kladivem. Zajímavostí je možnost funkční komptability 

s ergometrem VB-3M uvedeného v předešlé kapitole. Díky tomu poskytuje možnost 

komplexního tréninku. [36] 
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3.3 Pokročilý odporový cvičební stroj (ARED) 
 

Odpor na cvičebním stroji ARED je zajištěn pomocí setrvačníkového systému a dvěma 

pístově řízenými vakuovými válci o průměru 20,3 cm vyrobených ze slitiny hliníku  

(6061 -T651 Al). Na jedné straně je vakuum a na druhé straně pístu je atmosférický tlak, 

poskytující konstantní primární zatížení a soustava setrvačníku simuluje sekundární proměnné 

setrvačné síly podobné těm na Zemi. Soustava setrvačníků obsahuje dvě setrvační kola, každé 

s průměrem 14 cm, a je natřikrát převodována. Ostatně stroj je funkční jak v prostředí 

mikrogravitace, tak i při působení normálního tíhového zrychlení. Je poměrně veliký a posádka 

ISS jej může využívat od roku 2009. Multifunkčnost stroje dokazuje pestrá škála 

proveditelných cviků zaměřených na velké svalové skupiny. Mrtvý tah na záda, dřepy na dolní 

končetiny a benchpress pro svaly hrudníku a dalších až 30 různých cviků. Pestrost doplňuje 

možnost výběru mezi použitím zvedací tyče nebo lanové soustavy. Při cvičení s tyčí uživatel 

nastaví vzájemnou polohu pístních tyčí a může tak překonávat odpor, který přibližně odpovídá 

síle při zvedání až 270 kg, v případě lanové soustavy je maximální odpor roven asi síle 670 N. 

ARED má celkem sedm hlavních komponent: rám, plošina, kabelová soustava, zvedací tyč, 

hlavní rameno a také již zmíněné vakuové válce se setrvačníky. [37] 

Původní návrh stroje počítá s životností minimálně 11 milionů operačních cyklů, nebo  

15 let provozu. V následující letech se budou provádět pouze standartní údržbové práce: 

kalibrace, výměna kabeláže, nebo pružných spojů. Technologie ARED je očividně dostatečně 

otestována, prokázala spolehlivost a účinnost v provozu. Proto je možné očekávat, že podobný 

stroj NASA vyšle v případě dlouhodobé misi například při cestě na Mars. [37] 

 

Obr. 9 - ARED 
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3.4 Cvičební obleky 

 
Dalším zajímavým přístupem v boji proti negativním dopadům dlouhodobého 

kosmického letu jsou speciální obleky. Důležité je toto vybavení nezaměnit s obleky, které 

používají astronauti při EVA. Ty sice také určitým způsobem posádku chrání před nebezpečím 

kosmického prostředí, avšak kosmický skafandr primárně chrání posádku pouze po krátkou 

dobu, a to zejména proti poklesu teploty, podtlaku, nedostatku kyslíku a částečně i proti radiaci. 

Cvičební obleky zmíněné v následujících podkapitolách jsou zaměřeny hlavně na potlačení 

dlouhodobých dopadů. Podobně jako cvičební stroje popsané výše se snaží posílit ochablé 

svalstvo, minimalizovat BMD a některé se dokonce zaměřují i na oblast přerozdělení tekutin 

(Fluid shift).  

 

3.4.1 Oblek Penguin  
 

První modely tohoto obleku testovali ruští kosmonauté ještě před začátkem nového 

milénia. Na první pohled není oblek Penguin nijak výrazně odlišný od běžného letového oděvu. 

Nicméně součástí oděvu jsou elastické gumy, které vytvářejí kontinuální sílu proti tělem 

vykonávanému pohybu. Jedná se tedy o velmi jednoduchý pasivní systém. Tím se ruská škola 

kosmonautiky vyznačuje. Ale vzhledem k délce používání, během které se oblek vylepšoval  

a stával komfortnějším, se zdá, že při budoucích cestách na ostatní planety má jistý potenciál 

využití. [38] 

Výborným příkladem, jak může vývoj kosmické techniky pomoct i lidem zde na Zemi, 

je oblek ADELI, který slouží dětem s tělesným postižením a jedná se o modifikaci obleku 

Penguin [38] 

 

3.4.2 Pneumatický vakuový oblek Čibis 
 

Oblek Čibis (je možné se setkat s označením LBNP – Lower Body Negative Pressure, 

nebo ПBK) je zařízení, které se na rozdíl výše zmíněných, nezaměřuje primárně na svalovou 

atrofii či BMD, ale jeho princip fungování se dá ve značné míře zjednodušení přirovnat 

k principu fungování běžného domácího vysavače. Astronauti vsunou dolní končetiny do 

gumových nohavic a následně je tlakově izolují v oblasti kyčlí. V nohavicích je poté vytvořen 

negativní tlak. V počátcích programu Saljut (rok 1971) a Mir byla hodnota přibližně  

-35 mmHg. Dnes se na kosmické stanici nachází verze Čibis – M vynesená již expedicí ISS-30 

v roce 2011. Tato verze používá podtlak dosahuje až -45 mmHg, ale oblek by měl konstrukčně 

zvládnout ještě téměř o třetinu nižší tlak.  Částečné vakuum simulující ortostatické napětí 

působí proti tendenci pohybu tělesných tekutin do horní části těla. To pozitivně ovlivňuje 

kardiovaskulární systém astronautů, respektive slouží jako prevence k tzv. fluid shift. Obdobně 

i tento výzkum může být aplikovatelný na pacienty dlouhodobě připoutané na lůžko, stejně tak 

na lidi, kteří mají problém se zrakem v důsledku vyššího nitrolebečního tlaku atd. [39] 
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Výhodou je, že oblek je připojen k palubnímu systému lodi pomocí vzduchové hadice 

a elektrické kabeláže. Délka je relativně nastavitelná, tím pádem není pohyb po stanici zásadně 

ovlivněn a uživatel tak může i při dekompresi v obleku vykonávat určité úkoly. [39] 

Podobně jako Penguin suit i Čibis může sloužit jako technický demonstrátor a při 

delších kosmických letech se může objevit zcela nový oblek pro astronauty, který bude 

pohodlný a nebude bránit pohybu. Zároveň ale bude bránit tělu v přirozené adaptaci na 

mikrogravitaci. 
 

 

Obr. 10- Oblek Čibis 

 

3.5 Běžecké pásy 
 

Chůze je jedním z nejpřirozenějších lidských pohybů. Proto se při kosmickém letu 

používají běžecké pásy. Mimo potlačování již mnohokrát citovaných negativních dopadů 

pomáhá také udržovat reflexy nutné pro pohyb na povrchu těles, ať už povrchu Země, či jiného 

objektu Sluneční soustavy. 

Běžecké pásy byly používány už od osmdesátých let na mnoha misích NASA  

i během Sovětského kosmického programu. Při používání v mikrogravitaci mohou zpravidla 

pracovat ve dvou pracovních režimech – aktivním a pasivním. V pasivním režimu uvádí pás do 

pohybu astronaut svým pohybem, a to se ukázalo jako efektivnější protiopatření k svalové 

atrofii. Naproti tomu v aktivním režimu je pás poháněn motorem, rychlost otáčení je tak snadno 

regulovatelná. Víceméně se samotné pásy výrazně neliší od těch, které je možné vidět 

v jakémkoli běžném fitcentru. Rozdílné je však prostředí, ve kterém se používají. Zejména pak 

rozdíl v tíhovém zrychlení. Astronaut, aby neodletěl, musí být k pásu připojen. Používají se 

gumové pásky omotané kolem pasu a přes ramena. Důležitou problematikou jsou však reakce, 

které vznikají při pohybu mezi astronautovou nohou a běžícím pásem. Tyto síly generují 
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nežádoucí vibrace, které narušují prováděné experimenty, v závažnějším případě by mohly 

způsobit až strukturální poškození lodi. Z těchto důvodů stanovila na ISS maximální dovolené 

limity. Pro představu: v místech, kde se provádí experimenty nesmí vibrace překročit 0,8 µg při 

frekvenci 0,4 Hz, zatímco při 10 Hz nesmí překročit 50 µg. Při vyhodnocování experimentů se 

proto také bere v potaz denní pohyb posádky a nejistoty vzniklé při cvičení. [40] 

 

3.5.1 BD-2 (БД-2) 
 

Ruský BD-2 je běžecký pás druhé generace s mechanickou vibrační izolací umístěný 

v modulu Zvezda a umožňuje kosmonautům chůzi nebo běh při aktivním režimu v rozmezí od 

2,4 do 20 km/h s axiálním zatížením mezi 40–70 kilogramy. Přičemž reakce kosmonauta na 

pás je větší při běhu než při chůzi. Zajímavostí je, že původní stroj BD-1 byl navržen pro 

raketoplán Buran. [41] [42] 

 

3.5.2 Běžecký pás T2 – COLBERT 
 

Běžecký pás T-2 s vibračním izolačním systémem označovaný jako COLBERT je pro 

tuto práci zcela jistě nejdůležitější.11 Ten po dvanácti letech nahradil svého předchůdce TVIS. 

Treadmill with Vibration Isolation System, na kterém uběhla astronautka Suni Williams  

roku 2007 maraton jako první žena v kosmu. COLBERT je kratší a modernější, má o něco širší 

pás, počítačem ovládané uživatelské rozhraní a také krom jiných drobných vylepšení používá 

zcela jiný antivibrační systém. Celý systém je dimenzován tak, aby jeho životnost vydržela až  

277 000 uběhnutých kilometrů. Nicméně odhadovaná vzdálenost bude výrazně nižší s ohledem 

na životnost samotné ISS. Je umístěn v modulu Tranquility a na palubu stance byl vynesen 

během mise STS 128 v roce 2009. Stejně tak jako jeho ruský protějšek může pracovat 

v aktivním a pasivním módu. Maximální rychlost je 20 km/h, avšak místo sprintu astronauti 

preferují rozsah rychlostí mezi 6 až 13 km/h. Astronauti jsou k pásu připevněni pomocí 

speciálního postroje a gumových lan. Ty simulují sílu odpovídající přibližně 70–75% hmotnosti 

jedince. [40] 

TVIS využíval k izolování vibrací, respektive lineární a úhlové výchylky, dva separátní 

subsystémy. Systém setrvačné „vrhací hmoty“ spolu s pružinami a systém s gyroskopickým 

efektem. Gyroskop se musel pomocí napájení ze stanice roztočit na 1600 otáček za minutu  

o celkovém momentu setrvačnost 0,76 kg · 𝑚2. Až pak se systém stabilizoval natolik, že tlumil 

nežádoucí vibrace ve všech šesti stupních volnosti. Těžiště systému bylo v geometrickém 

středu, 14,2 cm pod povrchem, na kterém se běžec pohyboval. Při testování na ISS zvládl 

systém zabránit dislokaci <2,5 cm v translačním pohybu a <1,5° v rotaci. Celý systém vážil  

320 kg. [40] 

 

 
11 COLBERT – Combined Operational Load-Bearing External Resistance Treadmill. Toto pojmenování je po 

americkém komikovi Stephenu Colbertovi, který využil anketu NASA k propagaci svého televizního pořadu – 

The Colbert Report. 
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Oproti tomu izolační systém vibrací COLBERT je navržený tak, aby dokázal pracovat 

bez napájení. Tudíž není tak energeticky náročný a je možné využít vyšší příkon pro motor 

běžícího pásu při práci v aktivním režimu. Zároveň je tak dosaženo vyšší spolehlivosti. Jedná 

se o dvoustupňovou izolaci, tedy soustavu pružin a tlumičů připojených na vyztuženém rámu. 

Rám je relativně těžký, protože musí vydržet zatížení běžcem. Včetně veškerých komponent 

váží celý rack téměř celou jednu tunu. Na rozdíl od svého předchůdce je navíc i při používání 

o něco hlasitější. A izolační systém je účinný jen při rychlostech vyšších než 5,6 km/h. Při 

dvacetiminutovém testu pásu z 29.6.2010 bez aktivního antivibračního systému dosahovaly 

hodnoty frekvencí až ke 30 Hz, ale převážně se pohybovaly okolo 6 Hz. Obdobný test 

s aktivním izolačním systémem byl počet kmitů výrazně nižší. Počet kmitů za sekundu se 

pohyboval mezi 1-2 Hz. [43], [44] 

 

4 Kmitání, vibrace a strukturální problémy 
 

Vibrace je termín označující mechanickou oscilaci neboli kmitání. Tato kapitola se 

zaměří na mechanické kmitání, které se vyznačuje jako pohyb hmotného bodu vůči rovnovážné 

poloze, nebo vzhledem ke dvěma a více různým stavům. Pokud se rovnají vlastní frekvence 

soustavy a budící frekvence, roste amplituda a systém je v rezonanci. Tento fyzikální 

dynamický jev může nejen negativně ovlivnit experimenty probíhající na ISS, ale také v horším 

případě způsobit lodi vážné strukturální poškození. Navíc při rezonanci a nulovém tlumení 

narůstá amplituda lineárně s časem, viz obr.1112.  

Obr. 11- Postupný růst kmitů při rezonanci 

 

Velký problém oscilace ve vesmíru je ten, že se na ni dá pohlížet jako na netlumený 

pohyb. Dle rovnice Vis – viva uvedené na následující stránce, respektive její derivaci je v tomto 

prostředí téměř dokonalé zachování energie. Dochází tak k minimální disipaci energie, naopak 

na Zemi jsou značné ztráty typické kvůli odporu prostředí.    

 

 

 
12 Je všeobecně známo, že stejně tak vojáci musí zrušit pochod, když přecházejí přes most, aby ho nepřivedli 

právě do stavu rezonance. 

 



23 

 

 𝑣2

2
−

𝜇

𝑟
= 휀 ( 1 ) 

 

 𝑑

𝑑𝑡
( 

𝑣2

2
−

𝜇

𝑟
 ) =

𝑑휀

𝑑𝑡
= 0 ( 2 ) 

     

 

Pro analýzu kmitání je nejprve nutné určit o jaký druh kmitání se jedná. Rozděluje se 

např. kmitání volné či nucené, tlumené či netlumené a mnoho dalších kategorií v závislosti dle 

stanovených kritérií. Každopádně ve všech případech je velikost zrychlení hmotného bodu dle 

druhého pohybového zákona přímo úměrná velikosti působící síly, a zároveň nepřímo velikosti 

jeho hmotnosti. 

Vynucené kmitání je podle úpravy druhého pohybového zákona popsáno takto: 

 

 𝑚 �̈� + 𝑏�̇� + 𝑘𝑥 =  𝐹0 sin(Ω𝑡 +  φ) ( 3 ) 

 

Řešení této diferenciální rovnice druhého řádu se skládá z homogenní a partikulární 

části. Předmětem této práce však není samotný výpočet ani popis kmitání. Proto stačí uvést, že 

k analýze kmitání těles složitějšího tvaru se dnes všeobecně užívá tzv. metoda konečných 

prvků, (MKP) a k tomu určené softwary. Mezi nejznámější patří např. Abaqus, Ansys,  

Fluent atd.  

Základní inženýrská řešení, aby se systém nedostal do rezonance, jsou zejména (dle [45] ): 

1) Změnit budicí frekvenci (to ale bohužel není vždy u systému možné). 

2) Upravit tuhost uložení (vlastní) frekvence systému musí být dostatečně odlišná od 

budicí frekvence. 

3) Připojit dostatečně účinný tlumič (běžně používaný kapalinový – hydraulický, třecí 

či olejopneumatický). 

4) Dynamický absorbér vibrací (jeho podstata spočívá v tom, že k tělesu, jehož kmitání 

chceme zmírnit, připojíme pružně ještě jedno těleso). 
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4.1 Kmitání na ISS 
 

  Na ISS jsou definovány striktní nároky na dovolené kmitání, aby bylo dosaženo 

požadované mikrogravitační prostředí. Tyto restrikce jsou definovány jako „spektrum“ 

povolených efektivních hodnot zrychlení (RMS13) a funkce frekvencí. Výsledné křivky jsou 

znázorněny na obrázku 12. Celkové zatížení na stanici vychází z kombinace účinků 

způsobených užitečným zatížením (payload complement) a systémů dopravních prostředků 

(vehicle systems). [46] 

Obr. 12 - Vibrační požadavky ISS od 0.01 do 300 Hz 

 

Pro měření charakteristik kmitů na ISS, lépe řečeno měření zrychlení se používají tři různé 

systémy akcelerometrů ( [47]):  

1. MAMS (Microgravity Acceleration Measurement System) 

 

Tento centralizovaný systém, který je za předpokladu tuhého tělesa schopen mapovat 

jakékoli místo na palubě, měří režim kvazistálého zrychlení při frekvencích 

nepřesahující jednu tisícinu Hertze.  

 

2. SAMS – II (Space Acceleration Measurement System) 

 

SMAS je oproti tomu distribuovaný systém soustředící se na lokální vibrační prostředí 

umístěný ve všech třech laboratořích ISS. Pracovní režim tohoto systému tvořeného 

osmi senzory se pohybuje v rozmezí 0,01 – 300 Hz. [48] 

 

 

 

 

 
13 Efektivní hodnota je hodnota, která číselně odpovídá přibližně jedné odmocnině poloviční hodnoty amplitudy 

a fyzikálně se jedná o konstantní hodnotu energie nahrazující časový průběh signálu. 
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3. MMA (Microgravity Measurement Apparatus) 

Aparáty kosmické agentury JAXA jsou nainstalovány v experimentálním modulu KIBI 

na racku s užitečným zařízením. Snímaná oblast je poblíž hlavy každého z pěti snímačů. 

 Získaná data ze systémů jsou do jisté míry stahovatelná v datových souborech (např.  

z [47]) a to díky projektu z NASA z Glennova výzkumného centra v Ohiu pod označením PIMS 

(Principal Investigator Microgravity Services). Ten se soustředí na výzkum prostředí 

mikrogravitace na palubě ISS. To je velmi důležité nejen pro prováděné experimenty, ale také 

např. pro implementaci požadavků pro přilétající kosmické lodě a vibrační izolaci užitečného 

nákladu.  

Volně dostupný výstup z jednoho ze senzorů umístěného na ISS je vidět na obrázku 13. 

Konkrétně se jedná o senzor 121fo2, který zprostředkoval data dne 14.4.2021. 

 

Obr. 13 - Výstup senzorů na ISS v čase se stupnicí o 5 do 200 Hz a barevně vyznačenou amplitudou 

Porovnání vlivu při aktivním používání běžícího pásu T2 (COLBERT) na kvalitu 

mikrogravitace je graficky znázorněno na následující straně.  Pro čtyři základní případy je vidět, 

že izolační systém dokáže snížit RMS zrychlení až o 500 %. Záznamy kvality mikrogravitace 

z dalších kosmických stanic nejsou bohužel volně k dispozici.  



26 

 

V prvopočátcích se tímto okruhem buď nezabývali, nebo jen částečně. Celkově se ale 

dá říct, že cvičení, lépe řečeno jakýkoli pohyb posádky na palubě lodi má určitý negativní vliv 

na kvalitu mikrogravitace.  

 

Obr. 14 - Vliv izolačního systému T2 

 

 Případné sekundární efekty vývoje antivibračních izolací je možné aplikovat i v dalších 

oborech, kde používají citlivá zařízení na tyto rozruchy. Zejména akustika, optika ale také 

řešení přesné strojní výroby může ze získaných informací do budoucna těžit. 

 

5 Praktická část 
 

Koncepční návrh řešení zmenšující přenos vibrací do konstrukce stanice se zaměří na 

optimalizaci zjednodušeného uložení běžeckého pásu T2, který je v současnosti používán na 

Mezinárodní kosmické stanici. Hlavní myšlenka tohoto návrhu spočívá v použití aktivního 

elektromagnetického pole oproti soustavě pružin a tlumičů. V pevném skupenství (u většiny 

látek) těsně seskupené částice kmitají kolem rovnovážných poloh ve vzdálenosti mezi 0,1 až 

0,2 nm. Tato vzdálenost je určena vzájemným silovým působením, a proto jsou pevné látky 

často označovány v podstatě za nestlačitelné. Na druhou stranu precizně nastavená levitace za 

pomoci elektromagnetu nabízí vyšší manévrovací prostor. Elektromagnet je typ magnetu, ve 

kterém je magnetické pole vytvářeno elektrickým proudem. Prakticky se jedná o cívku, jenž 

má jádro z měkké oceli a pokud jí prochází proud, hovoříme o elektromagnetu. Stručný úvod 

k elektromagnetismu je popsán v následující kapitole. 
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5.1 Elektromagnetismus 
 

Elektromagnetismus je vědní disciplína, která zkoumá elektromagnetické jevy. Tedy 

jevy, které vznikají při vzájemném působení elektřiny a magnetismu. Podle teorie Standartního 

modelu je elektromagnetismus jednou ze čtyř základních interakcí ve vesmíru. Zbývající jsou 

slabá, resp. silná interakce, a elementární částice. Zjednodušeně řečeno všechny děje a fyzikální 

jevy, které můžeme v kosmu pozorovat, se dají vysvětlit pomocí těchto čtyř interakcí.  

Velký úspěch zaznamenala tato oblast částicové fyziky, když byl v roce 2012 objeven známý 

Higgsův boson. Pro hlubší porozumění této realistické teorie kvantového pole viz The theory 

of almost everything od Roberta Oertera [49], [49] 

 

5.1.1 Elektromagnetické síly a pole 
 

Skvělým příkladem je elektromagnetická interakce mezi atomy a elektricky nabitými 

částicemi. Pohyb elektronů, optické jevy, dokonce světlo samotné je výsledkem vzájemného 

působení elektricky nabitých částic. Elektromagnetická síla, která v elektromagnetickém poli 

popisuje působení na částici, se nazývá Lorentzova. Je to součet působících elektrostatických  

a magnetických sil.  

 

 
FL = Fe +Fm ( 4 ) 

 

Pokud se nabitá částice s nábojem Q pohybuje současně v elektrickém poli  

o intenzitě E rychlostí v a magnetickém poli s magnetickou indukcí B, je Lorenzova síla dána 

vztahem 5. 

 FL = Q (E + v × B) 

 
( 5 ) 

 

Elektromagnetické pole je takové prostorové fyzikální pole o určité energii, které je 

velikostí přímo úměrné velikosti působících elektrických a magnetických sil. Chování 

elektromagnetických polí je popsáno Maxwellovými rovnicemi. Platí jak pro všechny děje  

a jevy stacionární, nestacionární a kvazistacionární. [50] 

 

5.2 Levitace 
 

Vznášení těles neboli levitace a konkrétně ta magnetická je jev založený na 

přitažlivé/odpudivé síle elektromagnetu. Velikost těchto sil je přímo závislá na velikosti 

protékajícího proudu a počtu závitů cívky. S levitací je již nyní možně se v běžném životě 

setkat, například u magnetických ložisek nebo u vysokorychlostních tratí pro vlakové soupravy. 

Tento druh vlaků používá dva základní přístupy: Elektromagnetickou suspenzi (EMS)  
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a elektrodynamickou suspenzi (EDS). Systém EDS je sice vzhledem k velikosti vzduchové 

mezery méně náchylnější na vibrace, používá ale mnohem silnější magnetické pole, 

supravodiče s velmi účinným chlazením a levitace není možná ve statické poloze. [51], [52] 

 

 
𝑃𝑚𝑎𝑔 =  

𝐵2

2μ0
   ( 6 ) 

 

Kde Pmag [Pa] je magnetický tlak určující hustotu energie spojenou s magnetickým polem. 

 

5.3 Matematický model, zpětnovazebné řízení a regulátor levitačního 

elektromagnetu 
 

Složitost polohové regulace při levitaci je dána principiálně nestabilní 

elektromagnetickou soustavou, která je zároveň nelineární. Jako nejvhodnější výpočtové 

prostředí se jeví MATLAB – Simunlink. Adaptivní regulátor by mohl vycházet z dat 

nasbíraných již zde na Zemi a také pružně reagovat v reálném čase. Každý astronaut by mohl 

mít svůj profil nastavení vycházející z jeho hmotnosti a délky kroku při běhu v dané rychlosti. 

Tím by se dalo do jisté míry nasimulovat, kdy bude síla dopadu chodidla na běžecký pás 

největší.  

Obr. 15 - Zpětnovazební řízení 

Je však zřejmé, že regulovatelnost elektromagnetické síly, respektive budícího proudu 

bude pro minimalizaci přenosu vibrací u tohoto koncepčního návrhu stěžejní. Přesnost 

takového řízení bude přímo úměrná přesností měřícího členu. Avšak jelikož se tato práce 

zaměřuje na konstrukci, resp. hardware antivibračního systému, odpovídající softwarová část 

je předmětem dalšího zkoumání. Na obrázku 15 je pro představu zobrazeno zjednodušené 

schéma regulačního obvodu neboli zpětnovazebného řízení. [53] 

Myšlenka je taková, že senzor aktuálního tlaku případně síly přenášené na pás předá 

tuto informaci zpětnovazebnímu obvodu. Ten na základě vyhodnocení vyšle signál regulátoru, 

který případně upraví proud dodaný elektromagnetu. 
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5.4 Dynamická analýza běhu 
 

Analýza běhu a reakcí přenášených od běžce do pásu je velmi specifická a složitá úloha. 

Síly přenášené do pásu nejsou konstantní, styk chodidla není bodový14, a dokonce je rozdíl  

v měření při dopadu levého a pravého chodidla. Zpravidla se vychází ze statistických hodnot 

získaných z rozdílných pozorování. Při vyhodnocování sil je tedy vzít v potaz, váhu, výšku 

dominantní nohu, běžeckou techniku, ale i například druh obuvi a samozřejmě rychlost běhu. 

Jednou z mnoha analýz, která se zabývající se interakcí chodidla s podložkou je např. disertační 

práce Mgr. Jana Charousky Ph.D.  [54]. Výsledky této práce by se daly ve zkratce interpretovat 

tak, že průměrný běžec (výška 180, váha 80 kg, při běhu 14 km/h se sportovní obuví) přenáší 

do podložky při dopadu jednoho kroku přibližně sílu o velikosti 2000 N. Frekvence dopadů 

jednoho kroku je v tomto případě 3 kroky za sekundu. [54], [55], [56] 

Jak při běhu na Zemi, tak v prostředí mikrogravitace platí, že čím vyšší je rychlost 

běžce, tím větší jsou síly přenášené do pásu. Ovšem při běhu v mikrogravitaci jsou síly nižší  

a gravitační sílu nahrazuje guma držící astronauta u pásu. Kvůli charakteristice gumy a dalším 

faktorům nahrazená síla zpravidla odpovídá 54–91 % skutečné tělesné hmotnosti. Čím delší 

jsou nohy běžce, tím více se guma natáhne, tudíž i generovaná síla je větší. Při běhu 

v mikrogravitaci se zároveň mírně navyšuje frekvence kroků. [42], [57], [58] 

 Článek publikovaný v roce 2014 Ground reaction forces during treadmill running  

in microgravity ( [59]), poskytuje data analyzující přenos sil astronautů do pásu při běhu na 

pásu COLBERT. Data byla získána při cvičení sedmi astronautů (6 mužů a jedna žena; 

průměrný věk necelých 50 let; průměrná výška 179 cm; průměrná váha 82,7 kg) jak 

v předletové fázi, tak během asi šestiměsíční mise na ISS. Reakce byly měřeny během běhu při 

rychlostech od 8 km/h až do maximální rychlost pásu tedy 20 km/h. Veškeré výsledky jsou 

uvedeny v uvedené literatuře. Na obrázcích níže jsou graficky znázorněny výsledky důležité 

pro výpočetní návrh antivibračního systému. [59] 

 
14 Rozdělují se dvě základní techniky běhu dle způsobu kontaktu s podložkou: heel strike a forefoot. V prvním 

případě nejprve dopadá chodidlo přes patu a následně se odrazí z přední části chodidla. Pokud se hovoří o foreprint, 

nepřijde s podložkou pata běžce vůbec do kontaktu. [55] 
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Obr. 16 - Vertikální trajektorie reakčních sil při 14,5 km/h 

 

 Obr 17. - Relativní dopadové síly pro různé rychlosti 
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5.5 Koncepční návrh 
 

Koncepční návrh antivibračního systému se bude skládat z pěti základních komponent: 

ložisek, tlumičů, elektromagnetů, gumy a řídící jednotky. Běžecký pás bude upevněn na dvou 

rovnoběžných hřídelích, které budou uloženy v ložiskách. Je nutné zvolit nejvhodnější 

konfiguraci pro přenos vibrací do konstrukce lodi. Mozkem celého systému pak bude řídící 

jednotka. 

Fyzikální zákony platí v mikrogravitaci stejně jako na Zemi. Princip tlumení je však 

v mikrogravitaci mnohem složitější, protože zákon o zachování energie a zákon o setrvačnosti 

je bez působení odporových a gravitačních sil o to více určující. Principem antivibračního 

systému není absorbování energie, ale minimalizace amplitudy impulsu síly při dopadu.   

 Při návrhu soustavy je nutné vzít v potaz, kromě samotných vibrací přenesených do 

konstrukce lodi, zejména:  

 

a. Rozměrovou analýzu 

 

Je jedním z nejdůležitějších parametrů ovlivňující samotný návrh. Pro představu a první 

iteraci bude koncept vycházet z předchozích rozměrů běžeckého pásu, avšak cílit bude na 

velikost ISPR (International Standard Payload Rack). Maximální vnitřní rozměry ISPR 

jsou 2 x 1,05 x 0,86 m ( [46] ), ale tvarově se nejedná o kvádr. Současně čím systém bude 

jednoduší, tím bude méně poruchový. 

 

b. Materiál 

 

 S ohledem na velikost stroje, jeho funkčnost a dopravu do kosmického prostředí se jeví 

jako vhodné využít materiály s co nejnižší hustotou. Ovšem dobré je mít na paměti také 

cenu, která je na materiálu přímo závislá jeho dostupnost a možnost zpracování. 

 

c. Energetickou náročnost 

 

 Hlavní části antivibrační izolace cvičebního stroje se skládají z komponent, které 

vyžadují přísun elektrické energie, a je proto nutné zvážit distribuci elektřiny a možnosti 

zdroje. Například elektrická síť ISS využívá jako zdroj zejména solární panely a baterie 

generující pouze stejnosměrný proud. Celkově jsou samotné panely schopny dodat až  

110 kW. Každopádně je energetický subsystém kritický, a proto by neměl cvičební stroj 

jakkoli narušit jeho stabilitu. [27] 

 



32 

 

 

d.  Další 

 

 Uchycení astronauta, bezpečnost, či vyrobitelnost při nízkých nákladech, či 

standardizace dle ECSS, a mnoho dalších aspektů, na které se sice tato práce nezaměřuje, 

ale každý konstruktér by na ně měl myslet jako na neméně důležité. Vzhledem k pandemii 

COVID-19 ergo nemožnosti vstupu do laboratoří není možné zkonstruovat zjednodušený 

technologický demonstrátor. Návrh koncepčního řešení bude vymodelován v systému 

CAD – Siemens NX. Tento komplexní software umožňuje krom modelování jednotlivých 

dílů a sestav také simulace, výpočty a analýzy. 

 

Při návrhu se autor zaměřuje zejména na radiální tlumení hřídele, přičemž axiální síly 

v prostředí mikrogravitace samozřejmě nejsou zanedbatelné. Bude-li koncepční návrh funkční, 

je možné aplikovat obdobné řešení i pro axiální síly. Pro tento okamžik bude dostačující, že 

axiální síly budou tlumeny pasivně, například pomocí pružných upínačů, pružin a tlumičů. 

Primárně se návrh soustředí na zmenšení přenosu vibrací při běhu astronauta na běžícím 

pásu. Tudíž pro počáteční iteraci je stanovena hmotnost astronauta 85 kg, a pás disponující 

běžeckou plochou 130 x 60 cm. 

 

5.5.1 Volba hřídele 
 

 Pás bude obíhat kolem dvou rovnoběžných hřídelí. Hřídel musí vydržet ohybový 

moment; kroutící moment stejně tak kontrolu na otlačení. Průměr bude větší číslo z: d1; d2.  

Je nutné rozhodnout, zda bude výhodnější zvolit tyč s menším průměrem, nebo trubku.  

 U trubky je zároveň důležité určit správný vnitřní průměr. Při návrhu je také potřeba 

určit příhodný materiál.  

 V případě volby magnetických ložisek musí být hřídel z feritického materiálu. 

Například vysokolegovaná korozivzdorná ocel ČSN 17 042. Konvenčním řešením by byla 

volba konstrukční ocele ČSN 11 600. Finální rozhodnutí bude profilováno následujícími 

kapitolami.  

Obr. 18 - Zjednodušené zatížení hřídele 



33 

 

 Konstantní spojité zatížení q je od samotného pásu, přičemž síla F je od běžce a dle 

třetího Newtonova zákona bude rovna reakci od gum držící astronauta u pásu. Síla F je dle 

obrázku 17 stanovena na 2000 N. S ohledem na rozměry pásu, který bude materiálově nejblíže 

gumě, je spojité zatížení odhadnuto (m = ρ × V) na 40 N/m. 

 

Výpočet ohybového momentu od spojitého zatížení (Schwedlerova věta) 

 

 Q = q · l (7) 

 Q = 40 · 0,6 = 24 N 
(8) 

 R = R1 = R2 = 12 N 
(9) 

 R–q· x = 0 
(10) 

 x = 
𝑅

𝑞
 = 0,3 m (11) 

 Mo,q = R · x – q ·
𝑥2

2
 

(12) 

 Mo,q = 12 · 0,3 – 40 ·
0,32

2
 

(13) 

 Mo,q = 1,8 Nm  

   

Výpočet ohybového momentu od síly F 

 

 0,5F = R1 = R2 = R =1000 N (14) 

 Mo,F = R · 𝑥 (15) 

 Mo,F =  1000 · 0,3 (16) 

 Mo,F = 300 Nm (17) 

 Mo = Mo,F +Mo,F (18) 

 Mo = 301,8 Nm (19) 

   

 
σ 𝑜 =

𝑀𝑜

𝑊𝑜
≤  σ𝐷𝑜𝑣 

 

(20) 

Průřezový modul 

v ohybu pro tyč: 𝑀𝑜 =
𝜋 · 𝑑3

32
 (21) 

 d1 𝑡𝑦č  ≥ √
32 · 𝑀𝑜

𝜋 · σ𝐷𝑜𝑣

3

 
(22) 

  
 

Průřezový modul 

v ohybu pro trubku: 𝑀𝑜 =
𝜋 · 𝐷4 − 𝑑4

32 · 𝐷
 

(22) 

  
 

 d1 𝑡𝑟𝑢𝑏𝑘𝑎  ≥ √
σ𝐷𝑜𝑣 · 𝜋 · 𝐷4 − 32 ∗ 𝑀𝑜 · 𝐷

σ𝐷𝑜𝑣

4

 (22) 
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Případná kontrola na 

otlačení a krut. 
𝑝 =

𝐹

S
≤  p𝐷𝑜𝑣 

(22) 

  
 

 τ 𝑘 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
≤  τ𝐷𝑜𝑣 

(22) 

 

5.5.2 Volba ložiska 
 

 Volba ložiska vychází z průměru použitých hřídelí. Zároveň je při návrhu nutné vzít  

v potaz prostředí ve kterém budou ložiska použita, provozní otáčky, únosnost a očekávaný 

počet cyklů, resp. životnost. Bude se volit mezi dvěma návrhy, a to mezi běžně používanými 

kuličkovými ložisky a ložisky magnetickými. 

Kuličková ložiska jsou jedny z nejpoužívanějších valivých ložisek na světě. Díky 

rozmanité modifikaci (např. jednořadá, víceřadá, s kosoúhlým stykem a mnoho dalších) je 

možné vybrat nejvhodnější řešení pro nejrůznější aplikace. Obecně jsou velmi spolehlivá, 

snadno se montují a vyžadují relativně nízký stupeň údržby. Pro použití v mikrogravitaci musí 

být zjevně zvoleno utěsněné ložisko. Pro zvolené parametry je možné použít jednořadé 

kuličkové ložisko s hlubokými drážkami společnosti SKF. Konkrétně typ označen 6208 - 2RS1. 

Specifikace tohoto modelu, dokonce i CAD model ke stažení jsou k dispozici na stránkách 

výrobce. (https://www.skf.com/uk/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-

bearings/productid-6208-2RS1) 

Druhou a značně inovativnější možností je použití magnetických ložisek. Tato strojní 

součást snižuje tření díky využívání principu magnetické levitace. Magnetická ložiska primárně 

izolují buzení o vysokých frekvencích. Nízkofrekvenční složky impulzivního buzení v rozsahu 

vyvolané pohybem astronauta samotné ložisko nebude schopné tlumit.  

 

Magnetická ložiska se rozdělují na:    

a. Pasivní – bez přívodu elektrické energie. Ložisko tedy obsahuje v jednodušším případě 

pouze permanentní magnet. Druhým způsobem u pasivních ložisek je použití 

vysokoteplotních supravodičů a Meissnerova efektu  

 

b. Aktivní – jsou tvořena pomocí elektromagnetů. Mají možnost aktivního řízení 

vzduchové mezery mezi hřídelí a ložiskem, což významně snižuje vibrace. Nicméně pro 

takovouto regulaci je nutný složitý algoritmus pro zpětnovazebný obvod. Například 

řídící software společnosti SKF pojmenovaný MBScope reguluje přicházející proud 

10 000krát za sekundu.    

https://www.skf.com/uk/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-6208-2RS1
https://www.skf.com/uk/products/rolling-bearings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/productid-6208-2RS1
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V obou případech není potřeba ložiska vzhledem k jejich bezkontaktnímu pohybu mazat. 

Zároveň nedochází ke tření mezi ložiskem a rotorem, a i díku tomu jsou všeobecně tišší. [52] 

 

 

Obr. 19 - Příklad magnetického ložiska 

 

5.5.3 Volba cívky 
 

 Budící cívka, pevné feromagnetické jádro a pohyblivá kotva jsou základní části 

elektromagnetu. Magnetické pole tvořené cívkou, kterou prochází proud má určitou intenzitu  

a tok. Pole je tím silnější, čím větší proud cívkou prochází, popřípadě čím větší počet závitů 

cívka má. Zároveň je nepřímo úměrné délce cívky.  

 

𝐵 =  μ ·
𝑁 · 𝐼

𝑙
 (23)  

 

 

 Pokud se za magnetickou indukci z rovnice (15) se dosadí magnetický odpor vzduchové 

mezery a magnetické napětí, vyjde rovnice udávající vztah tahové síly elektromagnetu na 

velikosti vzduchové mezery. 

 

𝐹(δ) =
Φ2 · S

S2 · 2μ0
 (25) 

 
 

 

 

𝐹(δ) =  
Φ2

S · 2μ0
=

Um
2

Rm
2

·
1

2μ0 · S
 (26) 

 

 
 

 

 

𝐹 =  
𝐵2 · 𝑆

2μ0
 (24) 
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𝐹(δ) =
1

2

Um
2 · μ0 · S

δ2
 (27) 

 

  

 

𝐹(δ) =
1

2

I2 · N2 · μ0 · S

δ2
 (28) 

 

 Výše uvedené vztahy vycházejí z předpokladu, že magnetický tok vytvářející tah je 

nerozptýlený. To je pro stejnosměrný elektromagnet ideální stav, a proto bude skutečný tah 

menší. Rozptyl je přímo úměrný velikosti vzduchové mezery. [60], [61] 

 Aby byla tahová síla elektromagnetu dostatečná bude muset i samotná cívka mít značné 

rozměry. Proto bude z konstrukčního hlediska lepší zvolit několik menších cívek místo jedné 

veliké. Tím se zároveň minimalizují komplikace plynoucí z přehřívání elektromagnetu.  

 Je nutné určit vhodnou vzájemnou pozici cívky, magnetu a případné použití pojistné 

gumy. Elektromagnet může působit na magnet jak odpudivou, tak v případě přepólování 

přitažlivou silou.  Rychlou změnou připojení zdroje, se prohodí magnetické póly 

elektromagnetu, podobně jako je to možné vidět u elektromotoru. Zda se budou cívky nacházet 

připevněné na tlumiči, nebo budou uložené ve stejném domečku jako ložisko, je pro velikost 

síly v prostředí mikrogravitace zcela irelevantní. Avšak hmotnost, respektive hybnost konkrétní 

soustavy se musí brát v úvahu.  
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A 

 

B 

 

    

 

 

C 

 

D 

 

    

E 

 

F 

 

    
Tabulka 3 - Možné koncepční uspořádání antivibračního systému 

 

 

 

Magnet 

Domeček  

s ložiskem 

Magnet 

Domeček  

s ložiskem 

Magnet 

Domeček  

s ložiskem 

Magnet 

Domeček  

s ložiskem 

Domeček  

s ložiskem 

Domeček  

s ložiskem 
Magnet 
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Popis: 

A 

Elektromagnet tvoří jak 

přitažlivou, tak odpudivou sílu 

působící na magnet uložený ve 

stejném domečku jako ložisko. 

B 

 

Elektromagnet tvoří pouze 

odpudivou sílu působící na 

magnet uložený ve stejném 

domečku jako ložisko. Pás je 

zajištěn gumou. 

 

   

Výhody: 

✓ V porovnání s ostatními 

konfiguracemi rychle a 

přesně regulovatelná 

velikost vzduchové mezery 

✓ Nízká hmotnost 

 

✓ Jednoduchost systému 

porovnání s ostatními 

konfiguracemi 

✓ Minimální funkčnost i 

při výpadku dodávek 

energie 

 

Nevýhody: 

 

 Složitost polohové regulace 

 Síla elektromagnetu klesá 

s druhou mocninou 

velikosti vzduchové mezery 

 Pokud by se magnet vzdálil 

příliš, elektromagnet by 

nemusel mít dostatečnou 

sílu ho přitáhnout zpět 

 

 Pojistná guma je 

hmotnost navíc 

 Hůře regulovatelná 

velikost vzduchové 

mezery oproti 

konfiguraci A; C; E; F 

 

     

Popis 

C 

 

Elektromagnet se nachází jak 

v domečku u ložiska, tak na 

tlumiči. Oba přitom mohou tvořit 

jak přitažlivou, tak odpudivou sílu. 

 

D 

Jeden elektromagnet je nahoře i 

dole, magnet je uprostřed uložen 

v domečku s ložiskem. 

 

   

Výhody 

✓ Možnost velké vzduchové 

mezery 

✓ Přesně regulovatelná 

velikost vzduchové mezery 

 

✓ V porovnání s ostatními 

konfiguracemi rychle a 

přesně regulovatelná 

velikost vzduchové 

mezery 

 

Nevýhody 

 Vysoká energetická 

náročnost celého systému 

 Vysoká hmotnost 

 Složitost polohové regulace 

 

 Vysoká energetická 

náročnost celého 

systému 

 Nutnost dvou senzorů 

určujících polohu 

 Ovlivnění polohy hřídele 

 Redundance 

magnetických ložisek 

 Vysoká hmotnost 
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Popis 

E 

 

Elektromagnet tvoří jak 

přitažlivou, tak odpudivou sílu 

působící na magnet uložený ve 

stejném domečku jako ložisko.  

Pás je navíc zajištěn gumou. 

 

F 

Elektromagnet tvoří jak 

přitažlivou, tak odpudivou sílu 

působící na magnet uložený ve 

stejném domečku jako ložisko.  

Pás je navíc zajištěn gumou. 

   

Výhody 

✓ V porovnání s ostatními 

konfiguracemi rychle a 

přesně regulovatelná 

velikost vzduchové 

mezery 

✓ Nízká hmotnost 

✓ Jednoduchost systému 

porovnání s ostatními 

konfiguracemi 

 

✓ V porovnání s ostatními 

konfiguracemi rychle a 

přesně regulovatelná 

velikost vzduchové 

mezery 

✓ Nízká hmotnost 

✓ Jednoduchost systému 

porovnání s ostatními 

konfiguracemi 

Nevýhody 

 Pojistná guma je hmotnost 

navíc 

 

 Pojistná guma je 

hmotnost navíc 

 Hůře regulovatelná 

velikost vzduchové 

mezery, oproti řešení „E“ 

kvůli nejistotě tlumiče 

 Elektromagnet je 

dimenzován navíc o 

hmotnost tlumiče  

 
 

Tabulka 4 - Porovnání koncepčních uspořádání 

 

5.5.4 Volba magnetu 
 

 Jakousi kotvou elektromagnetu bude permanentní neodymový magnet. Tato skupina 

magnetů je jednou z nejsilnějších a vyznačuje se dobrou cenou vzhledem k poskytnutým 

vlastnostem. Základ složení neodymových magnetů tvoří neodym (Nd), železo (Fe) a bor (B). 

Díky jejich nízké koercivitě jsou tyto magnety výbornou volbou pro elektromechanické 

aplikace, na druhou stranu relativně rychle podléhají korozi, a proto vyžadují dodatečné 

povrchové úpravy. Další nevýhodou je jejich relativně nízká provozní teplota, jenž se zpravidla 

pohybuje okolo 80 ℃. [62] 

 

 První a jedinou volbou v této části návrhu je typ N42SH se zvýšenou provozní teplotou. 

Druh povrchové úpravy bude niklování, případně dle specifikací výrobce. Na další straně jsou 

uvedeny typické magnetizační křivky, které se mohou mírně lišit v závislosti na rozměrech, 

tvaru výrobku. Další technické specifikace uvedené distributorem jsou v příloze. 
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Obr. 20 - Magnetizační křivky pro N42SH 

 

5.5.5 Volba domečku 
 

 Ať už to bude permanentní magnet či elektromagnet, díl bude uložen ve stejném 

domečku, v jakém bude uloženo ložisko. Kvůli specifickému tvaru bude domeček vyroben 

pomocí 3D tisku. Tato aditivní metoda je relativně mladá, inovativní a mezi její největší výhody 

patří především hospodárnost materiálu při výrobě. Kvalita výrobku je určená nejen typem 

tiskárny, ale také použitým materiálem. Níže jsou uvedeny dva zvažované materiály. Dle 

analýzy v článku 3D Printing in Zero G Technology Demonstration Mission [63] nemá 

mikrogravitace při použití FFF (Fused Filament Fabrication) na tento výrobní proces zásadní 

vliv. [63] 

 PLA (Polyactic Acid) je jedním z nejčastěji používaných materiálů pro 3D tisk. Jedná 

se o ekologický, cenově dostupný materiál, s relativně vysokou pevností a tvrdostí. Je ale 

důležité uvést jeho nízkou teplotní odolnost, což v praxi znamená, že materiál měkne už při 

teplotě okolo 60 ℃. 

 Druhou možností je PC-ABS (Polycarbonate – Akrylonitril Butadien Styren). Tento 

materiál je také dobře tisknutelný, má vysokou tuhost, a hlavně vysokou odolnost proti 

nárazům. Jeho použití je proto vhodné pro mechanicky namáhané součástky. [64] 

 

5.5.6 Volba tlumiče kmitů 
 

 Tlumič bude sloužit k pohlcování a absorbování rázových impulsů, které nebude 

schopné zachytit aktivní elektromagnetické pole pomocí přeměny kinetické energie. Současně 
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bude zastávat funkci jakéhosi sekundárního řešení v případě selhání elektricky poháněných 

systémů. Pro zvýšení jeho efektivity bude kolem tlumiče navinutá pružina. Pro tento účel 

tlumení se bude vybírat z jednoplášťových tlumičů principiálně fungujících téměř identicky,  

a to z: hydraulického (kapalinového) a olejopneumatického (plynokapalinového). [65], [66] 

 Jednoplášťový tlumič založený na hydraulickém tlumení kmitů, je složený z jedné 

pístnice a jedné tlakové trubky. Olej je při pohybu pístnice vytlačován přes drážky do 

pracovního prostoru. Tlumící síla je přímo úměrná rychlosti pohybu pístu. Kritické požadavky 

na volbu oleje jsou dány vhodnou viskozitou a teplotní stálostí. Problémem použití 

hydraulických tlumičů v mikrogravitaci by mohla být kavitace, těsnost a pěnění oleje. [65], [66] 

 Oproti tomu olejopneumatický tlumič používá jako tlumící medium krom oleje také 

vysoce tlakovaný plyn, zpravidla dusík. Tlumič obsahuje navíc jeden plovoucí píst, který brání 

promíchání obou médii. Tento inertní plyn zlepšuje tlumící projev a celý tlumič disponuje 

rychlejší odezvou. [65], [66] 

 

5.5.7 Volba gumy 
 

Analogicky jako na běžícím pásu, který se nyní nachází na ISS, budou běžci připevněni 

k běžeckému pásu pomocí gumy. Ale v případě řešení typu B, E, F, tedy v případech, kdy je 

pás přidržován gumou musí být stanovena její délka, průměr a tuhost. Jelikož se guma chová 

podobně jako pružina, vnější síly jsou úměrné její délce. 

 To ostatně potvrzují i výsledky získané při testech v simulovaném prostředí 

mikrogravitace během parabolických letů John K. De Witt, 2014( [57]). Je tedy možné říct, že 

závislost síly na prodloužení je téměř lineární. Zároveň guma vykazuje jistou míru hystereze, 

přičemž síla při natahování je vyšší. [57] 

 

5.5.8 Snímač polohy 
 

 V závislosti na velikosti vzduchové mezery bude do cívek elektromagnetu přiveden 

budící proud. Snímač polohy musí být senzor, jehož výstup bude v ideálním případě reálný  

v čase a s minimální nejistotou . Snímač bude indikovat absolutní polohu lineárního 

pohybu. Snímačů je celá řada, stejně tak jako principů, na kterých fungují. Piezoelekrický, 

kapacitní, indukční a mnoho dalších. Zvolené řešení je vybráno zejména na základě celkové 

přesnosti, ovlivnitelnosti elektromagnetickým polem a schopností bezkontaktního snímání. 

Další faktory pro volbu jsou: prostředí ve kterém bude pracovat (teplota, vlhkost), 

opakovatelnost měření, eventuálně cena. Pro tento případ se proto jeví jako nejvhodnější 

laserový snímač. Typově by to mohl být například snímač AL001 od výrobce Farsens. 
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 Jedná se o zcela dostatečně přesný, bezdotykový, relativně rychlý a spolehlivý způsob 

snímání polohy, s řádovou přesností v tisícinách milimetru. Mohou buď fungovat jako přijímač 

– vysílač, nebo na reflexivním principu. Jde o bezkontaktní, přesné a rychlé snímání. Jedinou 

nevýhodou těchto snímačů je relativně vysoká cena. [67], [68] 

 

Obr. 21 – Vizualizace snímače polohy 

    

5.5.9 Finální výběr  
 

 Po zvážení a porovnání všech konfigurací bylo zvoleno finální řešení typ E. Tedy řešení, 

kdy elektromagnet tvoří jak přitažlivou, tak odpudivou sílu. Magnet je uložený v domečku 

společně s ložiskem a jistícím prvek bude guma. Pokud nebude zařízení používáno, stlačí se 

pás dolu a celý systém se uschová pod poklop.  

 Hřídel je zvolena na základě výpočtu, bezpečnostního koeficientu a normalizovaných 

průměrů TR Ø 57 x 5 - ČSN 17 042. Jedná se o trubku bez nutnosti další povrchové úpravy.  

 

 

 

 

 

d1 𝑡𝑦č  ≥ √
32 · 𝑀𝑜

𝜋 · σ𝐷𝑜𝑣

3

 
(29)  

 

d1 𝑡𝑦č  ≥ √
32 · 301,8

𝜋 · 220 · 106

3

 
(30) 

 
d1 𝑡𝑦č = 13,65 mm 

 

 

 d1 𝑡𝑦č = 13,65 · k = 13,65 · 3 (31) 

 d1 𝑡𝑦č = 40,95 mm  

Rám 

 

 Hřídel 

Vzduchová 

mezera 

Senzor 
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d1 𝑡𝑟𝑢𝑏𝑘𝑎  ≥ √
σ𝐷𝑜𝑣 · 𝜋 · 𝐷4 − 32 · 𝑀𝑜 · 𝐷

σ𝐷𝑜𝑣

4

 

(32) 

 

 

d1 𝑡𝑟𝑢𝑏𝑘𝑎  ≥ √
220 · 106 · 𝜋 · 40,954 − 32 · 220 · 106 · 40,95

220 · 106

4

 

(33) 

 

 d1 𝑡𝑟𝑢𝑏𝑘𝑎 = 54,52 𝑚𝑚  

 

 Nejbližší vyšší normalizovaný průměr je 57 mm  

 

 Hřídel bude uložená v elektromagnetickém ložisku. Zvolené ložisko vychází z typu 

MB-R-80-1850, jelikož odpovídající magnetické ložisko pro toto relativně nízké zatížení není 

katalogovým produktem, což bohužel zvýší náklady. Konzultaci pro volbu a odborný odhad 

poskytl autorovi Dr. Askar Gubaidullin, odborník na magnetické systémy ve firmě AB SKF. 

Specifikace pro MB-R-80-1850 jsou uvedeny v příloze. Požadovaný příkon pro tuto soustavu 

je odhadnut na 30 W. 

 Ložiska budou uložená v 3D tisknutém domečku ze směsi PC-ABS. Celá soustava bude 

tlumená olejopneumatickým tlumičem v kombinaci se spirálovou pružinou. Dle návrhu z  [69] 

bude mít tlumič délku l =300 mm, průměr D = 20 mm, koeficient tlumení b = 0,7 Ns/m a tuhost 

pružiny k = 2,565 N/mm. 

 Elektromagnet bude složen z cívky, jejíž kostru tvoří nevodivý termoplast PE 1000 

patřící do skupin polyethylenů s ultra nízkou molekulovou hmotností a magnetu N42SH. 

Celkový počet cívek vázaný k jedné tlumící noze je stanoven dle rovnic (34), (35) na 8.  

Je možné, že při menší referenční hodnotě δ, by stačilo cívek pouze 6. Avšak zvolená soustava 

by měla mít i jistý koeficient bezpečnosti na úkor příkonu a hmotnosti. Průměr měděného drátu 

navinutého kolem kostry je 0,8 mm, průměr jedné cívky je zvolen 80 mm s počtem vinutí 1200 

a materiálem pro jádro bude magneticky měkká ocel ČSN 42 0248.   

 

 

𝐹(δ) =
1

2

I2 × N2 × μ0 × S

δ2
 (34) 

 

𝐹(δ) =
1

2

22 ∗ 12002 × μ0 × 5 × 10−3

(20 × 10−3)2
 (35) 

 
𝐹(𝛿) = 45,5𝑁 

 

 

 Posledními prvky soustavy (irelevantní pro simulaci) jsou laserový snímač polohy  

a pojistné gumy s volnou délkou 40 mm.  
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Obr.22– Model celé soustavy uložené v racku s popisky 

 

5.6 Simulace chování soustavy 
   

 Technologický demonstrátor nebylo možné vzhledem k pandemii COVID-19 

zkonstruovat, proto bylo alespoň chování takto konfigurované soustavy simulováno 

v programu Matlab – Simscape. Analyzované schéma celé soustavy i s pojistnou gumou je 

zobrazeno v příloze č. 5. Pro zjednodušení simulace je pás považován za dokonale tuhé těleso.  

 

Vstupní parametry 

 
  

Vstupní parametry 

 
 

Počáteční velikost vzduchové  

mezery [mm] 
20  

Frekvence zdroje střídavého 

proudu [Hz] 
60 

     

Síla elektromagnetu při velikosti 

vzduchové mezery 15 mm [N] 
81  

Koeficient tlumení tlumiče 

[Ns/m] 
0,7 

     

Síla elektromagnetu při velikosti 

vzduchové mezery 25 mm [N] 
25  Tuhost pružiny[N/mm] 2,565 

     

Amplituda zdroje střídavého  

proudu [A] 
2  

Dopadová síla jednoho 

kroku [N] 
1400 

 

Tabulka 5 - Vstupní parametry pro simulaci 

 Dle obr. 16 (Vertikální trajektorie reakčních sil při 14,5 km/h) byl impuls síly od dopadu 

kroku aproximován na 1400 N po dobu 0,1 s. Výsledky simulace změny rychlosti pásu po 

dopadu pouze jednoho kroku jsou graficky znázorněny na následující straně. 

 

Domeček s ložiskem 

Cívky elektromagnetu 

Tlumič s pružinou 

Běžecký pás 

Rack 

Pojistné gumy 
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Obr.23– Simulace chování soustavy po dopadu jednoho kroku 

 Nicméně běh je periodicky se opakující soustava pohybů. Perioda dopadů při běhu 

v rychlosti 14,5 km/h je asi 0,3 s. [54]  Je také nutné do systému zahrnout silové působení gum, 

jenž drží astronauta u pásu. Silové působení gum je promítnuto jako lineární síla s minimem 

rovným -1400 N. Impulsy síly vyvolané dopadem chodidla při běhu jsou rovné impulsům 

vyvolaných gumami držících astronauta, což odpovídá zákonu zachování hybnosti. Uchycení 

astronauta k pásu nebylo předmětem zkoumání této práce. V koncepčním návrhu bylo 

rozhodnuto, že astronaut bude připevněn pomocí gum k pásu (nikoli k lodi). Způsob uchycení 

je schematicky zobrazen na obrázku vlevo.  Vpravo je zobrazeno aktuálně používané řešení na 

běžícím pásu T2. Celkový silový impuls je graficky zobrazen na následující straně. 

 

Obr. 24 –Schematicky znázorněné připevnění astronauta k pásu (vlevo) 

 

Obr. 25 – Reálné použití přidržovacích gum při běhu v mikrogravitaci (vpravo) 
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Obr. 26 – Celkový silový impuls použitý pro simulaci 

 Aby byl tlumící systém, co nejúčinnější, bylo provedeno několik simulací s rozdílným 

fázovým posunem u zdroje střídavého proudu. Výsledky jsou uvedeny tabulce 6. Z nich je 

plyne, že maximální výchylky velikosti rychlosti i polohy jsou dosaženy v přibližně stejném 

čase. V drtivé většině během dopadu druhého kroku.  

 

Fázový 

posun [°] 
Rychlost [m·s-1] Poloha[mm] 

0 

 Výchylka Čas 

Max 1,567e+01 0,312 

Min -1,494e+01 0,340 
 

 Výchylka Čas 

Max 2,546e-01 0,326 

Min -1,832e-01 0,778 
 

   

+60 

 Výchylka Čas 

Max 1,684e+01 0,312 

Min -1,604e+01 0,340 
 

 Výchylka Čas 

Max 2,645e-01 0,326 

Min -1,888e-01 0,482 
 

   

-60 

 Výchylka Čas 

Max 1,621e+01 0,311 

Min -1,499e+01 0,340 
 

 Výchylka Čas 

Max 2,551e-01 0,326 

Min -1,873e-01 1,379 
 

   

+120 

 Výchylka Čas 

Max 1,621e+01 0,311 

Min -1,499e+01 0,340 
 

 Výchylka Čas 

Max 2,550e-01 0,326 

Min -1,872e-01 1,379 
 

   

-120 

 Výchylka Čas 

Max 1,665e+01 0,615 

Min -1,586e+01 0,640 
 

 Výchylka Čas 

Max 2,629e-01 0,626 

Min -1,876-01 0,482 
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+240 

 Výchylka Čas 

Max 1,665e+01 0,612 

Min -1,587e+01 0,640 
 

 Výchylka Čas 

Max 2,630e-01 0,626 

Min -1,876e-01 0,482 
 

   

-240 

 Výchylka Čas 

Max 1,621e+01 0,311 

Min -1,499e+01 0,340 
 

 Výchylka Čas 

Max 2,550e-01 0,326 

Min -1,872e-01 1,379 
 

   

+300 

 Výchylka Čas 

Max 1,621e+01 0,311 

Min -1,499e+01 0,340 
 

 Výchylka Čas 

Max 2,550e-01 0,327 

Min -1,871e-01 1,378 
 

   

-300 

 Výchylka Čas 

Max 1,684e+01 0,312 

Min -1,604e+01 0,340 
 

 Výchylka Čas 

Max 2,646e-01 0,326 

Min -1,887e-01 0,482 
 

 

Tabulka 6- Porovnání chování soustavy při různých fázových posunech 

 Z tabulky vyplývá, že nejmenší výchylky v nejkratším čase jsou při nulovém fázovém 

posunu φ= 0°. Dle obrázků níže jsou maximální výchylky po čase1,5 s přibližně konstantní. 

Detail chování soustavy stejně jako simulace pro 100 s jsou znázorněna v příloze. 

Obr. 27 – Chování soustavy při fázovém posunu φ= 0° 
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5.7  Diskuse 
 

 Jakmile se zapne aktivní tlumení, nasadí si astronaut postroj a může běžet. Celkový 

příkon včetně energie pro ložiska je odhadnut na 1,5 kW, což je pro představu příkon pro 3 až 

4 notebooky v běžném provozu a pro energetickou soustavu ISS to nepředstavuje zásadní 

problém. Energie by se ale dala případně nějakým způsobem rekuperovat, či místo aktivního 

elektromagnetického pole použít například magnetoreolitické tlumiče. [27], [70] 

 Přibližná hmotnost celého tlumícího systému (tzn. čtyř tlumících noh včetně domečku 

a magnetických ložisek) je asi 250 kg. U studentské verze Siemens NX Student Edition není 

bohužel hmotnostní analýza k dispozici a vyžaduje pokročilejší licenci. Proto se jedná o hrubý 

odhad na základě objemu a hustoty jednotlivých prvků soustavy. Současně nejsou v soustavě 

zahrnuty prvky jako např. řídící jednotky, senzory a další akční členy nutné pro správné 

fungování.  

 Je důležité si ale uvědomit, že i přes důkaz teoretický důkaz funkčnosti, se stále jedná o 

koncepční návrh a ten jako takový má spoustu neznámých. Například kompletní software 

aktivního pole, dimenzování na požadovanou životnost, tlumení v radiálním směru, chování v 

případě připevnění gum držící astronauta k rámu lodi, či možnost údržby celé soustavy 

v prostředí mikrogravitace je předmětem dalšího zkoumání. 

 

6  Závěr 
 

V této diplomové práci s názvem Rušivé vlivy cvičebních strojů v mikrogravitaci pod 

vedením Ing. Jaroslava Kousala, Ph.D. a za pomoci Ing. Jaromíra Kučery  

a Ing. Jana Zavřela, Ph.D. byla v teoretické části provedena rešerše negativních dopadů 

dlouhodobého kosmického letu na člověka následována rešerší strojů a pomůcek pro fyzické 

cvičení v mikrogravitaci. Fyzické cvičení je pro posádku nezbytné kvůli negativním vlivům 

mikrogravitace působící na tělo, kvalita mikrogravitace na palubě kosmických lodí je pak zcela 

zásadní pro vybrané experimenty, případně bezpečnost konstrukce. Za pomoci Glennova 

výzkumného centra v Ohiu byly získány grafy hodnotící vliv používání vybraných cvičebních 

strojů. Je zřejmé, že vibrace přenesené do konstrukce stanice jsou dány schopností tlumení 

antivibračního systému.  

V praktické části pak autor vypracoval koncepční návrh řešení zmenšující přenos 

vibrací do konstrukce lodě, jehož hlavní myšlenka je motivována použitím aktivního 

elektromagnetického pole v kombinaci s pasivními tlumiči. Simulace odpovídající astronautovi 

vážícímu 85 kg a běžícímu 14,5 m·s-1 resp. jím generované síly byla provedena v programu 

Matlab. V nejvhodnější konfiguraci systému, tj. s fázovým posunem φ = 0°, počtem  

8 elektromagnetů a 5 tlumiči s pružinou, pro jednu tlumící nohu bylo dosaženo konstantních 

výchylek kmitání během první vteřiny od prvního dopadu kroku.    

Podle výsledků simulace je aktivní tlumení funkční a má velký potenciál, ovšem tyto 

výsledky je potřeba brát z důvodu značných zjednodušení jako přibližné. 
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b odporová síla [Ns·m1]  ρ hustota [kg·m-3] 

F0 amplituda [m]  V objem [m3] 

W 
úhlová rychlost budící 

síly 
[s -1]  φ fázový posun [°] 

t čas [s]  P výkon [W] 

ɸ fázový posun [°]  U napětí [V] 

FL Lorentzova síla [N]  b koeficient tlumení [Ns·m-1] 

Fe elektrická síla [N]  k tuhost pružiny [N·mm-1] 

Fm magnetická síla [N]  Ω 
vlastní úhlová 

frekvence 
[rad s-1] 

Q elektrický náboj [C]  B magnetická indukce [T] 

E 
intenzita elektrického 

pole 
[N·C-1]  μ0 permeabilita vakua [N·A-2] 

𝑃𝑚𝑎𝑔 magnetický tlak [Pa]  R Silová reakce [N] 

Wk 
průřezový modul 

v  krutu 
[m3]  q spojité zatížení [N·m-1] 

Wo 
průřezový modul 

v ohybu 
[m3]  l délka [m] 

S plocha [m2]  N počet závitů cívky [1] 

τ 𝑘 napětí v krutu [Pa]  σo napětí v ohybu [Pa] 

Mo ohybový moment [N·m]  Mk kroutící moment [N·m] 
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Seznam použitých zkratek:   

 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

ESA European Space Agency 

JAXA Japan Aerospace Exploration Agency 

CSA Canadian Space Agency 

CNSA China National Space Administration 

ISS International Space Station 

BMD Bone Mineral Density 

DCS Decompression Sickness 

EVA Extravehicular Activity 

CEVIS Cycle Ergometer with Vibration Isolation System 

ARED Advance Resistance Exercise Device  

COLBERT 
Combined Operational Load-Bearing External Resistance 

Treadmill. 

ISPR International Standard Payload Rack 

RMS Root Mean Square 

BW Body weight 

GRF  Ground Reaction Force 

CAD Computer Aided Design 
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