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Název  diplomové  práce:  Význam  frekvence  měření  pro  popis  lineárních

mechanických systémů – měření in vivo

Tato  diplomová  práce  se  v  teoretické  části  zabývá  popisem  kůže,  jejími

funkcemi  a  vlastnostmi.  Hlavním  objektem  zájmu  byly  především  vlastnosti

mechanické. Součástí teoretické části je také kapitola o reologii a jejím významu

pro charakterizaci mechanických vlastností zejména biologických materiálů.

Praktická část se zabývá  in vivo měřením mechanických parametrů lidské

kůže  a  je  zaměřena  na  nalezení  závislosti  Hookeova  a  Newtonova  koeficientu

na frekvenci  měření.  Hookeův  koeficient  představuje  elastickou  složku  kůže,

Newtonův koeficient charakterizuje její viskozitu. Použitá metoda měření spočívala

v  měření  impulsních  charakteristik  pomocí  dynamického  viskoelastometru

u 10 dobrovolnic.  Při  experimentu  jsme  měnili  hmotnost  měřící  sondy  pomocí

závaží, čímž docházelo ke změně frekvence měření. Tímto postupem tak mohla být

odhalena závislost obou koeficientů na frekvenci měření.

Z  výsledků  experimentální  části  bylo  zjištěno,  že  se  oba  koeficienty  se

snižující se frekvencí zvyšují. Dalším poznatkem je objevení exponenciální závislosti

Hookeova  koeficientu  na  frekvenci  měření  a  lineární  závislosti  Newtonova

koeficientu na frekvenci měření.
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Title  of  diploma thesis:  Significance of  frequency of  measurement on describing

linear mechanical systems – in vivo measurements

This diploma thesis in its theoretical part deals with description of skin and

its  functions  and  properties.  The  main  subject  of  interest  are  the  mechanical

properties  of  the  skin.  Second  component  of  the  theoretical  part  is  a  chapter

about rheology and its  importance for characterisation of  mechanical  properties

especially biological materials.

The  practical  part  is  focused  on  in  vivo measurement  of  mechanical

parameters  of  human skin and on finding dependence of  Hooke’s  and Newton’s

coefficients  on  frequency  of  the  measurements.  Hooke's  coefficient  represents

the elastic  part  of  the  skin.  Newton's  coefficient  characterises  its  viscosity.

The method  used  was  based  on  measuring  impulse  response  with  the dynamic

viscoelastometer.  Measurements  took  place  on  ten  female  volunteers.  During

the experiment we were changing the mass of the measuring probe with weights,

thereby altering the frequency of measurement. By this proceeding we were able

to discover the dependence of both coefficients on the measuring frequency.

From  the  experiment's  results  we  discovered,  that  with  decreasing

frequency  both  coefficients  are  rising.  We  also  find  exponential  dependence

of Hooke's coefficient and linear dependence of Newton's coefficient on measuring

frequency.
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 1 ÚVOD

Mechanické  vlastnosti  lidské  kůže  (ale  i  jiných  živých  tkání  či  umělých

materiálů) jsou již dlouhou dobu předmětem studia na Katedře biofyziky a fyzikální

chemie  Farmaceutické  fakulty  v  Hradci  Králové.  Díky  panu  prof. Stanislavu

Ďoubalovi  a  jeho  týmu  vznikl  dynamický  viskoelastometr,  který  toto  bádání

umožňuje a rozšiřuje naše poznatky v této oblasti. Prací na toto téma vzniklo již

mnoho, ale stále se objevují  nové a nové náměty, které se zajisté stanou zájmem

výzkumné činnosti.

V  této  diplomové  práci  naváži  na  předchozí  měření  mechanických

vlastností lidské kůže in vivo a zaměřím se na význam frekvence měření.
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 2 CÍL PRÁCE

Cílem předložené diplomové práce je navázat na započatý výzkum faktorů,

které mohou ovlivňovat hodnoty mechanických parametrů biologických materiálů

a doplnit ho o nalezení závislosti Hookeova a Newtonova koeficientu na frekvenci

měření.

Teoretická část je  rešerší  na téma kůže,  její  funkce a vlastnosti,  přičemž

pozornost je věnována zejména vlastnostem mechanickým. V praktické části byly

měřeny  impulsní  charakteristiky  a  byla  sledována  změna  obou  koeficientů

při změněné frekvenci měření.
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 3 TEORETICKÁ ČÁST

 3.1 Kůže

Kůže patří mezi největší orgán lidského těla. U dospělého člověka zaujímá

plochu 1,6 – 1,8 m2.  Je  složena  ze  tří  vrstev  –  pokožka  (epidermis),  škára  (dermis,

corium)  a  podkožní  vazivo  (hypodermis,  tela  subcutanea)  a  zastává  spoustu  velmi

důležitých  funkcí,  např.  vytváří  ochrannou  bariéru  mezi  vnějším  a  vnitřním

prostředím,  zajišťuje  termoregulaci,  izolaci  a  smyslové  vnímání,  pomocí  kůže

vylučujeme škodlivé látky i přijímáme léčivé látky ve vhodných lékových formách

(dermálně i transdermálně).1

 3.1.1 Epidermis

Epidermis tvoří sice pouze malý zlomek z celkového množství kůže, i přesto

je ale významná.  Její tloušťka se pohybuje v rozmezí od 0,05 mm (oční víčka) až

do 1,5 mm  (dlaně,  paty).  Jedná  se  o  mnohovrstevnatý  dlaždicový  epitel  složený

ze čtyř příp. z pěti vrstev – nejhlouběji lokalizovaná stratum basale, výše k povrchu

stratum  spinosum,  stratum  granulosum,  stratum  lucidum (nalezneme  ji  pouze

na dlaních a patách, kde redukuje tření a smykové síly mezi  stratum granulosum a

corneum)  a  nejsvrchnější  stratum  corneum.  Buňky  směrem  k  povrchu  postupně

rohovatí,  odumírají  a  nakonec  se  odlupují. Hlavní  funkce  epidermis  spočívá

ve vytvoření životně důležité ochranné bariéry (např. melanocyty ve stratum basale

produkující kožní barvivo melanin, který chrání lidský organismus před škodlivým

vlivem UV záření; Langerhansovy buňky imunitního systému).1, 2  

 3.1.2 Dermis

Pod epidermis se  nachází dermis,  která  představuje  vrstvu  o  šířce  0,3 mm

(oční víčka) až 3 mm (záda). Ve škáře jsou uloženy vlasové folikuly, mazové a potní

žlázy,  cévy  a  nervová zakončení  (čidla  bolesti,  Vater-Pacciniho  tělíska

pro zaznamenání  tlaku,  Meissnerova  tělíska  pro  dotyk,  Krauserova  tělíska
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pro pocítění chladu a Ruffiniho tělíska pro cítění tepla na kůži).2 

Škára obsahuje kolagen (asi 77 %), elastinová (2 - 4 %) a retikulární vlákna.3

Při bližším pohledu na strukturu zjistíme, že v ní můžeme rozlišit dvě vrstvy – blíže

k epidermis papilární vrstvu a hlouběji vrstvu retikulární  (Obr. 1). Papilární vrstva

zaujímá asi 10 % celkové tloušťky dermis a je převážně tvořena kolagenem typu III,

jehož podíl v celé dermis činí 15 %. Najdeme zde tenké svazky kolagenních vláken

o průměru  menším  než  10 μm,  čímž  vytváří  jemnější  síť,  zatímco  v  retikulární

vrstvě se nachází  masivnější  svazky vláken o průměru větším než 50 μm a síť je

volnější. Pro retikulární vrstvu platí, že je primárně složena z kolagenu typu I, ale

obsahuje také kolagen typu III.4, 5 Vlákna kolagenu probíhají všemi směry, převážně

však preferují uspořádání rovnoběžné s povrchem.3 

 3.1.3 Hypodermis

Nejhlouběji uložená  vrstva  kůže,  která  je  bohatá  na  tukové  buňky

(adipocyty),  hraje  roli  zásobárny  tuku.  Tato  vrstva  pomáhá  zmírňovat  otřesy  a

podílí se na udržování teploty organismu. Tloušťka podkožního vaziva se u každého

člověka na různých místech těla liší (vliv pohlaví, typu postavy, životního stylu...).2 
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 3.1.4 Viskoelasticita kůže

O  kůži  můžeme  tvrdit,  že  má  viskoelastické  vlastnosti.  Je  jak  viskózní

(plastická), tak i elastická (pružná). Díky kolagenovým vláknům (viskózní složka) je

kůže více odolná vůči deformacím, elastická vlákna (elastická složka) po namáhání

navrací kůži do původního stavu.3

Měření viskoelasticity kůže může posloužit farmaceutickým a kosmetickým

firmám k hodnocení účinnosti  přípravků proti stárnutí  pokožky a vráskám nebo

také  při  vývoji  syntetických  materiálů  (kůže,  cévní  náhrady,  stenty...)  určených

k transplantaci do lidského organismu, aby jejich mechanické vlastnosti co nejlépe

odpovídaly fyziologickým parametrům.

 3.1.4.1 Kolagen

Kolagen, zajišťující pevnost v tahu, patří mezi vláknité proteiny. Nalezneme

ho  u  všech  mnohobuněčných  organismů.  Z  celkového  množství  bílkovin  v  těle

člověka (i jiných savců) zaujímá 25 - 35 %, což ho řadí mezi nejčastěji se vyskytující

protein  v  organismu.  Existuje  mnoho  typů  kolagenu  (u  člověka  bylo  objeveno

29 typů7) a pro jejich tvorbu je u savců k dispozici přibližně dvacet genů. I přes tuto

širokou rozmanitost druhů se v těle vyskytují z 80 - 90 % zejména typy kolagenu I, II

a  III.  Typ  I  je  typický  pro  kůži,  šlachy  a  kosti;  typ  II  se  vyskytuje  nejčastěji

v chrupavce; typ III v kůži, svalech, ve střevní stěně; typ IV v bazálních laminách

atd.8, 9, 10, 11

Jako  každá  bílkovina,  je  i  kolagen  tvořen  aminokyselinami,  především

glycinem a prolinem. Při formování do své finální struktury v podobě kolagenových

vláken jsou nejprve vytvořeny polypeptidové řetězce. Charakteristickým rysem je

opakující se motiv uspořádání: Gly-Pro-X, kde X je jakákoliv aminokyselina. Každé

tři  polypeptidové  řetězce  jsou  vzájemně  propleteny  tak,  že  vytváří  strukturu

trojšroubovice (o průměru 1,5 nm). Tyto molekuly utvářejí kolagenové fibrily, což

představuje polymer o průměru 10 – 300 nm a délce mnoha mikrometrů. Konečné

kolagenové vlákno (o průměru 0,5 – 3 μm) je potom složeno z těchto kolagenových

fibril.8, 11
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Fibroblasty  (v kostech  označovány  jako  osteoblasty),  které  jsou  hlavní

složkou  vazivové  tkáně,  hrají  důležitou  roli  při  produkci  kolagenových  vláken.

Kromě  kolagenu  vytvářejí  také  extracelulární  matrix  a  ostatní  organické  složky

lokalizované  v  této  matrix.  Všechny  produkty  fibroblastů  jsou  syntetizovány

intracelulárně  a  do  okolí  buňky  jsou  secernovány  exocytózou,  kde  se  shlukují

do kohezních  agregátů.  V  případě  kolagenu  dochází  k  produkci  prekurzoru

prokolagenu, který obsahuje na obou koncích přídavné peptidy zabraňující vytváření

kolagenových vláken. Bez nich by totiž nedošlo k uvolnění kolagenu z buňky a ta by

byla  zahlcena  svými  produkty.  Po  uvolnění  prokolagenu do  extracelulárního

prostoru nastupuje enzym kolagenáza, který přebytečné peptidové konce odštěpí a

umožní tak formování kolagenu do fibril a následně do vláken.11 

V dětství dochází k nárůstu hustoty kolagenních vláken (kůže získává větší

pevnost) a redukuje se místo pro elastin a základní matrix. Přibližně od puberty se

ale tvorba kolagenu přirozeně snižuje (asi o 1 % ročně). Všechny tyto skutečnosti

následně vedou k postupné tvorbě vrásek (od jemných po hluboké), ztrátu elasticity

a  pevnosti  kůže.  Tento  proces  je  dále  urychlován  slunečním  zářením

(tzv. photoaging) a u žen poklesem hladiny hormonů při menopauze.13 , 14  
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Obr. 2  Uspořádání kolagenového vlákna12



 3.1.4.2 Elastin

Také elastin patří do rodiny fibrilárních proteinů. Z jeho názvu lze odvodit

i jeho  funkci  –  zajišťuje  elasticitu  neboli  pružnost  kůže,  plicní  tkáně  či  artérií.

Při natažení různými směry může elastin několikrát převýšit svou původní délku a

po následném ukončení působení síly je kůže schopná se sama vrátit do výchozího

stavu. To je umožněno uspořádáním molekuly elastinu. Elastické vlákno je tvořeno

mnoha  molekulami  elastinu  (polypeptidové  řetězce),  ve  kterých  převažují

aminokyseliny  glycin  a  prolin.  Tyto  řetězce  jsou  spojeny  kovalentními  vazbami

mezi lysiny. Za běžných podmínek jsou molekuly různě zkroucené, při namáhání se

ale rozvinou a po ukončení stresu se opět vrátí do své původní konformace díky

spojům, které mezi nimi jsou.11,  15 
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Obr. 3  Polypeptidové řetězce elastinu po natažení (a) a po uvolnění napětí (b)16



 3.1.5 Faktory ovlivňující mechanické vlastnosti kůže

Mechanické vlastnosti kůže vykazují dle Wijna17  závislost na určitých vlivech:

a) teplota

Kůže by měla mít teplotu v intervalu 26 - 34 °C. V tomto rozmezí nevykazují

měřené viskoelastické parametry jakoukoli závislost na teplotě. Při nižších

hodnotách by celý experiment ovlivnila tzv. „husí kůže“, v opačném případě

pocení povrchu kůže. 

b) místo měření

Kůže po celém těle nemá standardní tloušťku.

c) Langerovy linie

Tyto linie, pojmenované podle svého objevitele, vyjadřují směr preference

kožních vláken.18  Nabízí se dvě možnosti – podélné a příčné uspořádání.

d) přiložení měřící sondy na kůži

Za normální přiložení považujeme takové způsobující deformaci 1 mm.

e) historie deformace

Pro získání  odpovídajících výsledků je  zapotřebí  kůži  několikrát  zatížit  a

odlehčit. 

K  uvedeným  poznatkům  oné  studie  je  nutno  dodat  další  neméně  významné

ovlivňující faktory:

f) věk

Viskoelasticita kůže s věkem postupně klesá.
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g) pohlaví

Dle studie Ďoubala a Klemery19 se hodnoty elasticity v porovnání mezi muži 

a  ženami  liší.  U  žen  byly  zjištěny  nižší  hodnoty  času  potřebného  

k částečnému  návratu  do  původního  stavu  v  celém  věkovém  rozmezí

20 - 58 let. Pravděpodobně jsou tyto výsledky způsobené také tím, že ženy  

o pokožku více pečují.

Po uvážení všech faktorů jsme pro měření této práce oslovili pouze samé

dívky přibližně stejného věku, abychom získali co nejvěrnější výsledky.
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 3.2 Mechanické chování biologických struktur

Mechanické  chování  reálných  těles  rozdělujeme na  lineární  a  nelineární

podle charakteru závislosti mezi silami a deformacemi. Jejich chování můžeme dále

sledovat  při  statickém  nebo  dynamickém  namáhání.  Při  statickém  zatěžování

(= ustálený stav) do výsledků nezasahuje viskózní a setrvačná složka chování tělesa.

U dynamického  namáhání  zaznamenáváme ztrátu  energie  (uplatňuje  se  viskózní

složka)  –  v  grafickém vyjádření  sledujeme tlumené kmity.  Proto složku viskózní

i setrvačnou nesmíme při výpočtech opomenout.20

V  případě biologických  struktur  (kůže,  stěny  cév,  šlachy...)  mluvíme

o nelineárním  mechanickém  systému,  který  je  zatěžován  dynamicky.  I  zde  ale

můžeme využívat teorii lineárních systémů, protože nelineární vztahy mezi silami a

deformacemi  lze  „po  úsecích“  linearizovat  a  používat  lineární  diferenciální

rovnice.20 Tento proces značně zjednodušuje naši práci při analyzování naměřených

hodnot.

 3.3 Reologie

Reologie (= nauka o deformaci a toku látek) jako samostatný obor vznikla

ve dvacátých letech dvacátého století.  Fyzici  si  totiž uvědomovali,  že ne všechna

tělesa  mohou  být  striktně  zařazena  mezi  látky  pevné  nebo  kapalné.  Příkladem

mohou být například biologické materiály (kůže, cévní stěny, kosti, šlachy, mnohé

struktury  vnitřních  orgánů,  …)  a  také  pryže,  asfalt,  těsta,  malta  apod.  Jedná  se

o viskoelastická tělesa. Tyto materiály mohou mít určité elastické vlastnosti (pruží),

mohou  téci,  případně  do  určité  míry  deformace  síle  odolávají  (mez  toku)  a  až

po jejím překročení začnou téct. Předmětem zájmu je nejen přetváření těles v jejich

ustáleném stavu, ale také časové změny a rychlost, s jakou k nim dojde.21, 22, 23
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 3.3.1 Reologické charakteristiky

Pro  znázornění  vlastností  systému  používáme  reologické  diagramy

(= reogramy).  Jedná  se  o  grafické  znázornění  závislostí  veličin,  které  ovlivňují

mechanické  přetváření  materiálu  a  popisují  závislost  reologických  vlastností

na čase i mezi sebou.23

Nejvýznamnějším reogramem je bezesporu křivka toku. Ta udává časovou

závislost  deformace  jako  odezvu  na  obdélníkový  impuls  deformujícího  napětí

(Obr. 5).23 Průběh  vstupního  signálu  je  zobrazen  na  Obr.  4,  kde k značí  velikost

impulsu a T dobu jeho trvání.

Křivka toku viskoelastického tělesa je pak znázorněna na Obr. 5. Deformační

odezva je sledována po dobu trvání impulsu a také určitou dobu po jeho skončení.

Těleso může být namáháno deformující  sílou (napětím) v tahu, tlaku, torzi  nebo

ohybu.
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Obr. 4  Průběh vstupního signálu pro měření křivky toku

(překresleno v LibreOffice Draw dle [20])

+k -k

čas

síla

T0

Obr. 5  Deformační odezva viskoelastických těles

(překresleno v LibreOffice Draw dle [23])

deformace

čas

1

2

3 4

5
6 7

1  těleso pevné pružné
2  oblast viskoelasticity
3  oblast toku
4  maximální deformace
5  pružný zpětný odskok
6  oblast zpětného toku
7  trvalá deformace



Odezvy  lineárních  mechanických  systémů  na  jednorázové  zatěžování

můžeme sledovat  také  pomocí  impulsní  charakteristiky.  Jde  o  reakci  výstupní

veličiny (v našem případě deformace) na vstup (deformující síla) trvající po velmi

krátkou  dobu.  V  teoretické  rovině  by  vstupní  veličina  měla  nekonečně  krátké

působení,  pro praktické  využití  stačí,  aby tato doba  byla  řádově kratší,  než  jsou

časové  konstanty  systému.  Tato  metoda  se  využívá  pro  měření  rezonančních  či

vlastních tlumených kmitů systému.20

Dalším způsobem jsou přechodové charakteristiky. Jedná se o deformační

odezvu  na  vstupní  deformující  působení  ve  formě  velmi  rychlé  změny  vstupu

z nulové  hodnoty  na  konstantní  nenulovou  hladinu  (Obr.  6).  Tato  metoda  je

prakticky nejschůdnější při řešení inverzního problému v porovnání s impulsní či

frekvenční charakteristikou. Dalším uplatněním je možnost zjištění, zda-li se systém

chová lineárně nebo nelineárně. V tomto případě proměřujeme odezvy na skoky

mezi vhodně zvolenými hladinami vstupu.20

 3.3.2 Modely lineárních mechanických systémů

Modely  se  používají  pro  zjednodušení  popisu  chování  těles,  které

zobrazujeme  pomocí  pružin  a  pístů.  Pružiny  charakterizující  elastickou složku

nazýváme Hookeova tělesa (Obr. 7). Písty (též tlumiče) vyjadřující složku viskózní

označujeme jako Newtonova tělesa (Obr. 8).20
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Obr. 6  Průběh vstupní veličiny pro měření přechodové charakteristiky

(překresleno v LibreOffice Draw dle [20])

čas

vstupní 
veličina



Základní  rovnice  vychází  z  chování  pružiny,  resp.  pístu  při  působení

deformační  síly.  V  prvním  případě  (Obr.  7)  znázorňuje  F sílu,  H značí  Hookeův

koeficient a L  je deformace, neboli změna výchozí délky tělesa. V případě rovnice

vyjadřující mechanické chování pístu (Obr. 8) představuje N Newtonův koeficient a t

čas, ostatní proměnné (F a L) mají stejný význam. Poměr dL/dt potom udává změnu

deformace za jednotku času, neboli vzájemnou rychlost pohybu vrstev viskózního

tělesa.20

Součástí  chování  viskoelastických  těles  je  také  složka  setrvačná,  daná

součinem hmotnosti  a zrychlení.  Obecně je potřebné modely doplnit o  setrvačné

těleso (Obr. 9). 
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Obr. 7  Symbol pro Hookeovo těleso a základní rovnice mechanického chování

(překresleno v LibreOffice Draw dle [20])

Obr. 8  Symbol pro Newtonovo těleso a základní rovnice

(překresleno v LibreOffice Draw dle [20])

F = HL (1)

F = N
dL
dt

( 2 )



Rovnice (3) vychází z druhého Newtonova zákona, kde F je síla, M hmotnost

tělesa, LT je poloha těžiště a t značí čas.

Kombinacemi těchto tří těles můžeme zjednodušeně znázornit mechanické

chování viskoelastictých těles. Existuje např. Voigtův (Obr. 10) či Maxwellův model

(Obr.  11),  které  řadíme  mezi  ty  jednodušší.  Nejčastěji  se  ale  využívá  tzv.  model

viskoelastického tělesa znázorněný na Obr. 12.

Voigtův model představuje paralelní zapojení základních těles (Hookeova a

Newtonova)  bez  setrvačného  tělesa,  která  jsou  deformována  stejnou  silou  (FEXT).

Celková deformující síla je dána jejich součtem dle vztahu (4).
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Obr. 9  Symbol setrvačného tělesa a základní rovnice mechanického chování 

(překresleno v LibreOffice Draw dle [20])

Obr. 10  Voigtův model - paralelní zapojení těles

(překresleno v LibreOffice Draw dle [20])

FEXT

FN
FH

FEXT = HL + N
dL
dt

(4)

F = M
d2 LT

dt2 (3)



U Maxwellova  modelu  se  jedná  o  sériové  zapojení  základních  těles  opět

kromě setrvačného tělesa. Na obě složky působí stejná síla (F). Celková deformace L

je rovna součtu deformací obou těles dle vztahu (5).

Žádný z uvedených modelů ale není naprosto ideálním vyjádřením toho, jak

se viskoelastické těleso skutečně chová. Jak je vidět z obrázků 7 - 9, tak ani jeden

nezahrnuje setrvačné těleso. Přitom pokud popisujeme dynamické chování tělesa,

měli bychom do výpočtů zařadit všechny složky, tedy složku elastickou, viskózní

i setrvačnou.  Vliv  setrvačných  sil  je  ale  u  většiny  biologických  materiálů

zanedbatelný  a  pouze  velmi  citlivá  měření  mohou  tento  vliv  detekovat.

Ve vyhodnoceném grafu by se tato skutečnost projevila např. typickými „zákmity“.

V  praxi  je  proto  nejvhodnějším  doporučovaným  řešením  práce  s lineárním
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Obr. 11  Maxwellův model - sériové zapojení Hookeova a Newtonova tělesa

(překresleno v LibreOffice Draw dle [20])

L

L-L1

F

L1

Obr. 12  Zjednodušený model viskoelastického tělesa

(překresleno v LibreOffice Draw dle [24])

L =
F
H

+
1
N ∫F dt + C (5)

H1

H2

N2

N1



modelem, kdy definujeme jeho strukturu a parametry pro různé velikosti vstupních

signálů,  a  v  případě  objevu  zřejmého  vlivu  nelinearit  určíme  jejich  charakter

pomocí metody adaptivního modelu.20, 24 
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 4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

 4.1 Pomůcky

 dynamický viskoelastometr

 multimetr UNI 10

 zdroj napájení

 převodník signálu UDAQ-1208

 počítač se softwarem pro analýzu tlumených kmitů

 aneroidní tonometr

 závaží

 lihomethanol

 lihový fix

 4.2 Měřící aparatura

Samotného měření se zúčastnilo celkem 10 dobrovolnic přibližně ve věku

24 let.  K experimentu jsme využili palcový val levé ruky, na který jsme si lihovým

fixem  naznačili  3  body.  Manžetu  jsme  nastavili  na  tlak  90 – 110 mm Hg.  Tímto

krokem byla  téměř eliminována  chyba  měření,  protože  osoba  s  takto  fixovanou

dlaní nemohla prakticky vůbec hýbat.

„Viskoelastometr  použitý  k měření  je  na  Katedře  biofyziky  a  fyzikální

chemie vyvíjen od roku 2002. Kromě měření parametrů lidské kůže in vivo může být

použit pro měření tkání a biologických materiálů in vitro a jiných vzorků v tlaku,

tahu, ohybu i  krutu.  Přístroj je tvořen panelem, na kterém je připevněna měřící

sonda,  dále  z fixačního  zařízení  pro  upevnění  měřeného  objektu,  zařízení

pro aplikace deformační síly, A/D převodníku a počítače. Sonda působí na měřený

objekt fixovaný v definované poloze. Snímač je tvořen elektromechanickým čidlem
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induktivního typu a elektronickým obvodem pro zpracování signálu ze snímače.

Výsledný průběh je převáděn A/D převodníkem do digitální formy a přiváděn do

počítače.“25

Sonda byla vyrobena z kovu do tvaru kříže, jehož ramena byla stejně dlouhá

(viz  Obr. 15). Svislá část byla hladká, zakončená zkosenou hranou. Vodorovná část
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Obr. 13  Schéma aparatury pro měření viskoelasticity povrchu z odskoků a kmitů20

Obr. 14  Detail měřící aparatury (vlevo) a kompletní přístrojové vybavení aparatury

(foto T. Kohoutová)



obsahovala závit a na obou koncích byly v základním stavu umístěny dvě matičky.

Celková  hmotnost  sondy činila  8,63 g.  Na  obě  vodorovná  ramena byla  postupně

zavěšována  závaží.  Ta  jsme  zvolili  tak,  abychom  získali  celkovou  hmotnost

komplexu [sonda-závaží] přibližně 20 g, 30 g a 50 g. Díky stoupající hmotnosti závaží

jsme mohli  odhalit  závislost  sledovaných mechanických parametrů  na  frekvenci

měření.

Při  navyšování  hmotnosti  sondy  jsme  nejprve  odejmuli  matičky

ze základního  stavu  a  pak  jsme na  ramena  umístili  odpovídající  závaží  tak,  aby

na každé  straně  byla  polovina  požadované  celkové  hmotnosti  komplexu

[sonda-závaží]  zmenšená  o  celkovou  hmotnost  sondy.  Nakonec  jsme  závaží

stabilizovali pomocí matiček ze základního stavu, aby se sonda chovala jako jeden

celek (viz Obr. 15).

Na multimetru jsme nastavili rozsah 2,5 V stejnosměrného napětí. Ve stavu,

kdy byla ruka upevněna v aparatuře viskoelastometru a hrot sondy se dotýkal kůže

dlaně,  jsme  na  zdroji  napájení  upravili  napětí  tak,  aby  se  ručička  multimetru

posunula  na  stupnici  rozdělené  od  0  na  55  dílků  na  hodnotu  13,  což  odpovídá

vzhledem k nastavenému rozsahu přibližně 0,59 V.
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Obr. 15  Sonda v základním stavu (vlevo) a se závažím (vpravo)       (foto T. Kohoutová)



 4.3 Metoda měření

Ke  zjišťování  mechanických  parametrů  systému  je  výhodné  používat

impulsní  charakteristiku (která  je derivací  přechodové charakteristiky).  Jedná se

o odezvu výstupní veličiny (deformace) na vstup (deformující síla) trvající po velmi

krátkou dobu. V principu je sonda rychlým impulsem uvedena do pohybu. Po jeho

ukončení  se  deformace  systému  dále  mění  -  sonda  odskakuje  a  kmitá  pouze

v závislosti na parametrech systému.20

Z výsledků mnoha předešlých studií  se potvrdilo,  že mechanické chování

biologických materiálů odpovídá vzoru se dvěma Voigtovými modely a setrvačným

tělesem (Obr. 16).26 Tento závěr vychází z toho, že odezva na impuls síly obsahuje

dvě  složky  –  pomalou  a  rychlou.  Pomalá  složka  (Voigtův  model)  vykazuje

exponenciální charakter. Má ale malý vliv na reakci impulsu síly, a proto ji můžeme

zanedbat.  Hlavním  předmětem  zájmu  je  tedy  složka  rychlá  (Voigtův  model

se setrvačným  tělesem),  pro  kterou  je  typický  průběh  tlumených  harmonických

kmitů (Obr. 17).27
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Obr. 16  Reologický model se dvěma Voigtovými modely a setrvačným členem

(překresleno v LibreOffice Draw dle [26] a upraveno)

N1 N2

H1
H2

M

Voightův 
model 

se setrvačným 
členem

Voightův 
model 



„Zpracování informace o pohybu sondy vychází z toho, že v intervalech, kdy

při odskoku sonda není v kontaktu s povrchem, pohybuje se balistickou drahou a

tlumení  pohybu  je  zanedbatelné.  Pohyb  sondy  v intervalech,  kdy  je  sonda

v kontaktu se systémem, má průběh tlumených harmonických kmitů a sonda kmitá

jako Voigtovo těleso  se setrvačným členem. Software  vyhodnotí  z pohybu sondy

frekvenci a tlumení kmitů odečtením intervalů, kdy se sonda pohybuje balistickou

drahou  a  z těchto  dat  vypočítá  Hookeův  a  Newtonův  parametr  měřeného

povrchu.“20
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Obr. 17  Průběh tlumených kmitů20



 4.4 Postup měření

1. Dobrovolnice se nejprve posadila k viskoelastometru. Povrch její levé ruky

byl vydesinfikován lihomethanolem v oblasti palcového valu. Následně byly

naznačeny 3 body určené pro měření.

2. Upevnili jsme levou ruku pomocí manžety tonometru tlakem 90 – 110 mm Hg

do aparatury tak, aby hrot sondy mířil do jednoho z vyznačených bodů.

3. Na zapojeném voltmetru jsme kontrolovali polohu ukazatele kolem 13 dílků,

případné úpravy napětí byly provedeny pomocí otočných knoflíků na zdroji

napájení.

4. Vypínačem  jsme  aktivovali  magnetickou  cívku  a  přitáhli  jsme  sondu

k magnetu (napětí se zvýšilo, protože se zvýšil odpor).

5. V  počítačovém  programu  jsme  zahájili  nové  měření  a  vypínačem

deaktivovali magnetické pole.

6. Sonda  se  spustila  na  vyznačený bod na  ruce  a  „odrážela“  se  od  povrchu

dlaně.

7. Počítač  následně  vyhodnotil  přijímané  signály  a  vytvořil  na  monitoru

příslušný  graf.  (Pro  správnou  interpretaci  výsledků  musel  graf  obsahovat

alespoň 3 kmity, jinak bylo provedeno nové měření.) (viz Obr. 17)

8. Graf byl pojmenován a uložen.

9. Kroky 3. až 8. jsme opakovaly pětkrát.

10. Ruku  jsme  uvolnily  z  aparatury  a  po  10 min.  pauze  jsme  pokračovali

v měření dalšího bodu na ruce (viz kroky 2. až 9.)

11. Po sérii 3x 5 měření jsme k sondě připevnili závaží a celý postup zopakovali

od kroku 2.
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 4.5 Zpracování dat

Software, vyvinutý na Katedře biofyziky a fyzikální chemie Faf UK, z pohybu

sondy, kdy je v kontaktu s povrchem dlaně, vyhodnotí frekvenci a vypočítá Hookeův

a Newtonův koeficient kůže. Tyto získané hodnoty jsme použili pro další zpracování

výsledků do výsledných tabulek a grafů.

Při výpočtech vycházíme z Voigtova modelu se setrvačným tělesem. Celková

deformující  síla  je  rovna  součtu  sil  všech  členů  (tzn.  Hookeovo,  Newtonovo  a

setrvačné těleso). Platí tedy tato pohybová rovnice:

ve  které  je  F vnější  síla  působící  na  soustavu,  H znamená  Hookeův

koeficient,  L absolutní deformaci,  N představuje Newtonův koeficient,  t čas a  M je

součinem hmotnosti tělesa a koeficientu vyjadřující poměr mezi polohou těžiště a

délkou tělesa.20

Dále  jsme  používali  impulsní  charakteristiku  s  periodickým  řešením.

Pro tlumené kmity proto platí rovnice:

kde L0 je amplituda, a je tlumení kmitů, ω frekvence tlumených kmitů a t je

čas.

Pro tlumení kmitů dále platí:

A pro frekvenci tlumených kmitů platí: 20,  27
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L I = L0 e−a t . sin(ωt ) (7 )

F = H L + N
d L
d t

+ M
d2L
d t2 (6)

a =
N

2M
(8)

ω =
√4 MH − N 2

2 M
(9)



Jak  již  bylo  uvedeno  v  postupu  měření,  na  každém  bodu  jsme  měření

opakovali  5x  sondou  o  různé  hmotnosti  (8,63 g,  20,27 g,  30,22 g  nebo  50,25 g).

Získané hodnoty jsme zprůměrovali  kromě těch,  které  byly  vychýlené,  abychom

získali  co  nejpřesnější  průměr.  Takto  jsme  postupovali  se  všemi  softwarem

vyhodnocenými čísly, až jsme u každé hmotnosti sondy měli tři průměrné velikosti

frekvence  (pro  každý  bod).  Ony  průměrné  hodnoty  jsou  zachyceny  v  Tab. 1.

Následně  jsme  opět  zprůměrovali  tato  tři  nová  čísla  a  získali  jsme  celkovou

průměrnou  frekvenci  pro  danou  hmotnost  sondy.  Tyto  čtyři  konečné  výsledky

každé z dobrovolnic jsou součástí Tab. 2. 

Podle  frekvencí,  s  kterými  jsme  pracovali,  jsme  získali  i  odpovídající

hodnoty  Hookeova  a  Newtonova  koeficientu.  Jejich  zpracování  jsme  provedli

stejným  způsobem  jako  v  případě  dat  frekvencí  uvedený  výše.  Výsledkem  jsou

tabulky Tab. 5 a Tab. 9
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 4.6 Výsledky měření

 4.6.1 Frekvence měření

Při  experimentu  jsme  navyšovali  hmotnost  sondy  pomocí  závaží.  Tato

skutečnost  následně vyvolala  snižování  frekvence měření,  což  je  dokázáno údaji

v tabulkách  Tab. 1 a  Tab. 2.  Závislost hmotnosti sondy na frekvenci měření je tedy

nepřímo úměrná.

V tabulce (Tab. 1) jsou znázorněny průměrné hodnoty frekvence u každého

z určených bodů na palcovém valu levé ruky každé zúčastněné dobrovolnice.

Z tabulky můžeme vidět,  že hodnoty frekvencí pro každý bod se u všech

dobrovolnic  mírně  liší,  i  když  byly  použity  stejné  podmínky  měření.  Odlišné

hodnoty sledujeme i mezi subjekty samotnými. Rozhodujícím faktorem jsou podle

všeho rozdílné parametry kůže.
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Tab. 1 Průměrné  hodnoty  frekvencí  [Hz]  pro  každý  měřený  bod  u  každého

ze subjektů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,63

1 47,67 43,05 36,99 45,57 46,59 40,80 45,46 44,34 40,46 43,17

2 44,30 40,61 43,57 40,20 36,34 38,15 40,12 41,90 39,71 40,79

3 42,04 38,17 38,52 38,34 37,91 48,80 46,89 48,29 37,04 41,58

20,27

1 31,07 32,33 30,73 21,71 32,80 27,20 32,97 31,81 31,03 30,88

2 38,23 29,49 30,79 30,10 29,58 29,63 30,60 30,11 31,38 27,79

3 30,72 30,56 29,11 27,27 32,84 29,66 35,01 35,63 29,96 34,03

30,22

1 24,33 22,60 25,48 25,32 27,78 24,60 19,50 24,94 24,05 25,26

2 27,94 24,54 24,15 20,84 22,66 26,51 22,61 23,63 25,50 25,03

3 23,67 25,30 23,07 21,61 24,94 25,74 21,30 24,46 22,60 26,78

50,25

1 21,90 21,46 20,89 20,33 21,64 19,90 19,12 20,01 20,61 24,49

2 23,29 18,86 19,45 20,48 20,87 19,69 20,49 20,28 21,15 21,40

3 22,21 19,95 19,31 21,37 29,39 21,25 19,09 20,48 19,68 22,34

m 
sondy

[g]

číslo
bodu



Celkové průměrné hodnoty frekvence měření jsou zobrazeny v další tabulce

(Tab. 2) a k nim odpovídající hodnoty relativních směrodatných odchylek v Tab. 3.

Z  údajů  tabulky  2 lze  vyčíst  celkové  průměrné  frekvence,  při  kterých

bychom museli  měřit,  abychom získali  podobné hodnoty Hookeova a Newtonova

koeficientu.
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Tab. 2  Celkové průměrné hodnoty frekvence měření [Hz]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,63 44,67 40,61 39,69 41,37 40,28 42,58 44,16 44,84 39,07 41,85 41,91

20,27 33,34 30,80 30,21 26,36 31,74 28,83 32,86 32,52 30,79 30,90 30,83

30,22 25,31 24,15 24,23 22,59 25,13 25,62 21,14 24,34 24,05 25,69 24,23

50,25 22,47 20,09 19,88 20,73 23,97 20,28 19,57 20,26 20,48 22,74 21,05

m 
sondy

[g]

průměr
frekvence

Tab. 3  Relativní směrodatné odchylky [%] celkových průměrných hodnot frekvence

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,63 6,34 6,01 8,67 9,08 13,70 13,02 8,08 7,19 4,60 2,90 7,96

20,27 12,72 4,66 3,16 16,19 5,89 4,90 6,72 8,70 2,39 10,09 7,54

30,22 9,08 5,76 4,99 10,60 10,21 3,76 7,40 2,71 6,04 3,69 6,42

50,25 3,25 6,48 4,39 2,72 19,65 4,17 4,08 1,16 3,64 6,96 5,65

m 
sondy

[g]

průměr 
RSD
[%]



 4.6.2 Hookeův koeficient

Jak již bylo zmíněno, Hookeův koeficient představuje elastickou složku kůže.

V tabulce  4 jsou  zachyceny  jeho  průměrné  hodnoty  pro  každý  měřený

subjekt  (1 - 10)  v  rámci  každého  měřeného  bodu.  V  další  tabulce  (Tab.  5) pak

nalezneme  celkovou  průměrnou  hodnotu  Hookeova  koeficientu  pro  každou

dobrovolnici. K těmto hodnotám je také přiřazena tabulka 6, ve které jsou zaneseny

údaje  relativní  směrodatné  odchylky  celkových  průměrných  hodnot  Hookeova

koeficientu.  Pro názornější  zobrazení  výsledků  je  taktéž  uveden  graf 1, který

interpretuje tabulku 5.

Z  údajů  (Tab.  4,  Tab.  5) lze  vypozorovat  rostoucí  tendenci  koeficientu

vzhledem ke snižující se frekvenci (tzn. s rostoucí hmotností sondy). V některých

případech je  tento jev  ovlivněn pravděpodobně podmínkami měření  a  možnými

odchylkami v parametrech kůže testovaných dobrovolnic.
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Tab.  4 Průměrné  hodnoty  Hookeova  koeficientu  [N.m-1]  pro  každý  měřený  bod

u všech měřených subjektů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,63

1 790,42 661,32 482,89 729,68 760,41 576,89 722,16 681,10 562,15 644,93

2 689,76 593,11 657,55 563,11 459,16 507,23 561,53 610,96 541,61 581,75

3 616,32 522,65 521,75 511,48 506,57 823,83 766,99 813,62 471,36 601,14

20,27

1 778,71 884,07 777,09 377,63 892,56 601,23 887,85 824,90 781,28 783,27

2 752,16 788,46 781,21 737,84 711,19 765,70 737,64 802,01 643,73

3 791,14 777,78 702,65 618,10 892,29 727,47 996,83 729,22 951,13

30,22

1 742,10 660,88 825,69 787,80 993,21 749,59 464,30 767,35 715,59 779,21

2 978,51 740,38 723,24 532,81 645,03 860,73 626,00 695,07 807,42 760,62

3 697,12 784,42 661,24 574,88 774,16 809,00 556,67 737,24 624,82 867,73

50,25

1 978,91 927,48 908,32 839,37 969,68 812,86 735,13 810,80 860,78

2 719,31 776,37 649,23 894,58 786,35 842,26 830,57 900,56 922,27

3 805,62 762,04 939,39 924,85 741,10 856,56 780,20

m 
sondy

[g]

číslo
bodu

1 222,03

1 040,23

1 208,20

1 115,32

1 012,87 1 793,09 1 004,72



Z  hodnot  relativní  směrodatné  odchylky  (Tab. 6) získáme  představu  o

přesnosti měření.

Graf 1 Průměrné  hodnoty  Hookeova  koeficientu  [N.m-1]  s  chybovými  úsečkami

směrodatných odchylek
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Tab. 5  Celkové průměrné hodnoty Hookeova koeficientu [N.m-1]

Tab. 6  Relativní směrodatné odchylky [%] celkových průměrných hodnot Hookeova

koeficientu
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,63 698,83 592,36 554,06 601,42 575,38 635,98 683,56 701,90 525,04 609,27 617,78

20,27 930,63 804,67 756,07 592,31 840,90 679,97 883,46 867,59 770,84 792,71 791,91

30,22 805,91 728,56 736,73 631,83 804,13 806,44 548,99 733,22 715,95 802,52 731,43

50,25 817,47 815,57 607,00 841,35 772,83 820,68 847,18 882,20

m 
sondy

[g]

průměr
[N.m-1]

1 035,70 1 219,11 1 045,06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,63 12,51 11,71 16,55 18,96 28,15 26,16 15,80 14,66 9,07 5,31 15,89

20,27 27,13 8,69 6,16 34,28 10,61 10,10 13,09 17,95 4,86 19,42 15,23

30,22 18,76 8,59 11,27 21,64 21,89 6,90 14,78 4,95 12,75 7,13 12,87

50,25 6,86 12,79 9,89 24,28 40,89 8,74 7,79 2,80 7,24 14,08 13,54

m 
sondy

[g]

průměr 
[%]



Z grafu 1 a ze souhrnné tabulky 7 můžeme říci, že pravděpodobně nejlepší

možností  nejpřesnějšího  stanovení  Hookeova  koeficientu  je  práce  se  sondou

o hmotnosti zhruba 30 g a při frekvenci měření přibližně 24 Hz.

Na  závěr  je  uveden graf  2,  který  ukazuje  závislost  Hookeova  koeficientu

na frekvenci měření. Zjištěné body jsou proloženy exponenciální regresní přímkou

s mírou spolehlivosti R2 0,742.
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Tab. 7  Souhrn výsledků pro Hookeův koeficient

8,63 41,91 617,78 15,89

20,27 30,83 791,91 15,23

30,22 24,23 731,43 12,87

50,25 21,05 882,20 13,54

m 
sondy

[g]

průměrná
frekvence

[Hz]

průměr
Hookeova

koeficientu
[N.m-1]

průměr 
RSD
[%]

Graf 2  Závislost Hookeova  koeficientu na frekvenci měření
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 4.6.3 Newtonův koeficient

Pro Newtonův koeficient platí, že charakterizuje viskózní složku.

Průměrné hodnoty Newtonova koeficientu pro každý měřený bod u každé

z účastnic experimentu jsou uvedeny v tabulce 8.

V celkových  průměrných  hodnotách  (Tab. 9) lze  opět  najít  stoupající

tendenci Newtonova koeficientu vzhledem ke stoupající hmotnosti sondy a snižující

se  frekvenci  měření  u  většiny testovaných subjektů (1 - 10).  Odchylky od tohoto

závěru  mohou  být  způsobeny  podmínkami  měření  a  také  různými  variacemi

v parametrech lidské kůže. Pro názornější objasnění výsledků této tabulky je také

uveden graf 3.
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Tab. 8  Průměrné hodnoty Newtonova koeficientu [N.s.m-1] pro každý měřený bod 

pro každý měřený subjekt (1 - 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,63

1 0,74 1,01 0,75 0,86 0,85 0,58 0,78 0,62 0,38 0,55

2 0,85 1,04 0,61 0,64 0,56 0,62 0,67 0,67 0,38 0,71

3 0,70 0,95 0,74 0,60 0,76 0,66 0,78 0,81 0,37 0,64

20,27

1 1,52 1,95 1,31 0,99 1,57 0,86 1,20 1,10 0,93 1,25

2 2,64 1,82 1,51 1,36 1,73 0,84 1,14 1,00 1,07 1,44

3 2,17 1,55 1,38 1,34 1,52 1,35 1,13 1,40 0,93 1,37

30,22

1 2,02 2,48 2,41 1,64 2,85 1,81 1,14 1,75 1,74 1,47

2 2,38 1,63 1,81 1,31 1,97 1,62 1,37 1,86 1,86 1,25

3 1,86 1,57 1,76 1,45 1,95 1,48 1,35 1,68 1,37 1,22

50,25

1 2,34 1,69 2,92 1,94 2,85 2,33 1,40 1,82 1,90 1,94

2 2,80 1,65 2,27 1,94 2,43 1,86 1,37 1,70 1,61 1,67

3 2,61 1,78 2,10 2,54 3,67 2,42 1,90 2,23 1,56 1,71

m 
sondy

[g]

číslo
bodu



Relativní směrodatné odchylky celkových průměrných hodnot Newtonova

koeficientu  zobrazují  náhled  na  přesnost  jeho  měření.  Její  průměrná  hodnota

umožňuje  náhled  na  nejvhodnější  zvolení  hmotnosti  sondy,  abychom  získali  co

nejpřesnější výsledky Newtonova koeficientu.
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Tab. 10 Relativní  směrodatné  odchylky  [%]  pro  celkové  průměrné  hodnot

Newtonova koeficientu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,63 10,08 4,54 11,20 19,87 20,52 6,03 8,79 14,26 1,86 12,78 10,99

20,27 26,85 11,42 7,28 16,98 6,61 28,23 3,12 17,89 8,23 6,82 13,34

30,22 12,78 26,85 18,36 11,29 22,84 10,15 9,89 5,10 15,49 10,55 14,33

50,25 8,93 3,97 17,65 21,50 21,20 13,60 19,09 15,70 10,73 8,45 14,08

m 
sondy

[g]

průměr
[%]

Tab. 9  Celkové průměrné hodnoty Newtonova koeficientu [N.s.m-1]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,63 0,76 1,00 0,70 0,70 0,72 0,62 0,75 0,70 0,38 0,64 0,70

20,27 2,11 1,77 1,40 1,23 1,61 1,02 1,16 1,17 0,98 1,35 1,38

30,22 2,09 1,89 1,99 1,47 2,26 1,64 1,29 1,77 1,65 1,31 1,74

50,25 2,59 1,71 2,43 1,61 2,98 2,21 1,55 1,76 1,69 1,77 2,03

m 
sondy

[g]

průměr
[N.s.m-1]

Graf 3  Průměrné hodnoty Newtonova koeficientu [N.s.m-1] s chybovými úsečkami

směrodatných odchylek
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Tab. 11  Souhrn výsledků pro Newtonův koeficient

Z grafu  3 a souhrnné tabulky  3 jasně plyne, že nejvhodnějším parametrem

pro měření  Newtonova koeficientu je  hmotnost  sondy 8,63 g a  frekvence měření

přibližně 42 Hz.

Závěrem  je  přiložen  graf  4,  který  znázorňuje  závislost  Newtonova

koeficientu  na frekvenci  měření.  Námi  zjištěné  celkové  průměrné  hodnoty  jsou

proloženy  lineární  regresní  přímkou,  která  má  klesající  trend.  Koeficient

determinace  R2 je roven 0,995, proto můžeme počítat téměř se 100 % spolehlivostí

znázorněného modelu. 
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Graf 4  Závislost Newtonova koeficientu na frekvenci měření
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 5 DISKUSE

Publikovaných  dokumentů  o  viskoelasticitě  kůže  je  sice  mnoho,  ale

experimenty,  které  hodnotí  Hookeův  a  Newtonův koeficient  probíhají  při  jedné

konstantní frekvenci. Příkladem studie, při které se měřilo při různých frekvencích,

je například práce Valtorty a Mazza28 nebo práce Yanga a Churche29. Byla při nich

ale použita jiná metoda měření a také jiný testovaný materiál. Proto je srovnání

výsledků této práce s jinou odbornou studií těžce proveditelné.

Při výběru subjektů vhodných pro účast při experimentu jsme museli uvážit

vliv faktorů, které ovlivňují  viskoelastické vlastnosti  kůže. Z tohoto důvodu jsme

oslovili pouze samé dívky, jejichž věk se pohyboval v rozmezí 24 let ± 2 roky.

Díky  vhodně  nastaveným  hodnotám  hmotnosti  sondy,  příp.  komplexu

[sonda - závaží], jsme mohli odhalit závislost mechanických parametrů na frekvenci

měření. Souhrnně proto můžeme říci následující poznatky: 

• S rostoucí hmotností komplexu sonda-závaží dochází ke snižování frekvence

měření. 

• Newtonův koeficient se se snižující frekvencí měření zvyšuje. Jeho závislost

na frekvenci je nepřímo úměrná.

• Pro  nejpřesnější  určení  Newtonova  koeficientu  je  výhodné  pracovat

se sondou o hmotnosti 8,63 g a při frekvenci měření přibližně 42 Hz.

• Hookeův  koeficient  se  se  snižující  frekvencí  zvyšuje.  Jeho  závislost

na frekvenci je nepřímo úměrná.

• Pro nejpřesnější stanovení Hookeova koeficientu je pravděpodobně vhodné

zvolit  hmotnost  sondy  přibližně  30 g,  čímž  zajistíme  frekvenci  měření

zhruba 24 Hz. (viz navazující text)

Otázkou  zůstává,  zda-li  jsou  výsledky  Hookeova  koeficientu  adekvátní.

V nich  lze  najít  postupný  nárůst  koeficientu,  ale  pro  hmotnost  30,22 g  je  tato

posloupnost  narušena.  Na  druhou  stranu  jsme  u  této  hmotnosti  zjistili  nejnižší

39



hodnotu relativní směrodatné odchylky. Proto také se 100 % jistotou nemůžeme říci,

že nejvhodnější  hmotností  sondy a frekvencí  měření  pro získání  velmi přesných

výsledků je právě oněch 30,22 g a 24 Hz. Z tohoto důvodu by byla jistě vhodná další

studie, která by výsledky této části práce doplnila či opravila. 

Námi  zjištěné  hodnoty  Hookeova  a  Newtonova  koeficientu  při  různých

frekvencích  měření  odpovídají  pouze  velmi  malému  vzorku  lidí  (10 žen).

Při provedení  mnohem  rozsáhlejšího  průzkumu  bychom  rázem  získali  přesnější

průměrné hodnoty obou koeficientů.  I  přesto jsme získali  představu o  závislosti

těchto  koeficientů  na  frekvenci  měření.  U  grafu  2,  který  se  týká  Hookeova

koeficientu  a  jeho  závislosti  na  frekvenci  měření,  máme  míru  spolehlivosti

R2 = 0,742, že se jedná o exponenciální závislost. U grafu  4, který je pro Newtonův

koeficient, je míra spolehlivosti R2 rovna 0,995. Proto s téměř 100 % jistotou můžeme

říci, že je Newtonův koeficient lineárně závislý na frekvenci měření.

Měření  probíhalo  na  palcovém  valu  levé  ruky.  Tato  volba  vyplývá

z pozitivních zkušeností mnoha předchozích studií, zejména díky své praktičnosti

pro  metodu  měření  i  pro  měřený  subjekt.  Při  experimentu  mohlo  docházet

k drobným variacím při výběru bodů, protože neexistovala žádná jednotná šablona.

Proto nemůžeme říci, že bychom stanovili mechanické koeficienty pro stejné body

na kůži u všech zúčastněných subjektů. Tyto odchylky mohly negativně zasáhnout

výsledky měření.

Hookeův koeficient charakterizuje elasticitu kůže, Newtonův koeficient její

viskozitu. Dle našich výsledků lze vidět, že se oba parametry kůže u každého člověka

opravdu liší.  Tato skutečnost je dána jinými genetickými předpoklady a různými

vnitřními i vnějšími podmínkami prostředí.
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 6 ZÁVĚR

V  této  práci  jsme  hledali  závislost  Hookeova  a  Newtonova  koeficientu

na frekvenci  měření.  Jedinou proměnnou při  experimentu byla  hmotnost  sondy,

kterou  jsme  postupně  navyšovali  pomocí  závaží.  Důsledkem  této  změny  došlo

ke snižování frekvence měření.

V  experimentu  jsme  zjistili,  že  se  Hookeův  i  Newtonův  koeficient

se zvyšující frekvencí měření snižuje.

Pomocí  hodnot  Hookeova  koeficientu  jsme  odhalili,  že  jeho  závislost

na rostoucí  frekvenci  má  exponenciální  charakter  a  klesající  trend.  Spolehlivost

tohoto závěru je 74 %. Dalším poznatkem je, že pro zisk co nejpřesnějších výsledků

Hookeova koeficientu je pravděpodobně vhodné použít hmotnost sondy přibližně

30 g a frekvenci měření zhruba 24 Hz.

Závislost  Newtonova  koeficientu  na  frekvenci  měření  je  lineární  a  má

klesající trend. Toto zjištění je podloženo téměř 100 % mírou spolehlivosti. Dále je

podle našeho experimentu pro nalezení co nejadekvátnějších výsledků Newtonova

koeficientu nejvhodnější práce se sondou o hmotnosti 8,63 g a při frekvenci měření

přibližně 42 Hz.
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