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Abstrakt 

Cílem této práce je nastudovat a zhodnotit stávající metody detekce bublin v infuzní technice. 

Zjistit jejich klady a zápory a podle toho následně navrhnout a zkonstruovat vlastní. Cílem tohoto 
detektoru je nejen detekovat p ítomnost bubliny v infuzní hadičce ale i stanovit její objem. Detektor by 
měl mít co nejvyšší citlivost, jednoduchou a levnou konstrukci a širší uplatnění (nap íklad 
v hemodialýze, plazmaferéze apod.). 

 

Klíčová slova 

 detekce bublin, vzduchová bublina, detektor bublin, snímač bublin, vzduch v hadičce, 
ultrazvukové snímání bublin, optické snímání bublin, infuzní pumpa, ultrazvukový snímač bublin, 
optický snímač bublin, kapacitní snímání bublin, kapacitní snímač bublin 

 

Abstract 

 The goal of this work is to evaluate existing method of bubbles detection in the infusion 

technique. Find out the pros and cons and then accordingly design and construct own detector. The 

aim of this detector is to not only detect the presence of bubbles in the infusion tubing but also to 

determine it’s volume. The detector should have the highest possible sensitivity, simple and 

inexpensive construction and wider application (e.g. hemodialysis, plasmapheresis, etc.). 

 

Key Words 

 bubble detection, air bubble, bubble detector, bubble sensor, air in line, ultrasonic bubble 

sensing, optical bubble sensing, infusion pump, ultrasound bubble detector, optical bubble detector, 

capacitance bubble sensing, capacitance bubble detector 



7 

 

Obsah 

1 Úvod ......................................................................................................................................................9 

1.1 Provedení ........................................................................................................................................9 

1.2 Shrnutí ............................................................................................................................................9 

2 Teoretický rozbor ................................................................................................................................10 

2.1 ešení pomocí ultrazvuku ............................................................................................................10 

2.1.1 Ultrazvuk ...............................................................................................................................10 

2.1.2 Určení frekvence měničů ......................................................................................................12 

2.1.3 Digitální realizace .................................................................................................................12 

2.1.4 Analogová realizace ..............................................................................................................13 

2.1.5 Ultrazvukové měniče .............................................................................................................15 

2.1.6 Stanovení objemu bubliny .....................................................................................................15 

2.2 Optické ešení ...............................................................................................................................18 

2.2.1 Lom světla .............................................................................................................................18 

2.2.2 Konstrukce ............................................................................................................................19 

2.3 Alternativní možnosti detekce ......................................................................................................20 

2.3.1 Elektrická kapacita ................................................................................................................20 

2.3.2 Zúžení hadičky ......................................................................................................................20 

2.3.3 Mechanický tlak ....................................................................................................................20 

2.3.4 Elektromagnetické pole .........................................................................................................21 

2.3.5 Ionizační zá ení .....................................................................................................................21 

2.4 Zhodnocení detektorů ...................................................................................................................22 

3 Návrh realizace ....................................................................................................................................24 

3.1 Ultrazvukové ešení......................................................................................................................24 

3.1.1 Blokové schéma ....................................................................................................................24 

3.1.2 Mikroprocesor .......................................................................................................................25 

3.1.3 Závěr .....................................................................................................................................26 

3.2 Kapacitní ešení ............................................................................................................................26 

3.2.1 Návrh konstrukce ..................................................................................................................26 

3.2.2 Mě ení ...................................................................................................................................29 

3.2.3 Závěr .....................................................................................................................................37 

3.3 Indukční ešení .............................................................................................................................38 

3.3.1 Mě ení ...................................................................................................................................38 



8 

 

3.3.2 Závěr .....................................................................................................................................39 

4 Zhodnocení výsledků ..........................................................................................................................40 

 



9 

 

1 Úvod 

V dnešní se době se k podávání infuze používají p edevším infuzní pumpy, kde daný roztok 
není do pacienta dodáván samospádem, ale pod tlakem. P i podávání infuze se může stát, že se ve 

výstupní hadičce objeví vzduchová bublina, která se dále dostane do krevního oběhu pacienta. Tento 
vzduch v krevním oběhu může způsobit vzduchovou embolii, která mívá smrtelné následky. Proto se 
využívají detektory, které mají za úkol detekovat tyto vzduchové bubliny. P i zaznamenání vzduchu 
v roztoku se v p ípadě infuzních pump infuze okamžitě zastaví a je vyvolán alarm. Takovéto detektory 

se využívají kromě infuzní techniky i nap íklad p i hemodialýze, hemofiltraci, plazmaferéze apod. [2] 
[5] [6] 

 

1.1 Provedení 

 D íve se využívaly optické detektory, které fungují na principu rozdílného lomu světla 
v různém prost edí. Testovaná hadička daného tvaru s roztokem je umístěna mezi emitor světelného 
paprsku a fotodetektor. Když je v hadičce kapalina, světelný paprsek projde rovně na fotodetektor. 
Když je ovšem v hadičce vzduchová bublina, paprsek se „zlomí“ a nedopadne p ímo na fotodetektor. 
Ten zaznamená nižší světelnou intenzitu. Nevýhodou těchto senzorů je nízká citlivost, rušení okolním 
světlem a horší použití u neprůhledných kapalin jako je nap íklad krev.[3] [7] [Ř] [2] 
 Dnes se využívají ultrazvukové senzory s frekvencí od 43kHz do 5MHz.Fungují na podobném 

principu jako výše popsané optické, kde je hadička s roztokem umístěna mezi emitor ultrazvuku a 
ultrazvukový senzor. Obě tyto části musí doléhat na hadičku a nesmí zde být vzduchový prostor 
(spouštěl by se falešně alarm). Proto mají vysílač a p ijímač upravený tvar. Ultrazvuk (a obecně zvuk) 
má tu vlastnost, že má minimální útlum v tekutině, ale ve vzduchu už má útlum vyšší. Této vlastnosti 
je zde využíváno. Pokud se na p ijímač dostane signál s mírným útlumem, vše běží v po ádku. Pokud 
ovšem p ijímač zaznamená vyšší útlum, znamená to, že ultrazvuk prošel vzduchem (nebo jiným 
plynem) a spustí se alarm.[3] [9] [10] 

 V obou p ípadech se signál z p ijímače digitalizuje a je vyhodnocen ídící jednotkou. Zde se 
posoudí, zda je hodnota v určitém intervalu a hadičkou protéká kapalina, nebo je hodnota mimo tento 
interval, což značí, že hadičkou protéká vzduch. V tomto p ípadě se infuzní pumpa okamžitě zastaví a 
tok kapaliny v hadičce se p eruší (nap íklad mechanismem, který hadičku „zaškrtí“). P i správném 
naprogramování je ídící jednotka schopná spočítat z intenzity a času i objem vzduchové bubliny. 
 

1.2 Shrnutí 

 V léka ství se velmi dbá na to, aby pacienti nebyli poškozeni vlivem zákroků na nich 
provedených (ať už se jedná o diagnostiku či terapii). Proto vznikají různé bezpečnostní opat ení, jako 
je zde zmíněná detekce vzduchových bublin p i infuzích. Tyto detektory se v průběhu let zlepšují a 
dnes se využívá ultrazvukových detektorů, které nemají takové nevýhody jako d íve používané 
optické. Podobné detektory se kromě infuzní techniky vy užívají i v jiných odvětvích medicíny, kde 
může dojít ke vstupu vzduchu do krevního oběhu jako je nap íklad hemodialýza, plazmaferéza a 
podobně. 
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2 Teoretický rozbor 

Dnes existuje spousta různých detektorů bublin, využívající různé způsoby detekce a 
následného vyhodnocení vzduchových bublin v hadičce. Tyto p ístroje mohou obsahovat i výpočetní 
techniku schopnou p i detekci bubliny vypočítat i její objem. 

2.1 ešení pomocí ultrazvuku 

 Detekce bublin pomocí ultrazvuku se eší pomocí dvou ultrazvukových měničů naproti sobě, 
mezi které je vložena hadička, ve které vzduchové bubliny detekujeme. Jeden z těchto měničů slouží 
jako vysílač a druhý jako p ijímač. Měniče mají za úkol měnit elektrický signál na ultrazvukový a 
naopak, což je nejčastěji realizováno pomocí piezoelektrického jevu. 

 
Obrázek 1: Schéma ultrazvukového detektoru[14] 

 

 Vysílač je p ipojen na generátor požadovaného signálu pro emitaci ultrazvuku. Výstupní 

signál z p ijímače se zesílí, odstraní se z něj šum a p ivede se na ídící jednotku, která vyhodnotí, zda 

byla zaznamenána vzduchová bublina. Vyhodnocuje se intenzita ultrazvuku. Pokud je ultrazvuk 

utlumen minimálně, tak trubičkou protéká roztok, zatímco pokud dojde k náhlému útlumu ultrazvuku, 

pak to znamená, že se v roztoku nachází bublina. [11][14] 

 Problém, který může nastat, je že p enos ultrazvuku mezi měničem a stěnou hadičky (pokud 
tyto 2 části na sebe dokonale nenaléhají, ultrazvuk zde pak prochází p es vzduch a došlo by k vyvolání 

falešného alarmu). Tento problém se dá ešit několika způsoby. Měniče mohou mít konvexní tvar [11], 

a hadičku mírně zmáčknou. Díky tomu bude povrch hadičky doléhat na povrch měniče. Další možnost 
je vytvo it konkávní tvar měničů [12] tak, aby kopírovaly tvar hadičky (hadička musí mít p esně daný 
průměr pro dané měniče). Poslední možností je vyplnit prostor mezi měničem a hadičkou materiálem, 
který p enese ultrazvuk bez utlumení [13]. 

2.1.1 Ultrazvuk 

 Ultrazvuk je vlastně mechanické vlnění (na úrovní atomů/molekul) s frekvencí nacházející se 

nad úrovní slyšitelnosti (20 kHz). V pevných látkách se toto vlnění může ší it podélně i p íčně, 
zatímco v plynných a tekutých (pro nás podstatných) se ší í pouze podélně. 
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 Důležitá vlastnost ultrazvuku je rychlost jeho ší ení a útlum v jednotlivých prost edích. 
Zatímco v kapalinách se ší í témě  bez útlumu, tak ve vzduchu (a plynech obecně) se ultrazvuk ší í 
několikrát pomaleji a je mnohem výrazněji utlumen (čím vyšší frekvence ultrazvuku, tím větší útlum). 
 Jednou z vlastností ultrazvuku je odraz. P i p echodu ultrazvuku mezi různými prost edími 
část projde a část se odrazí. Důležitým faktorem je rozdíl akustické impedance, zatímco p i p echodu 
mezi prost edími, jejichž akustická impedance se liší jen mírně (nap . mezi hadičkou a roztokem), se 
odrazí jen malá část intenzity, tak p i velkém rozdílu (nap . mezi vzduchem a roztokem) se odrazí 

větší část. 
 Rychlost ší ení ultrazvuku v homogenním prost edí je vždy konstantní vypočte se 
následujícím vzorcem: = √ [ ∙ ; ; ∙ − ] 
kde:  E… Youngův model pružnosti 

ρ… hustota prost edí 
 

 Důležitou hodnotou ovlivňující ší ení ultrazvuku je akustická impedance (odpor) p ímo 
úměrná akustickému tlaku a nep ímo úměrná rychlosti kmitání částic v daném prost edí. = � [� ∙ − ;  ; ∙ − ] 
 

materiál rychlost ší ení c [m∙s-1] akustická impedance [Ns∙m-2] 

glycerín 1 900 2,42 

krev 1 530 1,6 

vzduch 330 0,000 4 

plexisklo 2 700 3,1 

led 11 600 3,5 

voda 1 480 1,48 

Tabulka 1: Rychlost ší ení ultrazvuku a akustická impedance v ukázkových prost edích [11] 

 

 Další důležitou veličinou je intenzita vlnění, která nám vyjad uje množství zvukové energie 
procházející určitou plochou (směr ší ení zvuku je kolmý na tuto plochu). � = . �     [ ∙ − ;  ; ∙ − ] 
 Od intenzity se odvíjí další důležitá veličina a tou je útlum. Když se zvuk ší í prost edím, klesá 
jeho intenzita. Tato utlumená intenzita se dá vyjád it následujícím vzorcem: � = � ∙ − � [ ∙ − ;  ∙ − ; ∙ − ; ] 
kde: x… vzdálenost od zdroje 

 Ix… utlumená intenzita ve vzdálenosti x 

 I0… intenzita zdroje 

 α… činitel absorpce (vyjad uje energetické ztráty v daném prost edí) 
 



12 

 

P i p echodu ultrazvuku z jednoho prost edí do druhého se část ultrazvuku odrazí a část 
projde. Množství intenzity, která se odrazí je definována koeficientem odrazivosti (aR) a část intenzity, 
která projde je definována koeficientem p enosu (aT). Tyto koeficienty se vypočítají podle 
následujících vzorců: = ( −+ )  

 = +  

kde: Z1… akustická impedance prvního prost edí [N∙s∙m-3] 

 Z2… akustická impedance druhého prost edí 
Ze zákona o zachování energie musí platit: + =  

 

2.1.2 Určení frekvence měničů 

 Aby p ístroj fungoval co nejlépe, je t eba použít ultrazvukové měniče s určitou, co 
nejideálnější frekvencí. Určení této frekvence se odvíjí od dvou parametrů a ty jsou: útlum ultrazvuku 
ve vzduchu a vlnová délka. [14][15] 

 Jak bylo zmíněno výše tak s rostoucí frekvencí ultrazvuku roste její útlum ve vzduchu. Tudíž 
z tohoto pohledu musí být frekvence co nejmenší, aby nebyl útlum p i průchodu vzduchovou bublinou 
úplný[14]. Pokud budeme chtít mě it objem těchto bublin, tak je t eba, aby p i různě velkých 
bublinách byly odpovídající útlumy rozdílné. Pokud by se ovšem útlum i p i nepatrné bublině blížil 
nule, tak bychom sice bublinu detekovali, ale bylo by prakticky nemožné určit její objem. 
 Z pohledu vlnové délky je t eba, aby byla co nejmenší. Průměr bubliny by totiž měl být větší 
než vlnová délka procházejícího ultrazvukového signálu. Dá se tedy íct, že čím je vlnová délka nižší, 
tím menší bubliny je možné detekovat. [14][15] 
Vlnovou délku je možné vypočíst pomocí následujícího vzorce: � = � [ ; ∙ − ;  − ] 
kde: v… rychlost ší ení ultrazvuku v daném prost edí 
 f… frekvence ultrazvuku 

Ze vzorce je patrné, že vlnová délka je p ímo úměrná rychlosti ší ení ultrazvuku v daném prost edí 
(kterou neovlivníme) a nep ímo úměrná frekvenci ultrazvuku. Tudíž abychom mohli detekovat co 
nejmenší bubliny, pot ebujeme co největší frekvenci ultrazvuku. [14][15] 
 Je tedy nutné zvolit vhodný kompromis, aby byla frekvence signálu dostatečná i pro detekci 
menších bublin, ale aby nebyla p íliš velká a signál se v bublinách neutlumil p íliš. 

2.1.3 Digitální realizace 

 Myšlenkou tohoto obvodu je, že ultrazvukový signál není vysílán kontinuálně ale v impulsech 

v daných časových úsecích. Výhodou je menší spot eba energie a menší zah ívání vlivem ultrazvuku 

(jedna z vlastností ultrazvuku je, že vlivem rozkmitání se prost edí, v němž se ší í, zah ívá). Signál 
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detekovaný na p ijímači je dále analogově upraven (zesílen a vyfiltrován) a zpracován ídící 
jednotkou, která signál vyhodnotí.[11][14] 

 

Obrázek 2: Blokové schéma digitálního detektoru bublin s ultrazvukovými měniči [14] 
 

 Spínací obvod je odpovědný za generování budících impulsů v daných časových intervalech. 
Lze jej realizovat pomocí astabilního a monostabilního obvodu s danou časovou periodou. Tento 

obvod je velmi důležitý pro digitální realizaci tohoto za ízení. Impuls vygenerovaný tímto obvodem 

dále vybudí obvod pro vysílač, který p ivede požadovaný elektrický impuls k vybuzení 

ultrazvukového měniče. [14] Tento obvod se dá jednoduše realizovat pomocí tranzistoru jako spínací 

součástky. 
 Zesilovač a filtrace jsou dalšími důležitými prvky. Výstupní signál vycházející z p ijímače je 
důležité správně zesílit a vyfiltrovat, aby ho bylo možné co nejlépe dále analyzovat. Tento signál se 
samoz ejmě nachází ve vyšším frekvenčním pásmu se specifickou frekvencí, proto je nutné, aby 
zesilovač byl schopen pracovat v těchto vyšších frekvencích. Filtr musí být konstruován, aby propustil 
tuto danou frekvenci a ostatní odfiltroval (pásmová propust). Někdy se používá i dvojí filtrace. [14] 

 ídící jednotka má za úkol samotnou detekci bublin. Pracuje na principu rozdílné rychlosti 
ší ení ultrazvuku v různých prost edích (viz výše). Zatímco v kapalině se ultrazvuk pohybuje 
s rychlostí okolo 1500 m/s tak ve vzduchu je to pouze 330m/s. Po p ijetí signálu ze spínacího obvodu 

ídící jednotka mě í čas, dokud nezaznamená signál z p ijímače. Z tohoto namě eného času se pak 
zjistí, zda ultrazvuk prošel po cestě vzduchovou bublinou (p es vzduch ultrazvuk projde za delší 
dobu). [14] ídící jednotku je nejjednodušší realizovat pomocí mikroprocesoru. 
 Výstupním obvodem je myšlen alarm, který se spustí p i detekci bublin. Dále pak prvky 
zobrazující objem prošlé bubliny a podobně. 

2.1.4 Analogová realizace 

 Na rozdíl od digitálního ešení se u analogového nemě í u výstupního signálu časové 
zpoždění, ale intenzita (respektive útlum) oproti vyslanému signálu.[14] Útlum se vyjád í jako poměr 
výstupu ke vstupu (lze vypočíst z intenzit ultrazvuku měničů nebo z napětí za p edpokladu že se jedná 

o stejné měniče). Útlum se vypočte následující rovnicí: = � [ ; ; ] 
kde: Uin… Budící napětí vysílače 

 Uout… výstupní napětí na p ijímači 
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Obrázek 3: Blokové schéma analogového detektoru bublin s ultrazvukovými měniči [14] 

 

 Obvod pro vysílač, spínací obvod, zesilovač, filtrace a výstupní obvod fungují stejně jako u 

ešení pro digitální obvod. ídící jednotka pracuje už ale úplně jinak. Signál zde nejd íve projde p es 
usměrňovač, který má za úkol snížit zvlnění signálu. Následuje komparátor s nastavenou tresholdovou 

hodnotou, kterou porovnává s p íchozím signálem. Pokud je signál pod touto hodnotou, znamená to, 
že byl signál utlumen – prošel p es vzduch a spustí se alarm. Následuje dolnopropustný filtr, který 
slouží k určení délky bubliny. Podle délky bubliny je pak na výstupu odpovídající napětí (čím delší 
bublina tím níž napětí „spadne“). Tento signál je pak p iveden na druhý komparátor, který p evede 
hodnotu napětí na časový úsek. 
 

 Obrázek 4: Graf výstupních signálů dolnopropustného filtru a druhého komparátoru [14] 

 

 Modrý graf p edstavuje výstup dolnopropustného filtru. P i zaznamenání bubliny výstupní 
napětí poklesne podle délky bubliny v tomto p ípadě na hodnotu Ub. Čím delší bublina je, tím déle se 
kondenzátor ve filtru vybíjí (posléze nabíjí) a tím menší špičkové napětí zaznamenáme. Červený graf 
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reprezentuje výstupní napětí druhého komparátoru, který má danou tresholdovou hodnotu. P i 
p ekročení této hodnoty vstupním napětím komparátor zaznamená časový úsek bubliny. [14] 

2.1.5 Ultrazvukové měniče 

 Úkolem těchto měničů, jak už bylo zmíněno, je p eměnit elektrický signál na ultrazvukový a 
naopak. Existuje několik možností jak zvuk emitovat a detekovat, jako nap íklad elektrodynamicky, 
elektromagneticky, elektrostaticky a podobně. Pro detekci ultrazvuku je ale nejvhodnější využít 
piezoelektrického jevu – p i deformaci krystalu se na jeho plochách objeví elektrický náboj. Tato 

deformace je způsobena dopadajícím ultrazvukem (mechanickým vlněním). Velikost tohoto náboje 
nám pak udává informaci o intenzitě ultrazvuku. Naopak pro emitor ultrazvuku se využívá obrácený 
piezoelektrický jev – působením elektrického napětí na krystal dojde k jeho deformaci. P i správném 
elektrickém signálu p ivedeném na krystal se rozkmitá s požadovanou frekvencí a tím generuje 

ultrazvuk. 

 Piezo-krystaly se využívají buď p írodní (k emen), nebo syntetické. Důležité parametry pro 
výběr správného měniče je intenzita emitovaného ultrazvuku (vysílač), citlivost p ijímače (poměr 
výstupního napětí ku detekovanému ultrazvuku). Kromě toho, je také důležité vybrat správný tvar 
měniče. Nap íklad měnič pro p ijímač je vhodnější použít s membránou z piezoelektrického materiálu 

PVDF (polyvinylindene fluorid) [16], který nemá takovou citlivost jako klasický krystal, ale je možné 
použít tvar, který lépe kopíruje tvar hadičky. Díky tomu je zaznamenán čistější signál a je možné 
p esněji detekovat i větší bubliny. [15]Na vysílač je nejvhodnější klasický keramický piezoelektrický 
materiál (PZT), který má lepší poměr intenzita ultrazvuku/vstupní napětí. Navíc jsou odolnější proti 
vnějším mechanickým vlivům. Dalším důležitým parametrem je vhodné zvolení frekvence. Jak bylo 

zmíněno výše, p i volbě frekvence je t eba najít vhodný kompromis mezi velikostí útlumu ve vzduchu 

a vlnovou délkou. Ideální frekvence pro tyto p ístroje se pohybuje okolo 1MHz. 

 Pro ově ení této frekvence se vypočte vlnová délka ultrazvuku. Uvažujme hadičku o vnit ním 
průměru 3mm a vnějším 5mm. Tou prochází ultrazvuk o frekvenci f=1MHz. Rychlost zvuku ve vodě 
je cca vvoda=1500m/s a rychlost zvuku ve vzduchu je cca vvzduch=330m/s. Dále uvažujme, že hadičkou 
protéká voda a bubliny jsou složené z atmosférického vzduchu. � � = � � = ∙ 6 = , ∙ − = ,  � � ℎ = � � ℎ = ∙ 6 = , ∙ − = ,  

Z rovnic je vidět, že vlnová délka ve vodě je (dvakrát) menší než průměr hadičky, což je dostačující. 
Ve vzduchu je vlnová délka dostatečně malá, a proto bude možné detekovat i malé bubliny. 

2.1.6 Stanovení objemu bubliny 

 Z ultrazvukového signálu p evedeného p ijímacím měničem na elektrický se po zaznamenání 
bubliny dále vyhodnocuje i její objem. Pro výpočet objemu této bubliny je možné použít více postupů. 
Důležitým faktorem pro výpočet objemu bubliny bude intenzita zachycená měničem. Ta je závislá na 

pohltivosti a odrazivosti v prost edích, p es které ultrazvuk projde. Intenzitu detekovanou p ijímacím 
měničem vypočteme podle rovnic pro výpočet útlumu v homogenním prost edí a koeficientu p enosu. 

Nejd íve se vypočte intenzita p i průchodu paprsku p es silikonovou hadičku naplněnou vodou. 
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Uvažujme vnit ní průměr 3mm, vnější 5mm, impedanci vody ZW=1,48Ns/m3 a silikonové hadičky 
ZT=1,88Ns/m3. V tomto p ípadě paprsek dvakrát projde p es rozhraní voda-hadička, takže je nutné 
vypočítat koeficient p enosu pro toto prost edí: = ∙ , ∙ ,, + , = ,  

Což znamená, že na tomto rozhraní projde řŘ,5Ř% intenzity paprsku. 
 Dále se vypočte samotná intenzita paprsku detekována p ijímačem Ix: � = � − �� + �� + ��  
kde: I0…intenzita vysílaného paprsku 

 αT… koeficient pohltivosti v silikonové hadičce (30 dB/m p i 1MHz) 
 αW… koeficient pohltivosti ve vodě (0,22 dB/m p i 1MHz) 
 x1, x2, x3… vzdálenost uražená v daném prost edí (hadička – voda – hadička) 
Po dosazení: � = , �  … P es hadičku projde Ř6% intenzity paprsku. 

P i průchodu paprsku p es bublinu se pak vypočte koeficient p enosu pro rozhraní voda-

vzduch a do rovnice pro výpočet celkové konečně intenzity se započte i průchod p es vzduch (vznikne 

p echod hadička – voda – vzduch – voda – hadička, kde impedance vzduchu ZA=0,0004Ns/m3). 

� = ∙ , ∙ ,, + , = ,  

P i p echodu paprsku na rozhraní voda-vzduch projde 0,11% jeho intenzity. Nakonec se už jen 
vypočte celková intenzita paprsku na p ijímači p i průchodu p es bublinu. � = � � �� � − �� + �� + �� + ��  
kde: αA… koeficient pohltivosti ve vzduchu (164 dB/m p i 1MHz) 
 d… průměr vzduchové bubliny ( , − � ) 

Tato rovnice nám dává funkční p edpis závislosti intenzity detekovaného paprsku na průměru 
vzduchové bubliny. Což znamená, že podle detekované intenzity se zpětně určí průměr dané bubliny 
(respektive vzdálenost, kterou paprsek prošel vzduchem). 
 Nejjednodušší možností, jak následně vypočíst objem bubliny, je p edpokládat, že bublina je 
dokonalá koule, jejíž objem se vypočte podle známého vzorce: =  

kde: V… objem koule (vzduchové bubliny) 
 r… poloměr koule (vzduchové bubliny) 
P i mě ení a vyhodnocování p ijaté intenzity není p íchozí elektrický signál spojitý, ale vzorkuje se. 
P i průchodu jedné bubliny se v takovém p ípadě zaznamená několik vzorků s postupně klesající a 
následně rostoucí intenzitou. Hodnota intenzity paprsku tohoto lokálního minima p edstavuje průměr 
této bubliny – z něho už se podle vzorce pro objem koule vypočítá samotný objem této vzduchové 
bubliny. Nevýhoda této metody spočívá v momentě, kdy se v hadičce vyskytnou 2 bubliny v zákrytu, 

nebo je v hadičce na chvíli pouze vzduch (bublina bude mít tvar válce s polokoulemi na podstavách). 

Výhoda této metody pak spočívá v tom, že není nutné znát rychlost průtoku v hadičce (rychlost ale 

zase nesmí být p íliš velká, aby s danou vzorkovací frekvencí bylo možné zaznamenat dostatečný 
počet vzorků signálu pro danou bublinu – s vyšším průtokem klesá p esnost mě ení). 
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 Další možností je jak vypočítat objem bubliny je takový, že se bublina aproximuje na 
uskupení několika válců s tím, že výška je pro všechny válce jednotná a je určena ze vzorkovací 
frekvence a rychlosti průtoku. Průměr podstavy bude odpovídat vzdálenosti, kterou urazil paprsek 

vzduchem v daném místě (tato vzdálenost se opět vypočte z intenzity, respektive z napětí měniče 
odpovídající dané intenzitě). Aproximovaná bublina je zobrazena na následujícím obrázku: 

 Obrázek 5: Aproximace bubliny pomocí válců 

 

Průměr jednotlivých válců d se vypočte z detekované intenzity paprsku (viz výše) a následně se podělí 
dvěma pro výpočet poloměru ri. Výška v pak bude pro všechny válce stejná a vypočte se podle vzorce: � = � [ ; ∙ − ;  �� ∙ − ] 
kde: vp… rychlost průtoku 

 fs… vzorkovací frekvence 

Celkový objem bubliny se pak vypočte sečtením objemů těchto válců: = ∑ � ∙ ��=  

kde: v…konstantní výška pro všechny válce 

 ri… poloměr jednotlivých podstav válců 

 n…celkový počet válců pro jednu bublinu 

Výhodou tohoto ešení je možnost detekovat bubliny jiných tvarů než jen koule. Stále se ale uvažuje 
s bublinami ve tvaru elipsoidu (každý jednotlivý prů ez bublinou ve směru paprsku má kruhovou 
plochu). P esnost výsledku je závislá na počtu válců, které skládají bublinu (čím víc válců, tím 
p esnější výsledek). Počet těchto válců je pak závislý na jejich výšce (ideálně co nejmenší), ta je pak 
závislá na rychlosti průtoku (která se nedá ovlivnit) a vzorkovací frekvenci – pro co nejp esnější 
výpočet je tedy nutné vzorkovat signál s co největší možnou vzorkovací frekvencí. 
 Další možností je nevysílat ultrazvuk kontinuálně a v pulsech (digitální realizace) a mě it 
dobu, za jakou impuls dorazí k p ijímači. Tato metoda vychází z toho, že vzduchem se zvuk ší í 
pomaleji (cca 330m/s) než vodou (cca 1500m/s). P i mě ení v hadičce, jejíž průměr se pohybuje 
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ádově v milimetrech se pak podle vztahu pro výpočet času v závislosti na rychlosti a dráze =  nám 

pak tento čas vyjde ádově v μs, což znamená, že je nutné mít v obvodu časovač s dostatečnou 
frekvencí ( ádově v MHz pro počítání s p esností na μs). Objem bubliny je pak možné změ it stejnými 
způsoby jako p i mě ení z p ijaté intenzity. Ovšem p i určování objemu ze zpoždění zvuku je nutné 

mít p esně daný průměr hadičky (vnější i vnit ní), zatímco u mě ení objemu z intenzity stačí údaj o 
průměru hadičky jen p ibližný (útlum ultrazvuku ve vodě je minimální). 

2.2 Optické ešení 
 Méně využívaná možnost, jak detekovat vzduchové bubliny v hadičce s roztokem je využití 
fyzikálních vlastností světla, p esněji ečeno lomem světla p i průchodu mezi různými prost edími. 
Pro samotnou detekci bublin je tato metoda docela spolehlivá, ale objem těchto bublin se zde 

prakticky nedá určit. 

2.2.1 Lom světla 

 P i dopadu světla (a ostatních elektromagnetických zá eních) na rozhraní dvou prost edí se 
světlo zalomí a změní svůj úhel. Lom světla je závislý na rychlosti ší ení světla v daném prost edí a 
vyjad uje se pomocí rovnice: = � [−;  ∙ − ;  ∙ − ] 
kde: n… index lomu 

 c… rychlost světla ve vakuu 

 v… rychlost světla v daném prost edí 
P i průchodu světla mezi dvěma prost edími se pak výsledný úhel paprsku vypočítá podle Snellova 
zákona: sin � = sin �  

kde: n1, n2… indexy lomu daných prost edí 
 α1, α2, úhly paprsků v daném prost edí 

 
Obrázek 6: Lom světla na rozhraní dvou prost edí 
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 Ze vzorců je pak vidět že p i p echodu světla z prost edí s vyšším indexem lomu do prost edí 
s nižším (nap . voda - vzduch) se úhel paprsku v druhém prost edí zvýší. Naopak p i průchodu 
z prost edí s nižším indexem lomu do prost edí s vyšším (vzduch - voda) se úhel v druhém prost edí 
sníží. 

2.2.2 Konstrukce 

 Zapojení za ízení je podobné jako u ultrazvukového. Jen místo piezoelektrického jevu se zde 

využívá jev fotoelektrický. Vysílač je tvo en emitorem monochromatického světla (LED) a p ijímač 
fotocitlivou polovodičovou součástkou (fotodioda, fototranzistor). Důležité je zvolit vhodnou vlnovou 
délku použitého světelného paprsku. Ta by se neměla pohybovat ve viditelném spektru (p edejde se 
rušení). Používá se infračervené světlo s vlnovou délkou 940nm [17]. Samotná trubička, ve které se 
detekují vzduchové bubliny je pomocí speciálních klapek v mě ícím místě vytvarována do tvaru 

hranolu (s trojúhelníkovou podstavou) [17]. To zaručuje správný průchod paprsku z emitoru 

k detektoru. Tyto klapky je t eba v místě průchodu paprsku opat it „okénkem“ které umožní paprsku 
projít a zároveň ho kolimuje. 

 Obrázek 7: Průchod světelného paprsku p es hadičku [17] 

  

 Na obrázku je vidět, že p i daném vytvarování hadičky do tvaru hranolu se zajistí vlivem lomu 
světla témě  p ímočarý průchod paprsku od vysílače k p ijímači (dokud je v hadičce voda).Na foto-

členu je pak odpovídající výstupní napětí, které je pak dále zpracováno a vyhodnoceno. Pokud se 

v hadičce vyskytne vzduchová bublina, světelný paprsek se na rozhraní voda – vzduch a následně 
vzduch – voda zalomí, a tudíž nedopadne na sensitivní část p ijímače. Na výstupu p ijímače poklesne 
napětí, což je následně vyhodnoceno, že paprsek prošel vzduchovou bublinou. 
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2.3 Alternativní možnosti detekce 

Možností jak detekovat vzduchové bubliny je možné použít mnoho. Dá se pro to využít velké 
množství fyzikálních jevů. Každý způsob má své výhody i nevýhody.  

2.3.1 Elektrická kapacita 

P i umístění hadičky, kde se detekují vzduchové bubliny, mezi dvě elektrody se vytvo í 
kondenzátor, jehož kapacita je závislá kromě elektrod (rozměrům, vzájemné vzdálenosti…) také na 
dielektriku, které je v tomto p ípadě tvo eno hadičkou vyplněnou roztokem. P i výskytu vzduchu mezi 
těmito elektrodami se vlastnosti dielektrika změní a tím se i změní samotná kapacita tohoto 
kondenzátoru. Hlavní veličina těchto dielektrik je jejich relativní permitivita, která určí výslednou 
kapacitu, která slouží jako měrná jednotka pro samotnou detekci. 
 Samotná kapacita se vypočítá podle vzorce: = � �  

kde: ε0… permitivita vakua [Fm-1] 

 εr… relativní permitivita [-] 
 S… plocha elektrod [m2] 

 d… vzdálenost mezi elektrodami [m] 
 

 Rozdíl mě ené kapacity u hadičky vyplněné vzduchem a vodou je dostatečně velký, tudíž bude 
citlivost dostatečná a detekování objemu by mělo být docela p esné. Nevýhodou této metody jsou 
malé rozměry hadičky a tudíž i malé rozměry elektrod. Tudíž bude mě ená kapacita velmi malá a 
velmi ovlivněná všudyp ítomnými parazitními kapacitami. 

2.3.2 Zúžení hadičky 

Největší problém p i detekci bublin není detekce samotná, ale určení objemu dané bubliny. P i 
průtoku bubliny detektorem je totiž v daném prů ezu je částečně roztok i vzduch (pokud není bublina 
tak velká, že vyplní celou hadičku). P i zúžení hadičky v místě detekce na co nejmenší průměr se 
zajistí, že v v daném prů ezu bude buď pouze roztok, nebo pouze vzduch. Objem se pak jednoduše 
vypočte z délky bubliny a rychlosti průtoku. Samotnou detekci je pak možné možno provést jakkoliv 
(opticky, ultrazvukově…). 
 Výhoda této metody spočívá v tom, že se zaznamená buď průchod tekutiny, nebo vzduchu. 
Není t eba ešit zaznamenanou intenzitu dané mě ené velečiny a z ní dopočítávat průměr bubliny. 
Díky tomu je možné použít i nejlevnější a nejjednodušší metodu detekce (opticky). Nevýhodou této 

metody je p íliš velký zásah do stávajícího za ízení zvýšením mechanického odporu soustavy. To 
může způsobit selhání peristaltického čerpadla (je t eba vyšší výkon na protlačení roztoku užší 
hadičkou), nebo falešnou detekci ucpání hadičky a zastavení čerpadla. 

2.3.3 Mechanický tlak 

U této metody by se hadička mírně sev ela a na její povrch by se v tomto místě umístil tenzometr. 
Princip detekce pak spočívá v tom, že p i průchody témě  nestlačitelným roztokem by tenzometr 
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zaznamenával určitý tlak (za ízení by bylo kalibrované, aby tento tlak byl ve vyšších hodnotách 
rozsahu detektoru). P i průchodu vzduchové bubliny lehce stlačitelného plynu by se hodnota tlaku 
snížila (velikost tlaku je nep ímo úměrná velikosti bubliny). Z velikosti tlaky by pak bylo možné 
vypočítat i průměr bubliny a následně její objem. 
 Hlavní nevýhoda této metody spočívá ve změně tlaku detekovaného tenzometrem p i změně 
rychlosti průtoku, tudíž by šel takový detektor použít pouze u p ístrojů s konstantním průtokem, nebo 
p i vyhodnocování detekovaného tlaku započítat i aktuální rychlost průtoku. Tím by bylo stanovení 
objemu složitější, a tudíž s menší p esností. 

2.3.4 Elektromagnetické pole 

 Hadička se umístí mezi S a J pól magnetu (elektromagnetu). Protékající roztok (krev) obsahuje 

ionty, na které působí magnetické pole daného magnetu silou vyjád enou vztahem: = ∙ � ∙  
kde:  Fm… síla magnetického pole [N] 
 Q… náboj iontu [C] 
 v…rychlost průtoku [m/s] 
 B… indukce magnetického pole [Wb/m] 
 

 Síla magnetického pole, tok iontů a indukce magnetického pole jsou vektorové veličiny na 
sebe navzájem kolmé. Tudíž po p ipevnění elektrod na hadičku kolmo na použité magnetické pole (a 
kolmo na tok roztoku v hadičce) se na těchto elektrodách objeví napětí vyjád ené vztahem: = � ∙ ∙  
kde:  U… napětí na elektrodách [V] 
 d… průměr hadičky [m] 
 

 Dokud hadičkou poteče roztok (krev) na elektrodách se bude držet konstantní napětí. Pokud se 
v roztoku vyskytne bublina, napětí se sníží (opět platí nep ímá úměra mezi průměrem bubliny a 
namě eným napětím). Nevýhoda této metody je obdobná jako v p ípadě ešení pomocí tlaku – rychlost 

průtoku musí být buď konstantní, nebo být samostatně mě ena a p i vyhodnocování objemu bubliny 
započítána. 

2.3.5 Ionizační zá ení 

Princip je podobný jako u optického ešení, jen místo zdroje světla je použit zdroj ionizujícího 
zá ení a k němu vhodný detektor. Jako zdroj se využívají buď rentgenky, nebo radioaktivní izotopy. 
Použití rentgenky pro tento detektor by bylo značně nepraktické, proto by bylo lepší použít nějaký 

izotop. Stejně jako u světelného paprsku je i zde rozdílný útlum zá ení ve vodě a ve vzduchu. Intenzita 
detekovaného zá ení se dá vyjád it následujícím vztahem: � = � ∙ −�  
kde: I… detekovaná intenzita 

 I0…intenzita zá iče 

 μ… koeficient útlumu 

 x… tloušťka clony 
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 Podle detekované intenzity se opět dá vypočítat průměr bubliny a následně i její objem. 
Výhodou tohoto p ístroje je, že není t eba napájet zdroj zá ení, tudíž bude mít nejmenší spot ebu ze 
všech zmíněných detektorů. Hlavní nevýhoda spočívá v tom, že je nutné dodržet atomový zákon, který 
velmi omezuje využívání zdrojů ionizačních zá ení. I p esto, že emitované zá ení by bylo velmi slabé 
a dalo by se odstínit tak, že by pacienti i personál nedostávali prakticky žádnou dávku. Další 
nevýhodou by byl poločas rozpadu použitých izotopů. Bylo by nutné počítat s postupným slábnutím 

zá ení a podle toho pravidelně kalibrovat p ístroj. 

2.4 Zhodnocení detektorů 

 Detekce bublin optickou cestou není nejlepší ešení, jelikož touto cestou není možné stanovit 
objem daných bublin. Dále pak samotná konstrukce vyžaduje speciální úchyty deformující hadičky do 
požadovaného tvaru – silikonové hadičky jsou sice odolné proti mechanické deformaci, problém je ale 
s náročnější konstrukcí úchytů a perfektní vymě ení celého tohoto aparátu, aby světelný paprsek prošel 
od p ijímače k vysílači (paprsek několikrát p echází p es několik prost edí a dochází k jeho lomu). 

Nutno ještě zmínit že tato metoda je využitelná pouze, pokud hadičkou protéká čirá tekutina – pokud 

by hadičkou protékala nap íklad krev, světelný paprsek by se mohl p íliš utlumit (bylo by nutné zvolit 

vhodnou vlnovou délku, kalibrovat tresholdovou hodnotu na výstupu …) 

 Oproti tomu je mnohem jednodušší ešení pomocí ultrazvukových měničů. Jelikož je 
ultrazvuk mechanické vlnění a ne elektromagnetické zá ení, nedochází k jeho lomu a v krvi je utlumen 

témě  stejně jako ve vodě. Tudíž p i tomto ešení není t eba speciálně tvarovat hadičku a je možné 
detektor používat jak p i infuzích, tak p i procesech p i kterých je v hadičce krev (nap . plazmaferéza) 
bez větších úprav. Jedinou nevýhodou oproti optickému detektoru je vysoký útlum ultrazvuku ve 

vzduchu – sice se této vlastnosti využívá p i samotné detekci, ale je nutné zajistit, aby ultrazvukový 
paprsek neprošel vzduchem mezi měničem a stěnou hadičky. 
 Co se týká zbylých navrhovaných ešení, nejlépe použitelné se zdá použití elektrické kapacity, 
nebo elektromagnetického pole. U ostatních ešení by bylo p íliš mnoho problémů s konstrukcí, 

provozem a/nebo výslednou p esností mě ení. U mě ení pomocí elektromagnetické indukce by bylo 
pot eba kalkulovat s aktuálním průtokem a samotná konstrukce by byla trochu složitější než u 
kapacitního ešení. To by se p i vhodně zvolených rozměrech a velikosti elektrod dalo použít. Oproti 
ultrazvuku zde odpadá problém s nutností dokonalého styku elektrod s hadičkou (p i mírném odsazení 
se kapacita výrazně nezmění). Samotný objem bubliny by se pak nemě il pomocí úzkého paprsku a 
stanovení průměru bubliny, ale elektrody by bylo nutno konstruovat delší (5 – 10cm) a úzké a 

p ipevnit je podélně k hadičce. Objem by se pak stanovil se změny kapacity v závislosti na čase. 
 Co se týká mě ení objemu bubliny, je jednodušší ji počítat z časového zpoždění signálu na 
p ijímači (je t eba do obvodu p idat časovač, ale ten obvykle bývá implementován v mikroprocesorech 

sloužící jako ídící jednotka). Jelikož je signál vysílán v pulsech a ne kontinuálně má navíc tento 
obvod menší spot ebu. Nevýhodou pak je, že p i vzorkování signálu musí být časový rozestup mezi 

vzorky delší než doba, za kterou projde ultrazvuk od vysílače k p ijímači, což má za následek menší 
p esnost mě ení objemu. Výpočet objemu z intenzity p ijatého signálu je pak sice složitější, ale 
vzorkovací frekvenci je možné nastavit na mnohonásobně vyšší hodnotu (prakticky až na frekvenci 
použitého časovače). Díky tomu je možné vypočítat objem bubliny p esněji. 
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 Pokud objem počítáme pomocí aproximace bubliny na uskupení válců, pak je nutné znát 
rychlost průtoku v hadičce, takže je nutné do obvodu p idat průtokoměr – ten se dá nejelegantněji 
realizovat tím, že se do obvodu p idá další pár měničů ve známé vzdálenosti od prvního páru. P i 
detekci bubliny u prvního páru měničů se pak změ í čas, za který bublina urazí k druhému páru 

měničů a dopočítá se rychlost průtoku. 
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3 Návrh realizace 

 Cílem této práce je navrhnout p ístroj pro detekci vzduchových bublin v léka ské hadičce, 
kterou protéká roztok tak, aby dané za ízení bylo levné, jednoduché, p enositelné a použitelné pro více 
aplikací. Za ízení by nemělo zasahovat do stávajících p ístrojů a samotného pacienta a být samostatně 
činné. Bubliny by samoz ejmě měly být detekovány a mě eny co nejp esněji. Vše by mělo být 
jednoduše zpracované a ovladatelné (user – friendly). 

3.1 Ultrazvukové ešení 
 Princip použití ultrazvuku je dnes nejrozší enější a i p es jeho nevýhody se touto metodou dá 
nejp esněji určit celkový objem detekovaných bublin. 

3.1.1 Blokové schéma 

Vzhledem k informacím popsaným výše jsem se rozhodl detektor realizovat s kontinuálním 

vysíláním ultrazvuku (analogové ešení). Vzhledem k požadavkům na p enositelnost na více aplikací 
p edpokládám, že rychlost toku v hadičce nebude vždy stejná – proto jsem zvolil realizaci s dvěma 
páry vysílač – p ijímač, mezi nimiž je pevně daná vzdálenost – díky tomu je možné změ it rychlost 
toku v hadičce. Jako veličinu, ze které se bude následně určovat samotný objem bubliny, jsem si zvolil 
intenzitu ultrazvuku (p esnější než p i určování objemu ze zpoždění paprsku).objem se pak vypočítá 
metodou aproximace bubliny na soustavu válců. 

Obrázek 8: Blokové schéma realizovaného detektoru 

 

 Budící obvod generuje signál pro buzení PZT měničů fungující jako vysílač. Jelikož je 
intenzita ultrazvuku p i průchodu vzduchem silně utlumena je t eba ji zesílit vyfiltrovat možný šum. 
Následně se získaný signál zpracuje v mikroprocesoru, který vyhodnotí, zda ultrazvukový paprsek 

prošel bublinou a následně vypočte její objem. Pro stanovení objemu je nutné znát rychlost průtoku, 
proto p i detekci bubliny prvním p ijímačem, mikroprocesor začne mě it čas, za jaký bublinu detekuje 
druhý p ijímač. Z této časové hodnoty a známé vzdálenosti p ijímačů vůči sobě se pak dopočítá 
rychlost průtoku. Po detekci bubliny se nejprve spustí alarm a po následném výpočtu objemu se tato 
hodnota pošle na výstup mikroprocesoru (na který může být p ipojen počítač, displej …). 
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3.1.2 Mikroprocesor 

 Mikroprocesor je jedna z nejdůležitějších součástí celého za ízení. Má za úkol vyhodnotit 
signál a rozpoznat zda paprsek prošel vzduchovou bublinou a následně vypočíst objem této bubliny. 
Proto je nutné tento mikroprocesor správně naprogramovat. 

 Z vývojového diagramu je vidět, že mikroprocesor počítá vše, jak bylo popsáno výše. Po 
detekci bubliny prvním p ijímačem se vypočítá doba, za kterou urazí bublina k druhému p ijímači a 
následně se s každým vzorkem vypočítá objem daného válce a p ičte se k celkovému objemu bubliny. 

Když bubliny celá projde (hodnota napětí na druhém p ijímače stoupne nad tresholdovou), tak se 
hodnota jejího objemu vypíše na výstup a detekuje se znova. 

 

U1… zesílené napětí z prvního 

p ijímače 

U2… zesílené napětí z druhého 

p ijímače 

i… počet pulsů čítače 

fc… frekvence čítače 

sm… vzdálenost mezi p ijímači 
v…výška válce 

fs…vzorkovací frekvence 

V… objem bubliny 

d(U2) … vzdálenost, kterou 

paprsek urazil vzduchem 

p epočítaná z U2 

  

Obrázek 9: Vývojový diagram mikroprocesoru 
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3.1.3 Závěr 

 Vzhledem ke složitosti konstrukce a dostupnosti měničů,které si firmy vyrábějící tyto 
detektory nechávají speciálně dělat a které jinak prakticky nejsou k sehnání a vzhledem ke složitosti 
následného zpracování detekovaného signálu zůstane mé ešení detekce bublin pomocí ultrazvuku 
pouze „na papí e“. 

3.2 Kapacitní ešení 
 Po ultrazvuku by měl být kapacitní detektor nejp esnější. Jeho hlavní výhodou je pak 
jednoduchá konstrukce a následné zpracování signálu. 

3.2.1 Návrh konstrukce 

 Samotný detektor se bude skládat z několika částí. Nejdůležitější jsou samotné elektrody 
p edstavující kapacitor, mezi které je vložena hadička, ve které se detekují bubliny. Vlivem změny 
dielektrika (výskyt bublin v roztoku/krvi) se následně mění kapacita tohoto kondenzátoru, která slouží 
jako měronosná veličina. Dále je pak t eba kapacitu transformovat na napětí, které se p ivede na 
mikroprocesor, který daný signál vyhodnotí. 

 
Obrázek 10: Blokové schéma kapacitního snímače bublin 

 

 Největší problém pak nastane s p evodem kapacity na napětí. Existuje více možností, ale 
v domácích podmínkách nejsou všechny realizovatelné. Jedna z možností je p ímý p evod podle 
patentu [1Ř]. Kde se mě ený kondenzátor CX nabije na referenční napětí UR a následně se náboj 
z tohoto kondenzátoru p esune do referenčního kondenzátoru CR se známou kapacitou. Ten je dále 

p ipojen k operačnímu zesilovači, na jehož výstupu je napětí závislé na vstupní kapacitě. 

  
Obrázek 11: Schéma zapojení p evodníku kapacity na napětí [18] 
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 P epínač měnící stav mezi nabíjením mě eného kondenzátoru a vybíjením do referenčního 
kondenzátoru je t eba spínat elektronicky (stejně jako spínač pro vybití referenčního kondenzátoru). 
Tato doba p epínání musí být delší než doba nabití kondenzátoru. K němu je vhodné p ipojit 
p ed adný rezistor. Doba nabíjení se pak spočítá podle vzorce: � =  ; Ω;  

Doba nabíjení se pak rovná čty  až pětinásobku časové konstanty τ. 

 

 Další možností jak p evést kapacitu na napětí je využití časovače 555. P i následujícím 
zapojení tento časovač generuje obdélníkový signál s určitou frekvencí, která je závislá na odporu R1 a 

kapacitě C1. P i p ipojení kondenzátoru detekující bubliny v hadičce (viz výše) na místo C1 se bude 

výstupní frekvence časovače měnit v závislosti na kapacitě tohoto kondenzátoru. 

  
Obrázek 12: P evodník kapacity na frekvenci 

 

Výstupní frekvence se vypočítá podle vzorce: = ,+ � 

P i hodnotě rezistoru R1=1MΩ a R2=22kΩ a dále p i hodnotě CX v rozmezí 15 – 25pF (viz kapitola 

mě ení) se po dosazení do vzorce bude hodnota výstupní frekvence pohybovat v rozmezí cca 6,5 kHz 

až 3,řkHz. 
 Výstup z tohoto obvodu se dále p ipojí na IO LM2ř17N [1ř]. Tento obvod p evádí frekvenci 
na napětí podle správného dimenzování rezistorem a kondenzátorem. 
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Obrázek 13: Vnit ní zapojení IO LM2ř17N [19] 

 

Výstupní napětí se vypočítá podle rovnice [19]: = � ∙ ∙ ∙  

P i zapojení podle následujícího schématu a hodnotě rezistoru R=10kΩ a kondenzátoru C=1nF se po 

dosazení do vzorce bude výstupní napětí pohybovat v hodnotách 4,7 až 7,ŘV. 

  
Obrázek 14: P evodník frekvence na napětí [19] 
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3.2.2 Mě ení 

 Pro mě ení jsem použil několik elektrod z různých materiálů a tvarů. Cílem mě ení bylo 
stanovit měnící se kapacitu vlivem měnícího se dielektrika (množství roztoku/vzduchu mezi 
elektrodami). Mezi elektrody jsem umístil infuzní hadičku vyplněnou tak, aby elektrody na hadičku 
dosedly a nebyl mezi hadičkou a elektrodou prostor. 
 Pro mě ení jsem použil následující vybavení: 
Infuzní hadička s vnit ním průměrem 3mm a vnějším průměrem 4mm 

Obdélníkové elektrody C1, C2 a C4 s rozměry 50x2.5mm 

Sférické elektrody C3 a C5 kopírující tvar hadičky s délkou 50mm 

Fyziologický roztok 0,9% NaCl 

RLC metr HAMEG HM8118 

 Pro teoretický výpočet kapacity elektrod se vyjde z následujících hodnot: 

εr voda=Ř1 … relativní permitivita vody 

εr vzduch=1,00054 … relativní permitivita vzduchu 

εr Si=3 … relativní permitivita silikonové pryže 

ε0=8,8542·10-12 F·m-1 … permitivita vakua 

Dále je použita obdélníková elektroda s plochou 1cm2 a silikonová hadička (viz výše). 
Vychází se z rovnice: = � �  

Kde: S … plocha elektrody (m2) 

 l … vzdálenost mezi elektrodami (m) 

Z důvodu dvou dielektrik (tloušťky – pryž – 1mm a voda/vzduch – 3mm) upravíme rovnici: = � �  � + � ∙  

Kde: εr2 … relativní permitivita vody nebo vzduchu (εr voda, εr vzduch) 

Celková kapacita p i hadičce vyplněné vodou: = , ∙ − ( ∙ + ∙ ) ∙ ∙ −6∙ − = , ∙ − = ,   

Celková kapacita p i hadičce vyplněné vzduchem: = , ∙ − ( ∙ + ∙ , ) ∙ ∙ −6∙ − = , ∙ − = ,   

Rozdíl mezi kapacitami p i hadičce vyplněné vodou a vzduchem je dostatečně velký, tudíž by měl mít 
takovýto detektor dostatečnou citlivost. Následně se provede mě ení pro ově ení těchto hodnot. 
 

Nejprve je t eba určit ideální frekvenci pro mě ení kapacity. Cílem je, aby rozdíl kapacity p i 
hadičce vyplněné roztokem a následně vzduchem byl co největší. Proto je mě ení provedeno pro více 
frekvencí. 
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Obrázek 15: Závislost kapacity na frekvenci s různými dielektriky – C1 

 
Obrázek 16: Závislost kapacity na frekvenci s různými dielektriky – C2 
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Obrázek 17: Závislost kapacity na frekvenci s různými dielektriky – C3 

 
Obrázek 18: Závislost kapacity na frekvenci s různými dielektriky – C4 
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Obrázek 19: Závislost kapacity na frekvenci s různými dielektriky – C5 

 

 Z namě ených grafů je patrné, že největší rozdíl kapacit, a tedy i největší citlivost je p i 
frekvenci 200 kHz. Nejlepších výsledků pak dosáhl kondenzátor C5, kde byl rozdíl namě ených 
kapacit 5,1 pF. Bohužel je tento rozdíl mnohem menší, než bylo původně vypočteno. Když jako 
dielektrikum sloužila voda, byla kapacita p ibližně stejná jako p edpokládaná, ale p i vzduchovém 
dielektriku byla už hodnota jen mírně menší oproti vodě. Toto mohlo být způsobeno tím, že hadička 
má trochu jiný tvar než s jakým bylo počítáno. Stěny hadičky nejsou jen naho e a dole, ale i na bocích. 

Další odchylka mohla být způsobená parazitními kapacitami. Sférické elektrody pak p i tomto mě ení 
dopadly lépe než obdélníkové. 

 

 V dalším mě ení je cílem stanovit charakteristiku zobrazující závislost kapacity na velikosti 
bubliny. Mě ení bylo provedeno pro několik frekvencí, s tím, že je nejdůležitější frekvence 200kHz, 
která byla zjištěna jako nejideálnější. P i tomto mě ení už byl použit fyziologický roztok namísto 
vody, aby mě ení co nejvíce odpovídalo reálným podmínkám v infuzní technice. 
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Obrázek 20: Závislost kapacity na velikosti bubliny – C1 

 

 
Obrázek 21: Závislost kapacity na velikosti bubliny – C2 
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Obrázek 22: Závislost kapacity na velikosti bubliny – C3 

 

 
Obrázek 23: Závislost kapacity na velikosti bubliny – C4 
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Obrázek 24: Závislost kapacity na velikosti bubliny – C5 

 

 V tomto mě ení se na kondenzátorech C1 a C2 vyskytl výrazný skok, jehož p íčina nebyla 
odhalena. Pravděpodobně někde nebyl dokonalý kontakt a vznikl p echodový odpor, který měl za 
následek zkreslení výsledku. U kondenzátoru C4 je také vidět ne zcela hladký průběh. Zde ale není 
odchýlení tak výrazné. Mě ení kondenzátorů C1 a C2 proto bylo provedeno ještě jednou. 
 

 
Obrázek 25: Závislost kapacity na velikosti bubliny – C1 
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Obrázek 26: Závislost kapacity na velikosti bubliny – C2 

 

 Zde už k p edchozí chybě nedošlo a závislost už má hladký průběh. V tomto mě ení opět 
nejlépe dopadl kondenzátor C5 a C3 (sférické). Použití fyziologického roztoku mělo mírný vliv na 
výslednou kapacitu, která byla vyšší, než p i použití vody (což zvyšuje citlivost).  
 

 Nyní se zapojí p evodník kapacity na frekvenci podle obrázku 12. Následně se pomocí 
osciloskopu (Agilent MSO-X 2024A) změ í výstupní frekvence v závislosti na změnu bubliny. Pro 
toto mě ení byl pro detekci bubliny použit kondenzátor C3 (viz výše). 

  
Obrázek 27: Závislost frekvence na velikosti bubliny 
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 Z grafu je vidět že namě ená výstupní frekvence je vyšší než výše vypočtená a její rozpětí je 
mnohem menší, než bylo původně p edpokládáno. Důvod je pravděpodobně v tom, že detekční 
kondenzátor má p íliš malou hodnotu (okolo 20pF) a malou citlivost (malá změna kapacity p i změně 
objemu bubliny). Nakonec vzhledem k nízké kapacitě detekčního kondenzátoru je určitě t eba 
uvažovat i s parazitními kapacitami, které výsledek může výrazně zkreslit. 
 Následně Byly vyměněny odpory určující výslednou frekvenci na hodnoty R1=100kΩ a 

R2=10kΩ a průběh frekvence promě en znova. 

  
Obrázek 28: Závislost frekvence na velikosti bubliny p i změně odporů 

 

 Zde je vidět, že má graf lineárnější průběh a hodnoty se (dle očekávání) pohybují ve vyšších 
hodnotách. Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou (citlivost) byl percentuálně podobný 
p edchozímu mě ení. Což znamená, že i zde není výsledek p íliš vhodný. 
 

 Dále se výstup p evodníku kapacity na frekvenci p ipojí na vstup p evodníku frekvence na 
napětí. Jelikož byla změna frekvence mnohem menší než podle očekávání a v jiných hodnotách, dá se 

p edpokládat, že změna napětí bude ještě menší. Po změ ení změny napětí v závislosti na změně 
objemu bubliny byla tato změna napětí jen minimální a témě  nemě itelná. 

3.2.3 Závěr 

 Z mě ení je vidět, že na detektor je nejlépe použít kondenzátor se sférickými elektrodami. 
Dále je pak vhodné mě it p i vyšších frekvencích z důvodu vyšší změny kapacity p i průchodu 
vzduchové bubliny a tím pádem i vyšší citlivosti samotného detektoru. Na použitém RLC metru bylo 

možné nastavit maximální frekvenci na 200 kHz, která byla pro mě ení nejvhodnější. Vzhledem 

k rostoucímu rozdílu kapacit (s různými dielektriky) s rostoucí frekvencí je pravděpodobné, že použití 
vyšší frekvence než 200kHz by bylo ještě vhodnější. 
 Vzhledem k tomu, že elektrody byly sestrojeny v domácích podmínkách, tak se do mě ení 
zanesla tímto způsobená chyba (elektrody neměly dokonalý tvar, nemusely dokonale naléhat na 
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hadičku …). P i použití elektrod vyrobených „na míru“ v profesionálnějších podmínkách a následné 
speciální uchopení hadičky mezi elektrody by mohlo zvýšit citlivost celého za ízení a tím i zlepšit 
možnost jeho využití. 
 Co se týká p evodu kapacity na napětí, tak vzhledem k nízké hodnotě a změně kapacity 
detekčního kondenzátoru se napětí témě  nezměnilo. Po prvním p evodu kapacity na frekvenci byl 
ještě znatelný nějaký rozdíl výstupního signálu, ale p i následném p evodu frekvence na napětí se už 
tato hodnota témě  nezměnila. 

3.3 Indukční ešení 
 Podobně jako u kapacitního ešení se zde vloží hadička do cívky, na které se následně mě í 
indukce. Vzhledem k tomu, že fyziologický roztok (a krev) obsahují spoustu částic, je možné, že se 
vlivem rozdílnému poměru roztok/vzduch bude měnit indukce na této cívce. Mě ení bylo provedeno 

spíše pro zajímavost a neočekává se, že by tato metoda byla lepší než kapacitní. 

3.3.1 Mě ení 

 K mě ení byl použit měděný lakovaný drát o průměru 1,2 mm omotaný kolem hadičky s 35ti 

závity. Celá délka této cívky pak byla zhruba 45 mm. Dále pak silikonová hadička, která byla použita i 
p i mě ení kapacit (viz výše). 

 
Obrázek 29: Závislost indukce na velikosti bubliny 

 

 Z grafu je vidět, že se indukce témě  neměnila. Jednotlivé vrcholy pak ukazují, že nejistota 
mě ení byla větší než změna indukce p i změně velikosti bubliny. 
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3.3.2 Závěr 

 Z namě ených výsledků je jasně vidět, že tato metoda není vhodná. Další problém by pak 
navíc nastal p i umisťování hadičky do cívky. Provléknout ji cívkou by nebylo moc praktické a musela 
by se vymyslet speciální tvar cívky, do které by šla hadička umístit běžným způsobem. 
 Na druhou stranu ale bylo mě ení provedeno bez pohybu roztoku. Pokud by roztok v hadičce 
tekl určitou rychlostí, je možné, že by se mohla indukce měnit v závislosti na rychlosti průtoku. 
Jelikož se ale bublina obvykle pohybuje jinou rychlostí než roztok, bylo by velmi obtížné zjistit její 
objem (samotná detekce by ale byla možná). Bohužel nebyly prost edky k promě ení této teorie. 
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4 Zhodnocení výsledků 

 V dnešní době používané ultrazvukové detektory mají spoustu nedostatků. Jsou konstrukčně 
náročné, Samotné ultrazvukové měniče je t eba vyrábět „na míru“, je t eba zajistit, aby měniče 
dokonale nasedaly na hadičku, jinak dojde ke zkreslení mě ení a hlavně se p i této možnosti detekce 
nedají detekovat p íliš malé bubliny a dále pak může nastat problém, pokud se bubliny p ekrývají. 
 Z dalších možných ešení zmíněných v této práci se jako nejvíce vhodné jeví detekce pomocí 

kapacity, které funguje na principu změny dielektrika mezi dvěma elektrodami a tím následně 
kapacity. Na hadičku se ze dvou stran p ipevnily elektrody a zkoumala se změna kapacity vlivem 
změny poměru roztok/vzduch v hadičce mezi elektrodami. Ovšem p i mě ení nastal problém s tím, že 
výsledná změna kapacity vlivem změny dielektrika byla malá a i celková kapacita byla v nízkých 

hodnotách (cca 15 – 25pF). To může mít za následek vyšší zkreslení vlivem parazitních kapacit. 
Z dvou typů použitých elektrod (obdélníková a sférická) lépe vyšla sférická. 
 Další problém nastal p i p evodu kapacity na napětí. U vyšších hodnot tento p evod není 
obtížný, ale u takto nízké kapacity se celková citlivost ještě výrazně snížila. 
 Vzhledem k tomu, že nejdůležitější součást celého detektoru – detekční kondenzátor byl 
vytvo en v domácích podmínkách, tak je možné, že profesionálně „na míru“ vyrobený tak, aby měl co 
největší citlivost a co nejvyšší kapacitu bylo by možné, aby se takovýto detektor vyrovnal 
ultrazvukovému. Ale na rozdíl od ultrazvukového detektoru je kapacitní jednodušší ke konstrukci i ke 
zpracování signálu. 
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