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Stručný popis novej/inovovanej technológie v     rámci výzvy „Vývoj nových  
zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným

postihnutím“

Stručný  popis  slúži  na  poskytnutie  základných  informácii  o funkcionalite,  vlastnostiach
a nákladoch na vývoj/inováciu technológie1 za účelom aplikovania princípu „Hodnota za peniaze“,
prostredníctvom  verejnej  oponentúry  navrhovaného  riešenia  na  web  stránke
https://platforma.slovensko.digital/

Informácia o novej/inovovanej technológii musí byť zverejnená najneskôr v deň predloženia
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na https://platforma.slovensko.digital/ 

V závislosti od typu technológie, okrem úvodného všeobecného popisu, je potrebné vyplniť aj
tabuľku popisujúcu parametre konkrétnej technológie:

Všeobecné informácie
Názov: Inteligentná pomôcka
Opis: (max. 500 slov) Projekt  je  zameraný  na  vývoj  inovatívneho  zariadenia  –

inteligentnej  pomôcky,  ktorá  svojimi  vlastnosťami  bude
zlepšovať podmienky inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do
spoločnosti.  Cieľom  je  vytvoriť  riešenie,  ktoré  nájde  priame
uplatnenie  v  praxi  v  oblasti  rehabilitácie  alebo  kompenzácie
handicapu  telesne  postihnutých  osôb,  čím  sleduje  elimináciu
diskriminácie a zvyšovanie životnej úrovne cieľovej skupiny.  

Na trhu nie je dostatok pomôcok, ktoré podporujú, skvalitňujú a
urýchľujú  proces  rehabilitácie  zdravotne  postihnutých  osôb  za
účelom zlepšenia motorických funkcií. V súčasnosti existujú len
parciálne riešenia umožňujúce sledovanie vybraných parametrov
pomôcok pohybového aparátu.  Komplexné inteligentné riešenia,
ktoré  by  dokázali  usmerňovať  zdravotne  postihnutú  osobu  v
procese rehabilitácie, a to aj bez prítomnosti odborného dohľadu,
nie sú dostupné.

Z  dôvodov  neexistencie  komplexného  terapeutického  riešenia
považujeme  nami  navrhované  riešenie  za  vysoko  inovatívne
obsahujúce   princípy  umelej  inteligencie.  Pomôcka  sa  bude
schopná podľa pokynov terapeuta naučiť správne pohybové vzory
individuálne  prispôsobené  pacientovi  a  počas  používania  bude
pacienta usmerňovať, ako ju má správne používať. Pomôcka bude
taktiež  dlhodobo  zbierať  informácie  o  svojom používaní,  ktoré
budú primárne určené odborníkovi na rehabilitáciu. Vďaka svojej
rozšírenej  funkcionalite  –  zapojenie  množiny  senzorov
zberajúcich informácie o vonkajších podmienkach, o svojom stave
a o stave pacienta (používateľa pomôcky), implementácia prvkov
strojového učenia, spracovanie nameraných údajov, komunikácia
s  nadradeným  systémom  cez  drôtové/bezdrôtové  pripojenie,

1  Napr. mobilná aplikácia, web stránka, softvér, zariadenie, pomôcka...

https://platforma.slovensko.digital/
https://platforma.slovensko.digital/


energeticky nezávislé riešenie – možno túto pomôcku označiť ako
smart  alebo  inteligentnú. Pôjde  o technologické  zariadenie
podporujúce sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím.
Pomôcka bude pri  následnom samostatnom používaní  pomocou
umelej  inteligencie  implementovanej  v pomôcke,  schopná
rozpoznať  a  vhodným  spôsobom  (svetlo,  zvuk,  vibrácia)
upozorniť  na  nesprávne  používanie  pomôcky.  Nesprávnym
používaním  sa  myslí  napr.  príliš  veľká  alebo  malá  záťaž,
nesprávna poloha pomôcky voči telu, nesprávne pohyby a iné.

Prínosy projektu spočívajú v eliminácii bolestivých stavov, dôjde
k zlepšeniu, urýchleniu proces rehabilitácie osôb so zdravotným
postihnutím  alebo  k  spomaleniu  či  zastaveniu  negatívneho
progresu  hendikepu  tak,  aby  bola  osoba  so  zdravotným
postihnutím schopná v maximálne možnej miere byť zapojená do
normálneho spoločenského a pracovného života. 

Funkcia:  (max.  500
slov)

Výstup  projektu  -  inteligentná  pomôcka  -  má  značnú  pridanú
hodnotu pre osoby so zdravotným postihnutím. Nakoľko pomôcku
osoba  so  zdravotným  postihnutím  musí  používať,  bude  nútená
používať ju správne, teda dodržiavať korektné vzory používania,
ktoré dokáže pomôcka rozpoznať.
Inteligentná pomôcka sa bude schopná podľa pokynov terapeuta
naučiť  správne  pohybové  vzory  individuálne  prispôsobené
pacientovi a počas používania bude pacienta usmerňovať, ako ju
má  správne  používať.  Pomôcka  bude  taktiež  dlhodobo  zbierať
informácie  o  používaní  pomôcky,  ktoré  budú  primárne  určené
odborníkovi  pri  opakovaných  lekárskych  prehliadkach  a
cvičeniach.
Použitie systému umelej inteligencie zabezpečuje možnosť učenia
sa pomôcky,  čo  zabezpečí  jednak individuálne  nastaviť  použité
limity  a  jednak  možnosť  upraviť,  resp.  pretrénovať  umelú
inteligenciu  tak,  aby  svoje  parametre  upravila  podľa  stupňa
telesného  handicapu,  príp.  potrebnej  rekonvalescencie  pacienta.
Správnosť  pohybu  pacienta,  resp.  používania  inteligentnej
pomôcky  (odklon  od  naučeného  pohybového  vzoru)  sa  bude
signalizovať vhodným spôsobom (mini vibrácie, zvukový signál).
Pohybové vzory síce majú určité rámce pohybu ale ich detaily sú
prísne  individuálne.  Pohybový  prejav  človeka  je  ovplyvňovaný
množstvom  parametrov.  Preto  je  potrebné  vyvíjať  pomôcky
schopné  nie  len  naprogramovaného  správania,  ale  aj  pomôcky
schopné  sa  učiť  a  tým  sa  čo  najdokonalejšie  prispôsobiť
konkrétnemu človeku.
Projekt  implementuje  princípy  umelej  inteligencie  v  nositeľnej
elektronike do pomôcky za účelom zvýšenia kvality kompenzácie
handicapu  zdravotne  postihnutých  osôb. Pri  porovnávaní  s
existujúcimi  riešeniami  riešiteľský  kolektív  zdieľa  názor,  že
predkladané riešenie sa vyznačuje vysokou mierou originálnosti, a
to najmä vďaka komplexnosti riešenia - spojenie senzorickej časti
s  časťou  implementujúcu  metódy  strojového  učenia  (Machine
Learning).  Toto  spojenie  zaručuje  unikátny  spôsob



vyhodnocovania  správnosti  pohybu  s  ohľadom  na  aktuálne
zosnímané  údaje,  vzory  správnych  pohybov  a  fyziologických
parametrov používateľa ako je výška a váha pacienta.
Ďalej  plánujeme  doplnenie  o  bezpečnostné  funkcie,  ako  napr.
detekcia  pádu  s  upozornením  a  príprava  na  komplexné  služby
zamerané  na  komfort  pre  používateľa.  Výsledky  projektu
zefektívnia  rehabilitačný proces a  zvýšia  kvalitu  života osôb so
zdravotným  postihnutím,  tiež  osôb  v  rehabilitačnom  procese  a
seniorov. Zároveň môžu byť tieto dáta použité pre ďalší výskum
v oblasti  rehabilitácie,  čo  otvára  ďalšie  možnosti  využitia
získaných poznatkov a nadviazania spolupráce. 

Dĺžka vývoja: 12 mesiacov
Počet vývojárov: 3
Cena: 102 072,95 €

Zariadenie a  iné (max. 500 slov/pole)
Výrobný proces Výrobný proces je možné rozdeliť na nasledujúce logické celky:

- výroba  a úpravy  mechanických  komponentov,  výroba
puzdier  pre  elektroniku,  inštalačných  prípravkov  pre
senzoriku  a batériu,  výroba  základňovej  stanice  pre
nabíjanie batérie a komunikáciu s pomôckou,

- výroba  elektronických  komponentov,  výroba  dosiek
plošných  spojov,  montáž  elektronických  súčiastok,
konektorov, výroba prepojovacích káblov,

- inštalácia  firmvéru  zariadenia  s predpripravenou
funkcionalitou inteligentnej pomôcky

- výstupná  kontrola  výrobkov,  testovanie  funkčnosti
elektroniky  a firmvéru,  kontrola  mechanického
vyhotovenia pomôcky.

Materiálová náročnosť Elektronická časť
Základným  a  zásadným  prvkom  v  tomto  projekte  sú  použité
senzory. Prvotnou úlohou bude nájsť vhodné senzory, ktoré budú
vyhovovať  kritériám:  dostatočná  presnosť  snímania,  rýchlosť
snímania  veličiny,  stálosť  meranej  veličiny  a  energetická
nenáročnosť.  Nakoľko  vysoká  presnosť  snímania  veličiny  a
rýchlosť jej snímania sú protichodné parametre bude nevyhnutné
nájsť  takú  kombináciu,  aby  bol  celý  návrh  použiteľný  v
prevádzke.
Výber  vhodného  riadiaceho  mikroprocesora  spĺňajúceho
podmienky:  dostatočný  výpočtový výkon a  minimálna  spotreba
energie.  Riešiteľskému  kolektívu  sa  osvedčilo  použitie
mikrokontrolérov typu RISC postavených na architektúre ARM s
jadrom  Cortex-M.  Tieto  mikrokontroléry  sú  používané  aj  v
aplikáciách označovaných ako internet vecí „Internet of Things“ a
disponujú dostatočne vysokým výkonom a širokými možnosťami
komunikačných  rozhraní.  Rovnaké  požiadavky  sa  kladú  i  pri
výbere senzorov. Teda dostatočná rýchlosť snímania, minimálny
prúdový odber  a  podpora režimu spánku – teda režim zníženej
spotreby elektrickej energie.



Mechanická časť
Výsledné riešenie bude postavené na štandardnej pomôcke tak, že
bude prispôsobená pre inštaláciu  elektroniky,  senzorov a zdroja
energie  (akumulátora  alebo  batérie).  Keďže  sa  budú  senzory
nachádzať  vo  všetkých  častiach  pomôcky,  bude  nevyhnutné
vytvoriť  takú  kabeláž,  aby  nebola  prekážkou  pri  používaní
pomôcky.  Pri  návrhu  rozmiestnenia  sa  bude  brať  ohľad  na
rozloženie  hmotnosti  inštalovaných  komponentov  tak,  aby  sa
nenarušili parametre ako ťažisko pomôcky, resp. jej vyváženie pri
bežnom používaní.

Technologická
náročnosť

Pri  implementácii  sa  počíta  s  použitím  moderných  výkonných
mikrokontrolérov rodiny ARM s jadrom Cortex-M4, čo zaručuje
dostatočný výkon pri  spracovaní  údajov a  zníženie  energetickej
náročnosti  riešenia.  Ďalej  budú  použité  vysoko  citlivé  senzory
pohybu,  ako  sú  akcelerometre  a  gyroskopy,  pre  zabezpečenie
správnej detekcie polohy pomôcky. Ako doplnkové senzory budú
použité teplomery pre monitorovanie teploty tela používateľa, ako
aj teploty a vlhkosti okolitého prostredia. Toto pomôže ku tvorbe
komplexnejšej informácii o používaní inteligentnej pomôcky.
Unikátnosť  navrhovaného  riešenia  spočíva  vo  využití
spomínaných  senzorov  spolu  s  aplikačnou  logikou  priamo  v
riadiacej jednotke inteligentnej  pomôcky, kde sú implementované
algoritmy  strojového  učenia.  Jedinečnosť  taktiež  spočíva  v
ukladaní  nazberaných  telemetrických  dát  pre  neskoršie
vyhodnotenie odborníkom na rehabilitáciu. Nedeliteľnou súčasťou
riešenia  bude  viacúrovňové  softvérové  dielo  poskytujúce
relevantné informácie.
Analýza možností  snímania veličín.  Pre každú snímanú veličinu
bude  potrebné  určiť  potrebnú  frekvenciu  snímania  tak,  aby  pri
spracovaní  všetkých  údajov  namerané  dáta  vykazovali
jednoznačnú  časovú  závislosť.  Odhadujeme,  že  frekvencia
merania bude od 1 po 10000 meraní  za 1 sekundu. Za účelom
zefektívnenia riešenia bude potrebné túto frekvenciu určiť zvlášť
pre  každú  sledovanú  veličinu.  Sledované  veličiny  sa  budú
vzťahovať  sa  samotnú  pomôcku  (namáhanie  pomôcky,  jej
zaťaženie,  poloha,  resp.  odchýlka  od  optimálnej  polohy,
natočenie),  prostredie  (vonkajšia  teplota,  atmosférický  tlak,
svetelné podmienky) a monitoring pacienta (teplota, srdcový tep).
Definovanie výslednej funkcionality pomôcky. Zásadný dôraz bude
kladený  na  režim  používania  pomôcky,  kedy  budú  aktivované
všetky  časti  pomôcky,  kde  okrem  samotného  monitoringu  a
vyhodnocovania  údajov  je  potrebné  riešiť  aj  správu  napájania.
Sekundárny aspekt je režim, keď sa nebude pomôcka požívať. Tu
bude  potrebné  zamerať  sa  na  radikálne  zníženie  spotreby
elektrickej energie.
Manažment  napájania.  Výber  vhodného  zdroja  energie  -
akumulátor  s  dostatočnou  kapacitou  a  minimálnymi  rozmermi.
Parametrami akumulátorov je ich kapacita s technológia výroby
(Li-Poly, Li-Ion, NiMH).

Výroba prototypu Návrh  prvého  prototypu  elektroniky  s  implementovanými



senzormi  snímajúcimi  definované  parametre.  Cieľom tejto  fázy
bude  funkčný  prototyp,  ktorý  bude  obsahovať  všetky  senzory,
meranie  na  senzoroch  bude  automaticky  spúšťané  a  bude  k
dispozícii  základné komunikačné rozhranie medzi  prototypom a
počítačom.
Cieľom  prototypu  je  zistiť  limitné  hodnoty  pri  implementácii:
maximálna  hmotnosť  elektronického  riešenia,  aby  neznižovala
použiteľnosť  pomôcky;  maximálna  výdrž  použitého  zdroja
energie  pri  rôznych  režimoch  prevádzky.  Pod  pojmom  režim
prevádzky  sa  myslí  technické  nastavenia  systému  zberu  dát:
frekvencia  snímania  údajov,  vplyv  vybraného  typu  algoritmov
umelej  inteligencie  na  výpočtový výkon mikrokontroléra  a  tým
pádom aj  výdrž  batérie.  Medzi  ďalšie  limity  patrí  mechanická
odolnosť voči poškodeniu, vplyv teploty na výdrž batérie a iné.
Súčasťou prototypu bude aj aplikačný softvér pre:

- návrh  a  trénovanie  vybraného  typu  vybraného  typu
algoritmov umelej  inteligencie.  Aplikácia  bude bežať  na
stolovom počítači.  Jej použitie bude nevyhnutné, pretože
jej  výstup  bude  slúžiť  ako  model  pri  vyhodnocovaní
pohybu pomôcky. Tento model, bude súčasťou firméru v
mikrokontroléri,  ktorý  bude  umiestnený  priamo  v
pomôcke.

- komunikáciu s pomôckou. Aplikácia bude schopná nahrať
zozbierané  dáta  z  pomôcky,  preniesť  ich  do  počítača  a
pripraviť ich na dodatočné vyhodnotenia.

Vývoj firmware Firmvér a podporný softvér
Pri  návrhu  typu  a  štruktúry vybraného  typu  algoritmov  umelej
inteligencie sa  musí  prihliadať  na  obmedzenia  definované
možnosťami  vybraného  mikrokontroléra,  konkrétne  dostupná
pamäť a výpočtový výkon. Ďalším parametrom pri implementácii
algoritmov  umelej  inteligencie  je  zložitosť  matematických
operácií.  Úlohou pri  implementácii  algoritmov  bude čo  najviac
zjednodušiť výpočet, aby sa dosiahol minimálny čas spracovania.
Pri implementácii algoritmov strojového učenia, resp. vybraného
typu  algoritmov  umelej  inteligencie  bude  potrebné  získať
trénovacie údaje pre umelú inteligenciu. Tieto údaje sa získajú zo
senzorov pomôcky pri jej  testovacom používaní.  Tieto údaje sa
následne  použijú  ako  trénovacia  vzorka  pre  vybraný  typ
algoritmov umelej  inteligencie.  Učenie umelej  inteligencie bude
prebiehať  mimo  inteligentnej  pomôcky.  Po  skončení  procesu
trénovania sa pripravené dáta umelej inteligencie implementujú do
mikrokontroléra, ktorý je súčasťou inteligentnej pomôcky. 
Jednou z základných úloh riadiaceho mikrokontroléra bude zber
údajov  zo  senzorov umiestnených  na  pomôcke  v  definovaných
časových intervaloch.  Keďže sa predpokladá,  že pomôcka bude
schopná rozpoznať  svoj  pohyb,  zber  údajov bude treba  robiť  v
intervale  desiatok  milisekúnd.  Predpokladá  sa  použitie
nasledujúcich  senzorov:  3D  akcelerometer,  3D  gyroskop,
magnetometer,  tenzometrické  senzory  pre  snímanie  vyvíjaného
tlaku  na  pomôcku,  senzor  vonkajšej  teploty,  senzor  intenzity



svetelného žiarenia, senzor atmosférického tlaku.
Zosnímané  údaje  budú ukladané  na  externú  pamäť,  ktorá  bude
integrálnou súčasťou riešenia.  Vzhľadom na požadovaný dátový
tok bude vhodné použiť pamäť typu FLASH disponujúcu rýchlym
komunikačným rozhraním.
Veľký  dôraz  treba  venovať  výberu  vhodného  mikrokontroléra,
pretože  z  požiadaviek  vyplýva  potreba  dostatočne  veľkého
výpočtového výkonu a zároveň minimálnej  spotreby elektrickej
energie.  Pri  tvorbe  firmvéru  bude  treba  využívať  postupy
zabezpečujúce úsporu energie – režimy spánku mikrokontroléra v
dobe  nečinnosti,  škálovanie  frekvencie  jadra  mikrokontroléra  v
závislosti  od  požadovaného  výkonu  a  iné.  Pri  výbere  typu
algoritmov umelej inteligencie treba brať ohľad na veľkosť pamäti
na  čipe  mikrokontroléra.  Veľkosť,  resp.  mohutnosť  navrhnutej
umelej  inteligencie  je  determizované  veľkosťou  pamäte
mikrokontroléra. Veľkosť tejto pamäte je od 6kB do 320kB
Ďalšou časťou firmvéru je komunikačné rozhranie. Predpokladá sa
drôtové  aj  bezdrôtové  rozhranie.  V  prípade  bezdrôtového
komunikačného  rozhrania  treba  opäť  optimalizovať  spotrebu
elektrickej energie.
Pre vyhodnotenie nazberaných údajov sa predpokladá vytvorenie
softvérového  modulu,  v  ktorom  bude  možné  analyzovať
nazberané dáta počas doby používania.

Testovanie Overenie funkcionality  pomôcky bude prebiehať pri jej  bežnom
používaní. Medzi sledované parametre bude patriť výdrž batérie,
spoľahlivosť  záznamu  snímaných  údajov,  spoľahlivosť  prenosu
údajov  medzi  pomôckou  a  počítačom,  zabezpečenie  tohto
prenosu, aktivácia  a deaktivácia  režimu spánku pomôcky. Ďalej
testovanie  limitov  pomôcky  ako  je  maximálne  zaťaženie,
maximálny čas prevádzky.
Finálne implementácia signalizácie (svetelná, zvuková, haptická)
použitej  ako  spätná  väzba  pre  pacienta.  Jedná  sa  o  finálne
rozmiestnenie jednotlivých elementov na pomôcke.

Iné dôležité informácie -


