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Abstrákt 

Cílem této práce je realizace generátoru defibrilačního impulzu s řízenou dodanou energií. 

Vychází se z teoretických znalostí anatomie, fyziologie srdce a fyzikální podstaty defibrilace. V této 

práci je popsán návrh a realizace zařízení, které umožňuje monofázický a bifázický defibrilační 

impulz. Zařízení bylo realizováno a testováno na nepájivém poli a výsledky byly naměřeny a 

zaznamenány do práce. 

Klí c ová  slová 

srdce; buňka srdečního svalu; srdeční arytmie; defibrilátor; monostabilní multivibrátor; generátor 

defibrilačního impulzu 

Abstráct 

The implementation of the defibrillation generator is the aim of this dissertation. It is based on 

the theoretical knowledge of anatomy, physiology of the heart and the physical nature of defibrillation. 

It describes the design and implementation of a device that allows monophasic and biphasic 

defibrillation impulse. The device has been implemented and tested on breadboard field and the results 

were measured and recorded in this work. 

Key words 

heart; cardiac muscle cells; cardiac arrhythmia; defibrillation; monostable multivibrator; defibrillation 

pulse generator 

  



 

 

 

Šeznám pouz ity ch symbolu  á zkrátek 

AED – Automatizovaný externí defibrilátor 

AV – Síňokomorový uzel 

DPS – Deska plošného spoje 

IED – Implantabilní kardiovertery – defibrilátory 

IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny 

KPR - Kardio pulmonální resuscitace 

MKO – Monostabilní klopný obvod 

Myokard – Srdeční sval 

SA – Sinoatriální uzel 

TMR - časovač 
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je realizace generátoru defibrilačního impulzu s řízenou dodanou 

energií. 

Generátor defibrilačního impulzu (neboli defibrilátor) je elektronický zdravotnický přístroj, 

který se využívá hlavně tam, kde je zapotřebí urgentního zákroku pro obnovení srdeční činnosti. Je to 

rychlá, efektivní a jednoduchá metoda zákroku a proto je stále více využívána. Defibrilátory se již 

staly nedílnou součásti vybavení nejen nemocnic. Proces defibrilace pomocí defibrilátoru se 

uskutečňuje tak, že srdcem pacienta prochází elektrický proud, který má za úkol obnovit činnost 

srdečního svalu.  

 V úvodní části bakalářské práce se seznámíme s anatomií a fyziologií srdce, kdy teoretickou 

část základního lidského orgánu uzavřeme poruchami srdečního rytmu. Dále si budeme definovat 

fyzikální podstatu defibrilace, rozdíly mezi jednotlivými typy defibrilátorů, důsledky bifázického 

pulzu na lidský organismus, možnosti řešení nebezpečných stavů hlavně pomocí elektrického impulzu 

pomocí defibrilace a to vše zejména za účelem bezpečnosti pacienta. 

Za účelem realizace přístroje bude vytvořen návrh analogového generátoru pro monofázický a 

bifázický defibrilační impulz s řízenou dodanou energií, bude realizována analogová část 

defibrilačního generátoru, provedeno testování na nepájivém kontaktním poli a budou provedeny 

měření a testy. Poté na základě navrženého schématu v prostředí EAGLE bude vytvořen přístroj 

generátor defibrilačního impulzu. 
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2. Anatomie a fyziologie srdce 

V této kapitole se budeme věnovat srdeční činnosti srdce. Pro ucelenost informací 

o defibrilační technice je třeba na úvod popsat základy srdeční anatomie. Srdce je jeden  

z nejdůležitějších orgánů v lidském těle a proto je nezbytně nutné znát obecnou stavbu srdce a přehled 

poruch srdečního rytmu. Základem elektrické aktivity srdce je akční potenciál srdečních buněk. [1]  

2.1 Anatomie srdce 

Jde o dutý svalový orgán připomínající obrácený nepravidelný rotační kužel, který je uložen 

v hrudníku. Dvě třetiny srdce jsou uloženy v levé části hrudníku a jedná třetina v pravé části. Srdce 

dospělého jedince má hmotnost okolo 230 - 340 gramů. Hmotnost srdce závisí na objemu srdeční 

svaloviny, která je individuálně variabilní. Zvýšení hmotnosti srdce označujeme za hypertrofii. Srdce 

může hypertrofovat u sportovců, ale taky za různých patologických jevů. Hrot srdce směřuje dolů a 

dopředu, podstavec srdce pak dozadu a vzhůru. 

 

Obrázek 1:Poloha srdce v lidském těle [4] 

Srdce je složeno z levé a pravé předsíně. Na srdeční předsíně navazuje levá a pravá komora. 

Obě dvě předsíně vybíhají v ouška, to je místo, kde se fixují endokardiální síňové kardiostimulační 

elektrody. Srdeční stěna je složena ze tří vrstev: epikardu, myokardu a endokardu. Zevní vrstvu 

epikardu pokrývá srdeční sval. Myokard je tvořen příčně pruhovanými svalovými vlákny. Srdeční sval 

nejde ovládat vůlí. Vnitřní vrstva endokard je tvořena lesklou blánou, která vystýlá srdeční dutinu. 

[1][2][3]  
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2.2 Srdce a jeho činnost 

Srdce si představme jako čerpadlo. Srdce je svalová pumpa, která zajišťuje svými pravidelnými 

stahy krevní oběh v lidském těle. Shromažďuje krev ze všech částí těla a pumpuje ji do plic a 

shromažďuje krev z plic a pumpuje ji do celého těla. Základní podmínkou pro práci srdce je správná 

funkce chlopní, správná funkce převodního systému a přesná návaznost systol a diastol. Aby srdce 

bylo schopno vykonávat tyto funkce, musí být zásobováno kyslíkem a musí být schopno vytvářet a 

vést elektrické vzruchy, které vedou k srdeční kontrakci. Jestliže srdce není schopno plnit svoji funkci, 

dochází k nebezpečným stavům a musí být co nejrychleji obnovena srdeční činnost. 

Čerpací činnost srdce je založena na rytmickém střídání relaxace (diastola) a kontrakce (systola) 

svaloviny komor. Během diastoly se komory plní krví a během systoly se vypuzují do velkých tepen 

(plicnice a aorty). Do komor přitéká krev ze srdečních předsíní, kam se dostává z velkých žil (dutých 

žil a plicních žil). Systola předsíní předchází systolu komor a tak předsíně fungují jako pomocná 

čerpadla, která napomáhají plnění komor. 

 

Obrázek 2:Schéma lidského srdce [5] 

2.3 Převodní systém srdce 

Převodní systém je celek buněčných struktur, které vytvářejí a vedou vzruchy. Činnost 

srdečního svalu pak není podmíněna další inervací a nervy přicházející do srdce automatickou činnost 

pouze zrychlují nebo zpomalují. Myokard je sám zdrojem elektrických signálů nutných k depolarizaci 
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buněk pracovního myokardu. Tato vlastnost srdečního svalu je jedinečná a při odpojení nervových 

spojů může srdce pokračovat v rytmické činnosti. Toho se využívá při transplantaci srdce, kdy je srdce 

funkční po celou dobu chirurgického zákroku. 

 

Obrázek 3: Převodní systém srdeční [6] 

Převodní systém je složen ze sinoatriálního uzlu, spojů ze sinoatriálního uzlu 

k síňokomorovému uzlu, síňokomorového uzlu, síňokomorového Hisova svazku, pravého a levého 

Tawarova raménka a Purkyňových vláken. 

U savců je základním prvkem převodního systému sinoatriální uzel. Je odpovědný za tvorbu 

základních vzruchů, udávající rychlost srdeční akce. Vzruch, který se vytváří v tomto uzlu, má 

frekvenci 60 až 100 stahů za minutu. Z SA se uzlu se vzruch, vlna depolarizace šíří na pracovní 

myokard síní. Následovně přechází přes AV uzel. Jeho funkcí je zpožďovat šíření vzruchu. Je potřeba, 

aby se dokončila depolarizace síní, a až následně byla zahájena depolarizace komor. V případě 

poškození SA uzlu přebírá AV uzel roli generování vzruchu pro celé srdce.  Rytmus, který vychází ze 

SA uzlu, se nazývá sinusový. Pokud je rytmus generován AV uzlem, říká se mu nodální. Z předního 

okraje AV uzlu vystupuje síňokomorový Hisův svazek. Vazivový skelet mezi myokardem síní a 

myokardem komor působí jako bariéra. Nepropustí vzruch ze síní na komory. Vzruch ze síní se může 

dostat na komory pouze Hisovým svazkem, který navazuje na AV uzel. Při přechodu do svalové části 

septa se rozděluje na dvě raménka pravé a levé, nazývané Tawarova raménka. Každé raménko míří 
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k myokardu komor. Tawarova raménka se následně větví na Purkyňova vlákna, která vzruch rozvádí 

na pracovní myokard komor. [1][6][7][8] 

SA uzel => AV uzel => Hisův svazek => Tawarova raménka => Purkyňova vlákna 

2.4 Elektrofyziologie buňky 

Základním stavebním prvkem tkání živých organizmů je buňka, která je schopná samostatné 

existence. Buňky tvoří složité anatomické struktury, jako jsou například svaly, nervy, srdce, mozková 

tkáň a podobně. Uvnitř buňky je intracelulární (nitrobuněčná) tekutina, která se nazývá plazma. Je to 

chemický roztok molekul a iontů organických a minerálních látek, zejména iontů draslíku. Okolo 

buňky je extracelulární (mezibuněčná) tekutina, která má podobné vlastnosti jako intracelulární 

tekutina. Převažují v ní zejména ionty chlóru a sodíku. [9] 

2.4.1 Buňky srdečního svalu 

Buňky srdečního svalu jsou zvláštním případem dráždivých buněk. Buňky jsou na sebe těsně 

vázány a tvoří rozvětvená svalová vlákna. Je-li elektricky podrážděná jedna buňka, vyvolají lokální 

proudy v okolí podráždění dalších buněk. To znamená, že podráždění buněčné membrány vyvolá 

elektrickou odpověď zvanou akční potenciál. Většina buněk srdečního svalu je kontraktilní a na 

elektrické podráždění reaguje stahem. Myokard se svým elektrickým chováním podstatně liší od 

ostatních vzrušivých tkání. Akční potenciál buňky myokardu má výrazně delší dobu trvání a liší se 

svým průběhem v různých částech srdce, především podle toho, jakou funkci vykonává. Podle funkce 

se buňky myokardu dělí na převodní systém srdeční nebo pracovní myokard. [3][6] 

Převodní systém srdeční má schopnost samovolně tvořit vzruchy po celém srdci. Jedná se o 

buňky specializované na elektrickou aktivitu. Buňky pracovního myokardu nejsou za normálních 

okolností schopny spontánní tvorby vzruchů. Hlavní funkcí je mechanická čerpací práce srdce. [6] 

2.4.2 Klidové membránové napětí 

Základním společným rysem elektrické aktivity všech vzrušivých tkání a tedy i srdečních 

svalových buněk je schopnost depolarizace a repolarizace jejich buněčných membrán. Klidový 

membránový potenciál je vlastností všech tělesných buněk. Tak jako v buňkách lidského těla je i 

v buňkách myokardu hlavním intracelulárním iontem draslík, který je uvnitř buňky asi 30krát 

koncentrovanější než vně. Pro draselný iont je buněčná membrána snadněji propustná. Hlavním 

extracelulárním iontem je pak sodík, pro který je buněčná membrána propustná velmi málo. 

Membrána má pro jednotlivé druhy iontů specifickou propustnost. 

Systém se snaží vytvořit termodynamickou rovnováhu vyrovnáním koncentrací iontů po obou 

stranách membrány. Ionty membránou propouštěné tak pronikají do prostoru s jejich menší 

koncentrací. Opačně nabité ionty s nimi nepropouštějí, protože pro ně membrána propustná není. 

Difúze iontů je zastavena elektrickým polem, které vzniklo následkem oddělení kladných a záporných 

iontů na membráně.  
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Tabulka 1: Koncentrace nejvýznamnějších iontů vně a uvnitř buňky 

Koncentrace iontů vně a uvnitř buňky 

Prvek Iont Vně buňky (mmol/l) Uvnitř buňky (mmol/l) 

Sodík Na
+
 135-145 5-10 

Draslík K
+
 3,5-5 135-150 

Chlór Cl
-
 95-110 4 

Vápník Ca
2+

 2-4 10
-4 

 

Napětí, které vzniká na buněčné membráně mezi intracelulárním a extracelulárním prostředím, 

se označuje jako klidový membránový potenciál. Extracelulární prostor je kladný a intracelulární je 

záporný. Ionty tedy nepřímo ovlivňují velikost potenciálu. Ve skutečnosti se jedná o rozdíl potenciálů, 

tedy elektrické napětí. Zavedeme-li do nitra buňky elektrodu, zjistíme, že vnitřek buňky je proti 

povrchu buňky negativní. Velikost toho napětí se pohybuje v řádu jednotek až set milivoltů. Pro buňky 

pracovního myokardu je typická hodnota klidového membránového potenciálu -90mV. Liší se podle 

funkce buňky, v případě myokardu jsou rozdíly mezi buňkami převodního systému a pracovního 

myokardu. [1][6] 

2.4.3 Akční potenciál buňky srdečního svalu 

Akční potenciál je rychlá změna napětí na membráně buněk. Intracelulární prostor se 

z hodnoty -90mV dostává během 1-3ms na hodnotu +20 až +30mV. 

 

Obrázek 4:Průběh akčního potenciálu na membráně buňky pracovního a převodního myokardu [1] 

Tato změna napětí se u vzrušivých membrán šíří i do okolí. První fáze procesu akčního 

potenciálu se nazývá depolarizace. Začíná otevřením sodíkových kanálů, což se projeví překmitem 

potenciálu do kladných hodnot. Následuje velmi krátká fáze částečné repolarizace. Hodnota 

membránového potenciálu klesá na +10 až +15mV. Od počátku depolarizace a velmi krátké fázi 

repolarizace je membrána v absolutní refrakterní fázi. Buňka nereaguje na další dráždící podněty. 

Následuje dlouhá fáze typická pro srdeční buňky označována jako plató. Trvá 100-300ms a hodnota 

napětí se nevrací na původní napětí, ale hodnota napětí činí stabilně +15mV. Následovně se 

membránový potenciál vrací na klidovou hodnotu. Tato fáze je nazývána repolarizace. Srdeční svalová 
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buňka se stává relativně refrakterní. Celková doba akčního potenciálu buňky myokardu trvá 

200 - 400ms. [1][3][6] 

2.4.4 Šíření vzruchu v srdci 

Vzruchy se mezi buňkami přenášejí lokálními elektrickými proudy, které vznikají mezi 

polarizovanými a depolarizovanými oblastmi. Vzruch se šíří po myokardiálních vláknech po celém 

srdci. To znamená, že pokud je srdce stimulováno a jeho intenzita je nadprahová, odpoví podrážděním 

všech svých buněk. Pokud je stimulační podnět podprahový, nedá žádnou odpověď. Rytmicky se 

opakující podněty si vytváří srdce samo. Tato vlastnost se nazývá automacie. U zdravého srdce vzniká 

vzruch v SA uzlu a odtud se šíří pracovním myokardem síní rychlostí přibližně 1m/s. Nejsou zde 

morfologicky patrné převodní dráhy jako v komorách, i tak zde existují jisté preferované cesty šíření. 

Vodivé spojení mezi síněmi a komorami je AV uzel, který zpomaluje vzruch na rychlost šíření kolem 

5cm/s. Následovně mezikomorovým septem, Hisovým svazkem, Tawarovými raménky a následným 

větvením pak vzruch Purkyňovými vlákny dráždí komory v celém objemu. 

Hoorwegova – Weissova křivka graficky vyjadřuje závislost intenzity potřebné k vyvolání 

prahového podráždění při postupném zkracování doby trvání impulzu. Tato doba se zjišťuje jak pro 

pravoúhlé, tak pro šikmé impulzy. V kardiostimulaci se používají obdélníkové stimulační impulzy 

s programovatelnou amplitudou a šířkou. Stimulační práh lze vyjádřit v jednotkách napětí, náboje 

nebo energie impulzu podle přímé úměrnosti: 

𝐸 = 𝑈2 ∙ 𝑡 
(1)  

 

Obrázek 5: Hoorwegova – Weissova křivka [9] 

Proud reobáze IR je práh pro teoreticky nekonečně široký impulz. Čas chronaxie tch je šířka impulzu, 

jehož výška se rovná dvojnásobku proudu reobáze. V praxi je nekonečná šířka impulzu nahrazena 

šířkou například 2ms. [1][9]  
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2.5 Elektrokardiografie – EKG 

Elektrokardiografie je diagnostická metoda, umožňující snímání a záznam elektrické aktivity 

srdce. Pro medicínu představuje velkou pomoc, jelikož umožňuje zjistit poruchy srdečního rytmu tzv. 

arytmie nebo ischemické změny v myokardu. Elektrické projevy srdce lze sledovat buď elektrodami 

zavedenými do srdce nebo povrchově z končetin a hrudníku zapojených dle standardizovaných 

schémat. Výsledný záznam elektrické aktivity srdce nazýváme elektrokardiogramem. 

 

Obrázek 6: EKG křivka [3] 

Fyziologický srdeční cyklus začíná pozitivní vlnou P. Doba trvání je asi 80ms a je obrazem 

depolarizací síní. Následuje interval PQ daný izoelektrickou linií, který trvá rovněž okolo 80ms. 

Následovně přichází komorový komplex QRS, během kterého dochází k depolarizaci komor. 

Negativní kmit Q je obrazem začátku depolarizace komorového myokardu v oblasti septa. Výrazný 

pozitivní kmit R značí postup vzruchu přes stěnu srdečních komor. Negativní kmit S je obrazem 

aktivace komorového myokardu při bázi levé komory. Tento úsek trvá asi 100ms a je následován 

úsekem ST. To je izoelektrická linie po dobu asi 120ms, která odpovídá fázi plató membránového 
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potenciálu. Závěrečná vlna T je obrazem repolarizace komorového myokardu a trvá asi 160ms. Za 

vlnou T někdy následuje vlna U, pravděpodobně způsobenou repolarizací Purkyňových vláken. [1][3] 

2.6  Poruchy srdečního rytmu 

Souhrnně jsou poruchy srdečního rytmu označovány jako arytmie. Arytmie znamená 

nepravidelný tep srdce. Normální tepová frekvence se pohybuje mezi 70 až 80 tepy za minutu. Arytmii 

může způsobit porucha tvorby vzruchů, porucha šíření převodního systému srdce nebo jejich 

kombinace. Podle rychlosti srdeční akce dělíme arytmie na bradykardie a tachykardie. U bradykardie 

je rychlost srdeční akce pod 60/min a u tachykardie tři a více srdečních cyklů 100/min. Podle 

anatomického místa vzniku lze arytmie rozdělit na sinusové, supraventrikulární a komorové. Sinusové 

a supraventrikulární vznikají nad úrovní větvení Hisova svazku. Komorové vycházejí z myokardu 

komor. [1][10] 

2.6.1  Sinusové arytmie 

Sinusové arytmie vznikají v sinoatriálním uzlu. 

Sinusová bradykardie, rychlost srdeční akce je pod 60/min. 

 

Obrázek 7: Sinusová bradykardie [11] 

Sinusová tachykardie, rychlost srdeční akce je nad 100/min. 

 

Obrázek 8: Sinusová tachykardie [11] 
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2.6.2 Supraventrikulární arytmie 

Supraventrikulární arytmie využívají ke svému vzniku a trvání oblast srdečních síní, 

sinoatriální a atrioventrikulární uzel a akcesorní síňokomorové spojky. [1] 

Fibrilace síní je nejčastější klinickou významnou arytmií, je zde velmi vysoké riziko embolií. 

Při delší trvání fibrilaci síní dochází k elektrické i mechanické remodelaci síně. 

 

Obrázek 9: Fibrilace síní [12] 

2.6.3 Komorové arytmie 

Komorové arytmie jsou poruchy rytmu vznikající pod AV uzlem. [11] 

Při fibrilaci komor dochází k oběhové zástavě, protože myokard se účinně nestahuje. Je nutné 

ihned zahájit elektrickou defibrilaci. Bývá nejčastější arytmií u dospělých osob v době náhlé smrti. Na 

EKG se projeví nepravidelně deformované kmity se slábnoucí amplitudou. [1][11] 

 

Obrázek 10: Komorová tachykardie přecházející do fibrilace komor [11] 

Možnost odstranění nebezpečných stavů spočívá ve farmakologické léčbě nebo léčbě 

s použitím elektrických impulsů. Největším ohrožením lidského života jsou fibrilace komor a síní. 

Tento stav je nutno co v nejkratším čase odstranit. Srdeční činnost je nutno co nejrychleji obnovit, 

jinak dochází k nedostatečnému zásobení mozku kyslíkem a to vede k trvalým následkům postižené 

osoby. Stimulace srdce elektrickým impulzem se realizuje pomocí kardioverze, kardiostimulace a 

defibrilace. 
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3. Fyzikální podstata defibrilace 

 

Defibrilátor je lékařský elektronický přístroj používaný především pro dodání 

vysokoenergetického elektrického výboje do srdce prostřednictvím elektrod. Elektrický výboj má 

potlačit srdeční arytmii a obnovit fyziologickou srdeční činnost. Elektrický výboj způsobí současnou 

depolarizaci membrán všech buněk v objemu myokardu následovanou absolutní refrakterní fází. Tím 

dojde k přerušení vzruchů v myokardu. Elektrický výboj je vedený do srdce přes dvě elektrody 

přiložené na hrudník pacienta. [13][14] 

3.1 Historie a vývojová analýza 

Vývoj kardiostimulační techniky v historii vždy úzce souvisel s objevy v oblasti elektřiny a 

později elektronických součástek a materiálů. Z konce 18. století se dochovaly záznamy o pokusech se 

stimulací srdečních nervů nebo svalů u zvířat pomocí elektrického proudu. Zjistilo se, že fibrilaci je 

možno indikovat působením střídavého proudu na srdce. V 19. století byla dokumentována úspěšná 

resuscitace prostřednictvím elektrických proudů u pacientů se srdeční zástavou. Pokus  

o elektrostimulaci srdce je prvně zaznamenán roku 1828. 

V roce 1899 fyziologové Prevost a Batelli objevili, že silnější stejnosměrný elektrický výboj 

zastaví fibrilaci srdce a pak se objeví sinusový (normální) rytmus. První defibrilace, která zachránila 

lidský život, byla provedena chirurgem Claudem S. Beckem v roce 1947. Jednalo se o defibrilaci 

přímou. Elektrody byly připevněny přímo k srdci. Docházelo k prokazatelně poškození buněk 

srdečního svalu. První externí defibrilace přes hrudník proběhla v roce 1954. Doktoři William Milnor 

a William Bennett Kouwenhoven pracovali na vývoji přístroje k oživení srdce psa. Po stovkách 

laboratorních pokusů vyvinuli model, který byl schopen provádět defibrilaci na lidech. První úspěšnou 

defibrilaci u člověka provedl o dva roky později Paul Maurice Zoll. S tímto úspěchem se dostavil i 

dlouho očekávaný efekt v podobě následujícího vývoje, kdy velké společnosti prováděli další 

experimenty. V současnosti firma Zoll patří mezi největší výrobce defibrilátorů a je jediný výrobce 

AED. 

Vývoj v tuzemsku byl podpořen doc. MUDr. Bohumilem Peleškou, DrSc., který byl zapálený 

pro elektrostimulaci a defibrilaci srdce. Prováděl experimenty s defibrilací, zkoušely se bifázické 

defibrilační výboje a další postupy na laboratorních psech. Peleška provedl pionýrskou práci na 

stanovení optimálního tvaru defibrilačního výboje, kterou publikoval v roce 1962. Prokázal, že 

bifázický výboj je s nižší energií účinnější než všeobecně používané výboje monofázické. 

V tuzemsku v roce 1972 převzal výrobu kardiostimulační techniky podnik Tesla Valašské 

Meziříčí. Dnes již více než 40 let poskytuje IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) 

zdravotnické služby na špičkové úrovni. Hlavním cílem institutu je neustále zlepšování zdravotní péče 
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o pacienty, zdokonalování léčebných postupů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. 

[1][13][14] 

Zatím poslední průlomový okamžik nastal v USA v roce 1979, kdy byl představen první 

automatický externí defibrilátor a tím se začala psát historie defibrilace v laické resuscitaci. Postupem 

času se začali AED hromadně vybavovat především sportovní stadiony, letištní haly, školy a 

prostranství, kde se shromažďuje velké množství lidí. 

 

Obrázek 11: Použití AED [15] 

První takto vybavena budova se v České Republice objevila 2002.  

Doufejme, že umístění zařízení by mělo přinutit širokou laickou veřejnost, aby se naučila 

s těmito přístroji zacházet a že s přibývajícím časem budou automatické externí přístroje běžné, jako 

jsou například hasicí přístroje. [14] 

3.2 Defibrilátor 

Intenzita defibrilačního výboje je udávaná v joulech [J]. Je to jednotka energie. Zásadou pro 

úspěšnou elektrickou defibrilaci je velikost procházejícího proudu přes myokard. Velikost 

defibrilačního proudu je ovlivněna hodnotou impedance hrudníku a je ve vztahu podle Ohmova 

zákona. 
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𝐼 =
𝑈

𝑅
 [A]  

 

(2)  

R je rovno impedanci tkáně v ohmech [Ω], U je elektrické napětí ve voltech a I je elektrický 

proud v ampérech. Při externí elektrické defibrilaci musí proud překonat impedanci hrudníku pacienta, 

která se u každého jedince liší. Hodnota impedance hrudníku se průměrně pohybuje mezi 70-90[Ω]. 

Může kolísat v širokém rozmezí od 25 do 180[Ω]. Se zvyšující se hodnotou impedance, klesá hodnota 

elektrického proudu procházející přes myokard a tím i šance na úspěch podaného výboje. Hodnota 

impedance je jednoduše ovlivnitelná tlakem defibrilačních pádel na hrudník, použitím gelových 

lepicích elektrod, polohou a velikostí elektrod, případně oholením ochlupení hrudníku. [16] 

Je třeba si uvědomit, že zásadní pro úspěšnou elektrickou defibrilaci není hodnota nastavené 

energie, ale velikost elektrického proudu procházejícího myokardem udávaného v ampérech [A]. 

Vztah mezi velikostí proudu a energií je dán rovnicí. [16] 

𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 [J]  
 

(3)  

kde: E[J]…energie 

 U[V]…elektrické napětí 

 I[A]…elektrický proud 

 t[s]…čas 

3.3 Konstrukční princip defibrilátorů 

Defibrilátor si lze zjednodušeně představit jako RLC obvod. Po zapnutí zdroje je nabíjen kondenzátor 

C. Při sepnutí spínačů S1 a S2 se kondenzátor C vybíjí přes cívku L do těla pacienta, tělo představuje 

odpor Rz průměrně 50Ω. Cívka prodlouží délku trvání. Napěťová amplituda defibrilačního impulzu je 

3-9kV, proudová amplituda může dosáhnout hodnoty 100A. Délka trvání impulzu je v hodnotách ms. 

 

Obrázek 12: RLC obvod 
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3.4 Rozdělení defibrilátorů 

V průběhu vývoje defibrilátorů se měnil typ podávaného výboje. O velikosti proudu potřebného 

pro účinnou defibrilaci rozhoduje tvar a velikost defibrilačního impulsu. 

Základní typy defibrilátorů: 

1. Střídavý defibrilátor (v současnosti se již nepožívá) 

2. Kondenzátorový defibrilátor s výbojem přes tlumivku 

3. Kondenzátorový defibrilátor se zpožďovací linkou 

4. Defibrilátor s lichoběžníkovými impulzy 

Defibrilátory podle typu výboje: 

1. Monofázické 

2. Bifázické 

Defibrilátory podle velikosti impulzu: 

1. Nízkonapěťové (používají se přímo na srdce), energie impulzu 50 – 100J 

2. Vysokonapěťové (používají se přiložením na hrudník), energie impulzu až 400J 

 

Obrázek 13: Typy defibrilačních výbojů [14] 
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3.4.1 Monofázický sinusový neřízený defibrilátor s tlumivkou 

Monofázický defibrilátor používá sinusoidální průběh defibrilačního proudu. Není 

elektronicky řízený. Amplituda proudu je u všech používaných defibrilátorů největší a nereaguje na 

různou impedanci těla postižené osoby. Tudíž dochází k velmi silnému zatížení srdce kvůli 

nadbytečnému proudu. Tvar defibrilačního impulsu závisí na odporu v obvodu pacienta. 

 

Obrázek 14: Kmitavý tlumený bifázický defibrilační impulz [17] 

3.4.2 Bifázický nelineární částečně řízený defibrilátor 

Na rozdíl od monofázického defibrilačního impulzu prochází proud přes myokard oběma 

směry ve dvou fázích. Tento typ defibrilátoru je již elektronicky řízen, přizpůsobuje se konkrétnímu 

pacientovi. To znamená efektivnější defibrilaci. Temeno impulzu má exponenciální pokles s různou 

modifikací tvaru dle výrobce. Trvání jednotlivých fází se liší, poměrně často se používá poměr 60% k 

40% s určitou krátkou časovou mezerou mezi jednotlivými fázemi. Defibrilátor umožňuje dále snížit 

maximální proud protékající obvodem pacienta tím, že umožní vytvoření širšího impulsu. [13][18] 

3.4.3 Bifázický lineární optimálně řízený defibrilátor 

Na rozdíl od předcházejících defibrilátoru je tento defibrilátor s elektronicky řízeným 

bifázickým lineárním výbojem. První vlnu má konstantní a přizpůsobí se konkrétnímu pacientovi. 

Tyto defibrilátory vyrábí firma Zoll a vlastní na tento typ výboje 6 patentů a díky dlouhodobé práci 

patří na špičku na trhu. 
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Z následujícího grafu lze vidět, že tvar vlny “B“ má více energie než průběh “A“. Ve 

skutečnosti dodává méně proudu. 

 

Obrázek 15: Srovnání průběhů: A – defibrilační impulz firmy ZOLL, B – defibrilační impulz jiného 

výrobce [19] 

Vyplývá to z již nám známého vztahu pro energii: 𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 

Rozšířením doby trvání impulzu jako tomu je v případě “B“ můžeme dodat více energie. To není, ale 

nezbytně nutné, protože je dodáno více proudu, než je potřeba. Tato doba trvání je nebezpečná pro 

myokard srdce a proto ZOLL využívá pevnou dobu trvání 10ms. Nepoužívá se delší doba trvání, 

protože nemá vyšší účinnost. Přístroj ZOLL začíná s větším množstvím napětí pro danou nastavenou 

energii a potom řídí dodaný proud přes sérii vnitřních odporů. To znamená, že u nízké impedance 

pacienta není překročen, zatímco u vysoké impedance pacienta se dostane co nejvíce možného proudu. 

Tímto je zajištěno dodání správného množství proudu za optimální dobu trvání.[18][19] 

Tabulka 2: Srovnání výbojů [18] 

Parametry Monofázický sinusový Bifázický nelineární Bifázický linearní Zoll 

Energie výboje 200 J 130 J 120 J 

Špičkový proud 33 A 30 A 14 A konstantní 1.vlna 

Délka impulzu 20 ms 10-18 ms 10 ms 

Účinnost při dané 

energii 

63-93% dle impedance 90-95% dle impedance 99% - impedance 

nerozhoduje 
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Nároky na zdroj Značné Střední Nejmenší 

Traumatizace 

myokardu 

Větší riziko Menší riziko Nejmenší riziko 

Defibrilace při 

impedanci > 90Ω 

Obtížná Zlepšená Snadná 

 

3.4.4 Defibrilátory AED 

Automatizovaný externí defibrilátor je dokonale přizpůsoben všem uživatelům, podává 

instrukce pro celý resuscitační postup. Vede zachránce ke správné a účinné KPR (kardio pulmonální 

resuscitace), vyhodnocuje správnost hloubky kompresí, pomáhá dodržovat jejich správnou frekvenci. 

Používá rektilineární bifazický defibrilační výboj bez zbytečných nadproudů. Přizpůsobuje výboj 

reálné impedanci hrudníku, tím zabraňuje zbytečné traumatizaci myokardu. V praxi byl tímto AED 

úspěšně defibrilován i pacient s mimořádně vysokou impedancí hrudníku 150 Ω, která je v pásmu již 

prakticky nedefibrilovatelných případů. Defibrilátory AED mají také plně přizpůsobený automatický 

dětský režim. 

Zobrazuje EKG křivku a další údaje na LCD displeji, poskytuje zároveň vizuální a hlasové 

instrukce. Používá snadno aplikovatelné nedělené elektrody se snímačem kompresí i pro obtížnější 

okolní podmínky. 

3.5 Srovnání defibrilátorů různých výrobců 

Bifázické defibrilační impulzy se liší u řady výrobců. Dá se říct, že každý výrobce má svůj 

typický průběh defibrilačního impulzu a vlastní patent pro nastavení výboje. Výrazným faktorem je 

efektivita výboje pro celé spektrum pacientů. Výrobci používají jiné hodnoty energie, rozdílné trvání 

kladné a záporné části impulzu, jiný tvar bifázického impulzu a to vše za účelem ideálnímu 

přizpůsobení se impedanci hrudníku a ne příliš vysokému elektrickému proudu procházející přes 

srdeční sval. 

Existují různé defibrilátorů, defibrilátor od firmy ZOLL byl popsán v kapitole 3.4.3., další typy 

jsou uvedeny níže. 

3.5.1 Defibrilátor Philips 

Obrázek 16 ukazuje, jak se mění tvar defibrilační vlny firmy Philips tak, aby kompenzoval 

různé úrovně impedance lidského těla se stejnou nastavenou hodnotou energie výboje. Hlavní příčinou 

efektivnosti bifázického impulzu firmy Philips je impedanční kompenzace, která optimalizuje každý 

šok. Defibrilátory Philips automaticky měří impedanci pacienta a v reálném čase dynamicky mění tvar 

vlny, aby první výboj měl nejlepší šanci na úspěch. Philips bifázický defibrilátor umožní dodat vysoký 

elektrický proud při nízkých úrovních energie. Bylo prokázáno, že při nižší nastavené energii má 

menší negativní následky než u vyššího energetického impulzu. Toto je obzvlášť důležité pro pacienty, 
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kteří obvykle vyžadují několik defibrilačních výbojů. Philips defibrilátor bifázického impulzu dodává 

nejsilnější terapii z prvního výboje s cílem maximalizovat efektivitu, přesto minimalizovat celkovou 

dodanou energií. V porovnání s ostatními defibrilátory jiných výrobců, defibrilátory jiných výrobců 

začínají se slabším výbojem a v případě nepovedené defibrilace, se postupně zvětšuje nastavení 

energie, a proto výrobce Philips zaručuje vysokou efektivnost prvního defibrilačního výboje.[23] 

 

Obrázek 16: Bifázické defibrilační impulzy výrobce PHILIPS s různou impedanci lidského těla [23] 

 

 

Obrázek 17: Tvar defibrilačního bifázického impulzu firmy Cardiac Science [24] 
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3.5.2 Defibrilátor Cardiac Science 

Obrázek 17 ukazuje průběh bifázického impulzu firmy Cardiac Science. Jedná se o typ 

defibrilátoru POWERHEART AED G3 PLUS 9390A AND 9390E. Skutečná dodaná energie se bude 

lišit v závislosti na impedanci pacienta a defibrilátor doručí výboj, když je impedance v rozmezí 25 až 

180 Ω. Oproti defibrilátoru Philips je energie doručena na třech různých úrovních. První úroveň je 

ultra-low variable energy, druhá je low variable energy a třetí je high variable energy. Tabulka 3 

ukazuje nastavené hodnoty pro jednotlivé úrovně. [24] 

Tabulka 3:Srovnání nastavených hodnot tří úrovní defibrilátoru Cardiac Science [24] 

Ultra-low Variable Energy (150VE) Powerheart G3 Waveform 

 Fáze 1 Fáze 2  

Impedance 

pacienta [Ω] 

Napětí [V] Doba trvání 

[ms] 

Napětí [V] Doba trvání 

[ms] 

Energie [J] 

50 1420 4,5 909 3,2 128-173 

100 1434 7 1007 3,2 108-146 

175 1441 10,8 1049 3,2 95-128 

 

Low Variable Energy (150VE) Powerheart G3 Waveform 

Impedance 

pacienta [Ω] 

Napětí [V] Doba trvání 

[ms] 

Napětí [V] Doba trvání 

[ms] 

Energie [J] 

50 1640 4,5 1050 3,2 170-230 

100 1656 7 1163 3,2 144-194 

175 1663 10,8 1212 3,2 126-170 

 

High Variable Energy (150VE) Powerheart G3 Waveform 

Impedance 

pacienta [Ω] 

Napětí [V] Doba trvání 

[ms] 

Napětí [V] Doba trvání 

[ms] 

Energie [J] 

50 1906 4,5 1220 3,2 230-311 

100 1925 7 1351 3,2 195-263 

175 1933 10,8 1408 3,2 170-230 
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3.5.3 Defibrilátor Physio Control 

Posledním porovnávaným defibrilátorem je defibrilátor LIFEPAK 20e od firmy Physio 

Control. Lze si všimnout, že defibrilátor LIFEPAK 20e používá jiné časování kladné a záporné vlny 

defibrilačního impulzu oproti defibrilátoru od firmy Cardiac Science. 

Tabulka 4: Srovnání hodnot elektrického proudu ve fázi 1 a fázi 2 pro různou impedanci pacienta [25] 

Impedance 

pacienta 

[Ω] 

I1 [A] I2 [A] I3 [A] I4 [A] T1 [ms] T2 [ms] 

50 38,7 19,7 -19,7 -12,6 7,2 4,8 

100 20,3 12,8 -12,8 -9,4 9,5 6,3 

175 11,8 8,5 -8,5 -6,9 11,5 7,7 

 

 

Obrázek 18: Bifázický defibrilační impulz defibrilátoru LIFEPAK 20e, T1 je doba trvání fáze 1 v ms, 

T2 je doba trvání fáze 2 v ms, I1 až I4 jsou hodnoty proudů v jednotlivých fázích pulzu [25] 

Z porovnávaných hodnot jednotlivých defibrilátoru lze říci, že každý výrobce používá jiné 

hodnoty napětí, různou dobu trvání jednotlivých fázi defibrilačního impulzu a různé hodnoty dodané 

energie. 
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4. Důsledky elektrického proudu na lidský 

organismus 

Důsledky elektrického proudu na lidský organismus závisí na druhu proudu, velikosti, 

frekvenci, dráze, době průchodu, impedanci lidského těla, velikosti dotykového napětí, fyziologickém 

a psychologickém stavu organismu. 

Střídavý elektrický proud je pro organismus nebezpečnější než elektrický proud stejnosměrný, 

protože snadněji vyvolá podráždění svalové a nervové tkáně. Oba dva způsobují rozklad krve, stejně 

tak svalové křeče, ale střídavý elektrický proud je nebezpečný v tom, že způsobuje fibrilaci srdce. 

Srdce funguje s průměrnou frekvencí 70 tepů za minutu. Jestli projde lidským tělem střídavý 

elektrický proud s frekvencí 50 Hz, srdce se bude snažit přizpůsobit svou frekvenci elektrickému 

proudu a jeho frekvence se změní na 50 tepů za sekundu. Tím však dochází ke chvění srdce, ztrátě 

čerpací funkce a následné fibrilaci s pravděpodobnou zástavou srdce. Při úrazu elektrickým proudem 

dochází současně i k ochromení dýchacího systému. 

Z dlouhodobého výzkumu vzešly hodnoty tzv. bezpečného proudu, který by neměl 

představovat riziko pro zdravý lidský organismus. Jako bezpečný je označován střídavý elektrický 

proud do velikosti 3,5mA s frekvencí 10 – 100Hz a stejnosměrný elektrický proud do 10mA. 

Pro lepší představu o účincích proudů, při dotyku horní končetiny elektrody uvedeme různé 

velikosti hodnot stejnosměrného a střídavého elektrického proudu s frekvencí 50Hz. 

 0,6 – 1,5 mA:  Stejnosměrný proud – nedostavuje se žádný pocit 

Střídavý proud – práh vnímání, pocit průchodu proudu a chvění prstů 

 2 – 3 mA: Stejnosměrný proud – žádný pocit 

Střídavý proud – silné chvění prstů 

 5 – 7 mA: Stejnosměrný proud – svědění, pocit tepla 

Střídavý proud – křeče rukou 

 8 – 10 mA: Stejnosměrný proud – větší pocit tepla 

Střídavý proud – bolest v prstech, zápěstí a pažích 

 20 – 25 mA: Stejnosměrný proud – větší pocit tepla 

Střídavý proud – silná bolest, ztížené dýchání, ruce ochrnují 
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 50 – 80 mA: Stejnosměrný proud – silný pocit zahřívání, křeče, ztížené dýchání 

Střídavý proud – ochrnutí dýchacích orgánů, bezvědomí, prochází-li 

déle než 30s, způsobuje srdeční arytmie až fibrilace 

 90 – 100 mA: Stejnosměrný proud – ochrnutí dýchacích orgánů, tepelné účinky 

Střídavý proud – ochrnutí dýchacích orgánů, fibrilace komor, 

zastavení krevního oběhu 

 500 mA a více: Stejnosměrný proud – ochromení srdeční činnosti, popáleniny 

Střídavý proud – přehřívání svalstva 

 nad 3 A: Srdeční zástava v důsledku fibrilace, křeče, popáleniny v místech 

cesty proudu 

Srdce je nejzranitelnější během fáze T-vlny. Při zasažení elektrickým proudem 

dochází k fibrilaci komor. Různé části těla jsou různě citlivé na působení elektrického proudu 

a mají odlišnou vodivost a tím i odpor. Je-li povrch kůže vlhký, klesá jeho odpor 

 o 2/3.[18][20] 

4.1 Účinky blesku na organismus 

Blesk je vysokofrekvenční pulz s proudem okolo 10
5
A a napětím 10

5
 – 10

6
V. Blesk kromě 

elektrických účinků působí též jako exploze. Liší se svým trváním od technické elektřiny. Má velmi 

krátký zlomek sekundy působení, vysokou intenzitou proudu a velmi vysoké napětí. Přímý zásah 

zpravidla končí smrtí, jelikož výboj prochází celým tělem. Zásahem výboje bývají způsobeny změny 

na kůži. Dalším častým nálezem jsou bleskové obrazce, ty jsou charakterizovány stromečkovitě se 

větvícími červenými skvrnami. Jsou způsobeny rozšířením kapilár, které ale během několika desítek 

hodin zmizí. Vlasy a chlupy bývají opálené. Příčinou smrti je ochrnutí mozkových center, především 

dýchacího centra nebo míhaní srdečních komor. [20][21] 
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5. Bezpečnost při defibrilaci 

V lékařství se velmi dbá na to, aby pacienti nebyli poškozeni vlivem zákroků na nich 

provedených, ať se jedná o diagnostiku nebo terapii. Defibrilační elektrody jsou důležitou součásti 

defibrilátoru. Důležitá je bezpečnost obsluhy, proto jsou držadla elektrod důkladně izolována a 

konstrukčně upravena tak, aby byl vyloučen i náhodný dotyk s elektrodou. 

Elektrody musí splňovat podmínky pro biologickou bezpečnost, použité materiály a celá 

konstrukce tedy nesmějí způsobovat žádné nežádoucí alergické nebo zánětlivé reakce či poškození 

tkání. Elektrody musí zajišťovat dobré spojení s povrchem těla, tím se zabrání zbytečným ztrátám 

energie defibrilačního výboje a dále se sníží možnost nebezpečí lokálního popálení tkáně v místech 

s velkou proudovou hustotou. Elektrody a jejich příslušenství jsou před konečným zabalením 

sterilizovány. Dodané elektrody jsou sterilní a připravené k použití. [1][13] 

5.1 Konstrukce elektrod 

Při volbě elektrody je vhodné dbát na její optimální délku. Jistě není žádoucí příliš krátká či 

napnutá elektroda. Defibrilační výbojové póly jsou konstruovány jako vinuté spirálky s minimálním 

stoupáním, což zaručuje jejich dobrou mechanickou poddajnost. Defibrilační elektrody mohou mít 

buď jediný defibrilační pól nebo póly dva. Elektrody je také třeba konstruovat izodiametricky, tedy se 

stejným průměrem po celé délce. Vodič do značné míry určuje mechanické vlastnosti celé elektrody a 

její dobrou manipulovatelnost. Vodič je spolu s izolací nejvíce mechanicky namáhanou součástí 

elektrody. Z hlediska uspořádání jednoho svazku rozlišujeme jednochodé a vícechodé spirální vinutí 

vodiče. Vícechodé vinutí má několik výhod. Jednak vyšší stoupání každé spirály vodiče zajišťuje nižší 

mechanické namáhání, dále je snížen celkový elektrický odpor paralelním spojením a navíc případné 

přerušení jednoho vinutí nepřeruší celý svazek. U bipolárních elektrod, které se dnes používají téměř 

výhradně, se dále rozlišuje koaxiální nebo koradiální uspořádání dvou svazků ve vodiči, svazky jsou 

vzájemně izolovány. [1] 

Rozeznáváme dva druhy elektrod: 

 Elektrody pro přiložení přímo na srdce 

 Elektrody pro přiložení na hrudník 

 

Obrázek 19: Elektroda pro přiložení na hrudník 
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6. Návrh analogového generátoru 

Cílem této práce je navrhnout analogový generátor pro monofázický a bifázický defibrilační 

impulz s řízenou dodanou energií. Navržené zařízení slouží k pochopení principu defibrilátoru. Reálné 

defibrilátory pracují s obrovskými výkony v řádech kW. Zařízení by nemělo překročit dovolenou 

pracovní hodnotu napětí studenta, která je 25V. 

6.1 Blokové schéma 

 

Obrázek 20: Blokové schéma defibrilátoru 

Prvním krokem při navrhování analogového generátoru defibrilačních impulzu bylo vytvoření 

blokového schéma. Blokové schéma se skládá z jednotlivých částí obvodů, které byly jednotlivě 

otestovány v prostředí simulátoru MULTISIM a stejným postupem se postupovalo při sestavování na 

nepájivém poli a při měření na kontaktním poli. První částí defibrilátoru je zdroj. Defibrilátor je 

napájen síťovým adaptérem stejnosměrného napětí 12V. Tímto zdrojem napětí je napájen akumulátor 

energie, což v našem případě představuje kondenzátor, z kterého je čerpána energie pro defibrilační 

impulz. Uživatel si vybere, jaký defibrilační impulz chce používat pomocí spínače. Celý proces 

defibrilace je odstartován manuálním řízením, tedy tlačítkem. Po stisknutí tlačítka je vygenerován 

časovačemi defibrilační impulz, který jde do výkonové části, kde je zesílený na předem 

přednastavenou hodnotu energie. Po zesílení defibrilačního impulzu je impulz usměrněný v H můstku, 

kde je generována kladná a záporná fáze podle toho, jestli se jedná o monofázický nebo bifázický 
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defibrilační impulz. Takto usměrněný defibrilační impulz jde do výstupu na měřící svorky, kde pro 

měření defibrilačního impulsu zapojena sonda osciloskopu. 

6.2 Návrh schématu, generování impulzů 

Vzhledem k informacím popsaných výše bylo rozhodnuto použít napájení 12V. Navržené 

schéma je rozděleno do několika části. První část obvodu jsou dva duální monostabilní obvody CMOS 

4098, které pracují jako tři časovače zapojené do série, určující dobu jednotlivých části pulzu. 

Všechny časovače jsou zapojeny jako MKO (monostabilní klopný obvod). Při přivedení sestupné 

hrany na vstup takto zapojeného časovače dojde ke změně napětí na jeho výstupu z nulové do 

maximální kladné hodnoty. Toto napětí bude na výstupu po předem nastavený čas, který se nastavuje 

volbou hodnot kondenzátoru CX1 v pozici 1 a odporu RX1 v pozici 2 daného časovače dle vzorce: 

𝑇 =
𝑅𝑋 ∙ 𝐶𝑋

2
  

 

(4)  

kde: T[ms]…časový úsek pulzu 

 R[Ω]…hodnota odporu, rezistor 

 C[µF]…hodnota kapacity, kondenzátor 

Minimální použitelná hodnota rezistoru podle datasheetu CMOS 4098 je RX=5kΩ. Minimální 

hodnota kondenzátoru je CX=0,01µF a maximální hodnota kondenzátoru je CX=100µF. Doporučené 

napájecí napětí obvodu je VDD=5V až 20V. 

 

Obrázek 21: Funkční diagram CMOS 4098 [22] 

Výpočet časové periody: 

𝑇 =
𝑅𝑋 ∙ 𝐶𝑋

2
=

8000 ∙ 0,000001

2
 = 4ms 

 

(5)  
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Podle profesionálních defibrilátorů byly zvolené 4ms impulzy pro kladnou a zápornou fázi 

defibrilačního impulzu s 0,2ms prodlevou. Při sepnutí tlačítka první časovač vygeneruje 4ms obdélník, 

na sestupnou hranu reaguje další časovač, který vygeneruje prodlevu mezi impulzy 0,2ms. Na další 

sestupnou hranu zareaguje poslední monostable, který vygeneruje 4ms obdélník. Oba dva obvody 

CMOS 4098 jsou napájeny 12V. 

 

Obrázek 22: Časování CMOS 4098 s generováním impulzu na reakci sestupné hrany [22] 

Pro kontrolu zapojení a správnou funkci časovačů jsou použity dvě led diody. První led dioda 

barvy červené je zapojena na výstup prvního časovače a druha led dioda barvy zelené je zapojena za 

výstup třetího časovače. Led diody fungují jako kontrola časovačů, jestli byly vygenerovány 

obdélníkové impulzy u jednotlivých časovačů. Při spuštění časovačů budou blikat. 

Před vyzkoušením jednotlivých části obvodů na nepájivém poli byly jednotlivé části obvody 

nakresleny a nasimulovány v programu MULTISIM od National Instruments. Program MULTISIM se 

používá pro simulování elektrických obvodů. Zapojení časovačů viz Obrázek 23. 
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Obrázek 23: Zapojení CMOS 4098 jako TMR v programu MULTISIM 

Výstupy správně generovaných obdélníkových impulzů jednotlivých časovačů v 

simulátoru MULTISIM na obrázku 24. 

 

Obrázek 24: Výstupy časovačů CMOS 4098 v prostředí MULTISIM 

6.3 Návrh výkonové části 

Další části obvodu jsou zesilovací prvky, které z 12V obdélníkových impulzů udělají až 24V 

obdélníkové impulzy. Hodnoty doby trvání impulzů, které budou vstupovat do H můstku, budou 

záležet na nastavené hodnotě vstupního napětí až 24V, přičemž napájecí hodnota obvodů CMOS 4098 

zůstane na 12V. 

Návrh výkonové části vidíme na obrázku 25. Do báze tranzistorů T6 a T7 vstupují signály 

z časovačů nezesílené na požadovanou hodnotu. Po zesílení impulzů přes tranzistory T6 a T7 vstupují 

impulzy do h můstku, do poslední části obvodu. Tranzistory T2 a T3 jsou NPN tranzistory a 
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tranzistory T4 a T5 jsou NPN tranzistory. Tranzistory v H můstkovém zapojení jsou zapojeny jako 

sledovače. Odpor R15 představuje odpor člověka. Na odpor R15 zapojíme výstupní svorky, na kterých 

osciloskopickou sondou budeme měřit náš výsledný defibrilační impulz. 

 

Obrázek 25: Výkonová část defibrilátoru 

Přivedením napětí na bázi tranzistoru se otevře tranzistor T6, a zároveň se otevřou tranzistory 

T2 a T5 a impulz prochází kladným směrem. S časovou prodlevou se otevře tranzistor T7 a následně i 

tranzistory T3 a T4 a energie do člověka prochází opačným, tedy záporným směrem. Všechny 

potenciály spadly do nuly a defibrilace byla skončena. 

Maximální proud protékající odporem R15: 

𝐼𝑀𝐴𝑋 =
𝑈𝑀𝐴𝑋

𝑅𝑀𝐴𝑋
=

12𝑉

50Ω
= 0,24 𝐴 

 

(6)  

Maximální dosažitelná energie: 

𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 = 12𝑉 ∙ 0,24𝐴 ∙ 0,004𝑠 = 10 𝑚𝐽 
 

(7)  

6.4 Odzkoušení obvodu v MULTISIMU 

Po navržení jednotlivých části obvodů byla provedena zpětná vazba, jestli se v navrženém 

postupu nenacházejí chyby. Poté byl proveden nákres defibrilátoru v simulátoru MULTISIM a byly 

provedeny první testy simulace. 
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Obrázek 26: Bifázický výboj v simulátoru MULTISIM 

Simulace obvodu byla odzkoušena v MULTISIMU, výsledný bifázický defibrilační impulz je 

znázorněný na obrázku 26. Skutečné defibrilátory mají do obvodu zařazený kondenzátor C7, ze 

kterého čerpají energii. 

Tabulka 3 ukazuje nezávislé proměnné napětí a energii a relaci mezi napětím a energií. 

Bezpečností předpisy nám dovolují 24V a z toho je možno získat pouze 46mJ. Vycházíme z hodnot 

pro náš obvod. Odpor pacienta R zůstane stejný, tak jako doba trvání defibrilačního impulzu. 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty energie, které používají reálné defibrilátory. Lze názorně vidět, že 

hodnoty napětí se šplhají do řádů kV a hodnoty proudu dosahují desítek A. 

Tabulka 5: Relace mezi napětím a energií 

U[V] I[A] R[Ω] t[ms] E[J] U[V] I[A] R[Ω] t[ms] E[J] 

6 0,12 50 4 2,88mJ 400 8 50 4 12,8 

12 0,24 50 4 11,52mJ 500 10 50 4 20 

24 0,48 50 4 46,08mJ 612 12,5 50 4 30 

50 1 50 4 0,2 790 15,8 50 4 50 

100 2 50 4 0,8 1118 22,3 50 4 100 

200 4 50 4 3,2 1581 31,6 50 4 200 

250 5 50 4 5 1936 38,7 50 4 300 

353 7 50 4 10 2121 42,4 50 4 360 

 

Příklad výpočtu: 

𝑈 = √
𝐸 ∙ 𝑅

𝑡
= √

5 ∙ 50

0,004
= 250 𝑉 

 

(8)  
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𝐼𝑀𝐴𝑋 =
𝑈𝑀𝐴𝑋

𝑅
=

250𝑉

50Ω
= 5 𝐴 

 

(9)  

6.5 Řízení energie defibrilačního impulzu 

K řízení energie byl využit tranzistor, který je zapojený jako regulátor napětí. Tímto napětím je 

nabíjen kondenzátor C7, který získává potřebnou energii a který následně řízeně vybíjen.  

 

Obrázek 27: Tranzistor jako regulátor napětí 

Do kolektoru tranzistoru jde napájecí napětí. Potenciometrem, který je zapojený do báze se 

mění proud a napětí do báze, tímto se mění napětí na emitoru VDD, kterým je nabíjen kondenzátor 

C7. 

6.6 Realizace monofázického a bifázického impulzu 

Přepnutí mezi monofázickým a bifázickým výboje je realizováno pomocí spínače S1, který při 

monofázickém průběhu odpojí následující dva časovače a pošle do výkonové části pouze jeden kladný 

impulz, který představuje monofázický výboj, viz obrázek 28. 

 

Obrázek 28: Realizování přepnutí výbojů pomocí spínače S1 
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6.7 Návrh defibrilátoru s tlumivkou 

Poslední části schématu je defibrilátor s výbojem přes tlumivku. V tomto případě je nabíjen 

kondenzátor C9. K obvodu je připojen komparátor, který sleduje hodnotu napětí na kondenzátoru C9. 

Jestliže je kondenzátor nabitý na požadovanou hodnotu napětí, svítí LED3 dioda. Ta signalizuje, že je 

kondenzátor nabitý a může se přistoupit k defibrilaci. Sepnutím spínače S1 a stisknutím tlačítka S6 

 

Obrázek 29: Návrh schématu defibrilátoru s tlumivkou 

se provede defibrilační výboj. Při sepnutí spínače S1 se uzavře obvod a následným stisknutím tlačítka 

se vybije kondenzátor přes tlumivku do pacienta, tedy odporu R21. Jestliže hodnota napětí 

kondenzátoru klesne pod polovinu, led dioda zhasne a je nutné opakovaně nabít kondenzátor. 

 

Obrázek 30: Simulace výboje s tlumivkou v MULTISIMU 
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7. Realizace analogové části 

Takto navržené schéma analogového generátoru monofázického a bifázického defibrilačního 

impulzu bylo odzkoušené v simulačním prostředí MULTISIM. Poté bylo přistoupeno k sestavení a 

testování obvodu na nepájivém poli. 

7.1 Testování na nepájivém poli 

Postup, kterým se postupovalo zapojení schéma na nepájivém poli, odpovídá postupu, kterým 

se postupovalo v simulátoru. Nejprve byly zapojeny obvody CMOS4098 a otestovány jejich jednotlivé 

výstupní impulzy. 

 

Obrázek 31: Zapojení na nepájivém poli 

1. Časovače pro generování 

obdélníkových impulzů 

2. Manuální řízení 

defibrilace stisknutím 

tlačítka 

3. Kontrolní LED diody 

signalizující výstup TMR 

4. Výkonová část 

5. H můstek 

6. Nastavení požadované 

energie defibrilačního 

impulzu 
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Zapojení časovačů je zobrazeno na obrázku 31 jako bod1. Bod 2 je zapojení tlačítka, které 

generuje impulzy. Bod 3 jsou kontrolní led diody, znázorňují funkčnost časovačů. Bod 4 jsou 

výkonové tranzistory. Bod 5 je zapojení čtyř tranzistorů do h můstku pro generování kladné a záporné 

části impulzu. Bod 6 je nastavení napětí do výkonové části a tím je nastavena dodaná energie pro 

defibrilaci.  

 

Obrázek 32: Testování bifázického impulzu na nepájivém poli 

Obrázek 32 poukazuje na první provedený test na nepájivém poli. Jde vidět, že časové základy 

generovaných impulzů neodpovídají předem vypočteným hodnotám. Časová prodleva mezi 

jednotlivými fázemi impulzu je zvolena pro stejně dlouhou dobou trvání kvůli názornému ukázání 

trvání jednotlivých fázi. Doba trvání kladné části impulzu je 3,48ms vzhledem k vypočtené hodnotě 

4ms. 

Následující obrázek 33 ukazuje bifázický impulz s časovou prodlevou mezi kladnou a 

zápornou části impulzu 0,26ms. Tato hodnota odpovídá námi předem zvolené hodnotě, se kterou 

profesionální defibrilátory pracují. 
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Obrázek 33: Bifázický impulz s časováním kladné vlny 4ms, s prodlevou 0,2ms a záporné vlny 4ms 

Z obrázku lze vidět, že měření neodpovídá předem nastaveným a vypočítaným hodnotám. Hodnota 

napětí Peak to Peak je 13,12V. Vypočítané hodnoty kladné a záporné fáze byly 4ms. Z měření vyplývá, 

že doba trvání kladné vlny je 3,28ms a doba trvání záporné vlny je 3,54ms. 

Výsledná hodnota energie defibrilačního impulzu je 

𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 = 13,12𝑉 ∙ 0,24𝐴 ∙ 0,007𝑠 = 22,3 𝑚𝐽 
 

(10)  

Kde: E[mj]…energie defibrilačního impulzu, U[V]…elektrické napětí, I[A]…elektrický proud, 

t[s]…časový úsek impulzu 

7.2 Návrh zařízení v prostředí EAGLE 

Návrh zařízení byl proveden v programu Eagle 7.1.0. – viz příloha A + B +C + D. 

7.2.1 Postup při vytváření DPS 

V amatérských podmínkách je více způsobů výroby DPS. V práci je postupováno následujícím 

způsobem. Byla vytištěna předloha na pauzovací papír, poté byl ustřižen pomocí pákových nůžek 

cuprexid na požadované rozměry. Na fotocitlivou vrstvu plošného spoje byla přiložena předloha a 

přikryta sklem. 
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Obrázek 34: Osvětlování cuprexidu 

 Následně byl vložen do osvětlovačky a osvětlován UV světlem. Plošný spoj byl osvětlován 

5minut. Po osvícení se musí vyvolat ve vývojce, což je roztok hydroxidu sodného NaOH. 

 

Obrázek 35: Vyvolání ve vývojce vlevo 

Obrázek 36: Leptání desky vpravo 

 Až byly vidět všechny cesty, deska byla vytažena a opláchnuta pod vodou. Následovně takto 

vyvolaný plošný spoj byl vyleptán v leptacím roztoku, což je roztok chloridu železitého. Nakonec bylo 

vhodné DPS vložit do stříbřící lázně pro stříbření mědi. 

 

Obrázek 37: Vyleptaná deska 
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7.2.2 Osazování DPS 

Dalším postupem, který byl vykonán, bylo osazení a pájení jednotlivých součástek obvodu.  

 

Obrázek 38: Osazení desky 

7.2.3 Sestavení do finální podoby 

Finální výrobek byl vložen do dvoudílné plastové krabičky. Na přední a zadní čelo jsou 

vyvedeny jednotlivé ovládací prvky defibrilátoru a výstupy defibrilátoru. Na přední čelo byly 

vyvedeny tyto výstupy: tlačítko pro generování defibrilačního impulzu nazvané Switch defibrillation, 

dvě led diody pro signalizaci výboje LED_1 a LED_2, měřící výstupy jednotlivých časovačů Tmr_1, 

Tmr_2 a Tmr_3, přepínač Mono/Biphasic, který přepíná monofázický a bifázický výboj, OUT_1 osc., 

kde se měří výstupní defibrilační impulz. Dalším prvkem je potenciometr nazvaný Setup energy, 

kterým se nastavuje hodnota energie výboje a měřící svorky – a +, kde se měří nastavená hodnota 

napětí do výkonové části defibrilátoru. 

 

Obrázek 39: Pohled na uspořádání ovládacích prvků na předním čelu 
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Obrázek 40: DPS předního čela 

 

Obrázek 41: Vytvoření předního čela krabičky 

Na zadním čele byly vyvedeny tyto výstupy: popis pro zapojení síťového adaptéru, který 

napájí defibrilátor, měřící svorky + a -, kde se měří přivedené napětí ze síťového adaptéru, OUT_2 

osc., výstupní svorky pro měření defibrilačního impulzu s tlumivkou, spínač OFF/ON pro zapnutí 

defibrilátoru, Switch defibrillation jsou tlačítka pro generování defibrilačního impulzu s tlumivkou, 

levé tlačítko představuje elektrodu apex a pravé tlačítko představuje elektrodu sternum. Charging LED 

je led dioda, která signalizuje nabití kondenzátoru, přepínač Switch charge Capacitor je přepínač, který 

nabíjí kondenzátor  

 

Obrázek 42: Pohled na uspořádání ovládacích prvků na zadním čelu 
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Obrázek 43: DPS zadního čela 

 

Obrázek 44: Vytvoření zadního čela krabičky 

 

7.2.4 Problémy při realizaci 

Při realizaci přístroje se vyskytly některé problémy. 

Časové hodnoty intervalů neodpovídají zcela vypočítaným hodnotám. Po projednání různých 

teorií bylo dospěno k výsledku, že vzorec uváděný v datasheetu obvodu CMOS 4098 je odhadnutý a 

proto se hodnoty v praxi liší. Také i nedokonalá konstrukce zařízení nebo parazitní vlastnosti 

použitých součástek mohly mít vliv na chyby měření. 

Další problém nastal u tlačítka, které spouští impulzy. Realizace obsahuje spínací prvek ve 

formě tlačítka, aby pomocí něj byl zaznamenán vždy pouze jeden stisk. Testováním bylo zjištěno, že 

bez ošetření tohoto stavu není zaručené, že tlačítko provede pouze jeden stisk. Tlačítko je 

elektromechanický prvek, který když stiskneme, tak dojde při zapnutí nebo rozpojení k záchvěvům 

nazývané bouncing. To má za následek vygenerování dalšího impulzu v závislosti na sejmutí sestupné 

nebo náběžné hrany. Způsob, jak se zbavit zákmitů, je vytvoření tzv. bezzákmitového tlačítka. To bylo 

realizováno pomocí kondenzátoru, který byl připojen paralelně k tlačítku. 

Za účelem lepšího testování byla nastavena doba trvání prodlevy u bifázického impulzu stejná, 

jako je kladná a záporná část bifázického impulzu. Tento problém nastal, kdy na nepájivém poli 

prodleva 0,2ms byla zřetelně vidět, ale při realizaci na DPS musela být zvětšena, protože se při měření 

žádná prodleva mezi kladnou a zápornou části impulzu neobjevovala. 
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7.2.5 Uložení do krabičky 

Po osazení DPS byla deska vložena do předem připravené nosníku desky na distanční nožičky. 

 

Obrázek 45: Nosník pro DPS 

Po připevnění na nosník následovalo vložení do krabičky a uchycení. Následovně bylo 

provedeno připojení periferních částí obvodů pomocí konektorů na piny DPS. 

 

Obrázek 46: Uchycení DPS do boxu 
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Nakonec byla osazena vrchní část krabičky a připevněny gumové nožičky. Popsány 

jednotlivé funkce ovládacích prvků a znázorněny výstupy pro měření signálů. 

 

Obrázek 47: Generátor defibrilačních impulzů 



 

41 

 

8. Provedení měření a testů 

Po vyhotovení výrobku byly provedeny první měření obvodu. První test ukazuje otestování 

monofázického defibrilátoru. 

 

Obrázek 48: Monofázický výboj, U=11,9V, E=11,8mJ 

Na obrázku 48 vidíme monofázický defibrilační impulz. Generovaný defibrilační impulz 

odpovídá nastaveným hodnotám. Byla nastavena amplituda napětí 11.9V. Z obrázku je zřejmé, že 

hodnota impulzu odpovídá napětí 9,2V, což je v souladu s nastavenou hodnotou, protože musíme 

odečíst otevírací napětí tranzistorů v H můstku přibližně 0,6V. Doba trvání impulzu je 5,3ms. Celková 

hodnota energie monofázického impulzu je 11,8mJ. 

𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 = 9,2𝑉 ∙ 0,24𝐴 ∙ 0,0053𝑠 = 11,8 𝑚𝐽 
 

(11)  

Kde: E[mJ]…energie defibrilačního impulzu, U[V]…elektrické napětí, I[A]…elektrický proud, 

t[s]…časový úsek impulzu 

Dalším měřením byl zaznamenán bifázický impulz, zobrazeno na obrázku 49. Generovaný 

impulz neodpovídá předem nastaveným hodnotám. Byla nastavena amplituda napětí 11,9V. Hodnota 

napětí Peak to Peak je 16,3V. Byly změřeny jednotlivé fáze impulzu. Každá doba trvání fáze odpovídá 

5,3ms. Námi vygenerovaný impulz měl energii 62,2mJ. 

𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 = 16,3𝑉 ∙ 0,24𝐴 ∙ 0,0159𝑠 = 62,2 𝑚𝐽 
 

(12)  

Kde: E[mJ]…energie defibrilačního impulzu, U[V]…elektrické napětí, I[A]…elektrický proud, 

t[s]…časový úsek impulzu 
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Obrázek 49: Bifázický výboj, U=11,9V, E=62,2mJ 

Dalším měřením byl opět bifázický defibrilační impulz, který je uvedený na obrázku 50. Nyní 

byla nastavena amplituda napětí na hodnotu 5,3V. Hodnota měřeného napětí Peak to Peak je 5,6V. 

Doba trvání všech tři fázi je 5,3ms. Výsledná hodnota energie defibrilačního impulzu je 21,37mJ. 

𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 = 5,6𝑉 ∙ 0,24𝐴 ∙ 0,0159𝑠 = 21,37 𝑚𝐽 
 

(13)  

Kde: E[mJ]…energie defibrilačního impulzu, U[V]…elektrické napětí, I[A]…elektrický proud, 

t[s]…časový úsek impulzu 

 

Obrázek 50: Bifázický výboj, U=5,3V, E=21,37mJ 
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Dalším měřením byl monofázický defibrilační impulz, který je uvedený na obrázku 51. Byla 

nastavena amplituda napětí 5,3V. Hodnota měřeného napětí Peak to Peak je 3,28V. Doba trvání 

impulzu je 5,36ms. Výsledná hodnota energie defibrilačního impulzu je 6,89mJ. 

𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 = 5,36𝑉 ∙ 0,24𝐴 ∙ 0,0053𝑠 = 6,89 𝑚𝐽 
 

(14)  

Kde: E[mJ]…energie defibrilačního impulzu, U[V]…elektrické napětí, I[A]…elektrický proud, 

t[s]…časový úsek impulzu 

 

Obrázek 51: Monofázický výboj, U=5,36V, E=6,89mJ 

 

Obrázek 52: Defibrilační tlumený kmitavý výboj U=1,62V, E=1,944mJ 
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Posledním krokem, který zbýval otestovat, byl kondenzátorový defibrilátor s výbojem přes 

tlumivku. Defibrilační impulz vidíme na obrázku 52. Kondenzátor byl nabitý na amplitudu napětí 

11,9V. Doba trvání impulzu je 5ms. Hodnota měřené amplitudy napětí impulzu je 1,62V. Hodnota 

energie impulzu je 1,944mJ. 

𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 = 1,62𝑉 ∙ 0,24𝐴 ∙ 0,005𝑠 = 1,944 𝑚𝐽 
 

(15)  

Kde: E[mJ]…energie defibrilačního impulzu, U[V]…elektrické napětí, I[A]…elektrický proud, 

t[s]…časový úsek impulzu 

Naměřené výsledky neodpovídají teoretickým vypočteným hodnotám. V průběhu celého měření 

jsme pracovali se stejnou impedanci lidského těla 50Ω.  

 

8.1 Zhodnocení dosažených výsledků 

V praktické části bakalářské práce bylo navrženo schéma analogového generátoru, na tomto 

základě došlo k realizaci analogové části. Bylo provedeno testování jednotlivých bloků defibrilátoru 

na nepájivém poli. Po úspěšném otestování na nepájivém poli bylo nakresleno schéma defibrilátoru 

v programu EAGLE a uděláno pospojování DPS. Po vytvoření těchto schémat bylo přistoupeno 

k výrobě DPS, jejího osazení elektronickými součástkami a pájení na DPS. Přístroj byl realizován a 

otestován. Postup byl zaznamenán do práce. Hodnoty energií jednotlivých defibrilačních impulsů na 

vytvořeném defibrilátoru sice neodpovídají předem nastaveným hodnotám na základě provedených 

měření a testů, ale toto nemá vliv na znázornění tvarů jednotlivých defibrilačních impulsů a jejich 

doby trvání a tedy na funkčnost přístroje. Některé chyby měření se vyskytly také u generování 

jednotlivých fází impulzu. Tyto chyby jsou v řádech tisíců ms, a tedy zanedbatelné. V datasheetu 

obvodu CMOS 4098 je uvedený vzorec, který udává výpočet časové periody impulzu. Tento vzorec 

byl odhadnut, a proto došlo k nesouladu hodnot vypočtených vzorcem s naměřenými hodnotami. Také 

i nedokonalá konstrukce zařízení nebo parazitní vlastnosti použitých součástek mohly mít vliv na 

chyby měření. 
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9. Závěr 

Cíle bakalářské práce byly naplněny v souladu se zadáním bakalářské práce. Bakalářská práce 

obsahuje část teoretickou a praktickou. 

V 2. kapitole teoretické části jsem se zabýval anatomií a fyziologií lidského srdce. Metody 

diagnostiky srdce jsou v dnešní době na velmi vysoké úrovni a jsou velkým přínosem pro lékaře, 

protože odhalují akutní nebo proběhlé poškození srdečního svalu, především infarkt myokardu. 

Posuzuje se, zda je srdeční aktivita normální nebo zda dochází k jejím poruchám, detekují se poruchy 

převodního systému srdečního a blokády. V 3. kapitole jsem se věnoval fyzikální podstatě defibrilace 

a defibrilátorům samotným. Většina současných defibrilátorů se dokáže přizpůsobit pacientovi, jakou 

dávku má pacientovi aplikovat. Defibrilátory společnosti ZOLL se dokonale přizpůsobují všem 

pacientům a patří v současné době ke špičce na trhu. Používají rektilineární bifazický defibrilační 

výboj bez zbytečných nadproudů. Teoretická část práce je zakončena 4. a 5. kapitolou, které popisují 

důsledky elektrického proudu na lidský organismus a bezpečnost při defibrilaci. 

Praktické části je věnována 6. až 8. kapitola bakalářské práce, kde jsem se zabýval návrhem a 

realizací analogového defibrilačního generátoru, měřením a testy a zhodnocením dosažených 

výsledků. 

Zařízení bylo realizováno na DPS. Přístroj byl odzkoušen na nepájivém poli a navržený 

v prostředí EAGLE a doloženými testy a měřeními byla potvrzena správnost jeho funkčnosti, i když 

některé skutečné hodnoty neodpovídají předem nastaveným hodnotám. Některé chyby měření se 

vyskytly u generování jednotlivých fází impulzu. Tyto chyby jsou v řádech tisíců ms, a tedy 

zanedbatelné. V datasheetu obvodu CMOS 4098 je uvedený vzorec, který udává výpočet časové 

periody impulzu. Tento vzorec byl odhadnut, a proto došlo k nesouladu hodnot vypočtených vzorcem 

s naměřenými hodnotami. Také i nedokonalá konstrukce zařízení nebo parazitní vlastnosti použitých 

součástek mohly mít vliv na chyby měření. Praktická realizace defibrilátoru však potvrdila správnost 

všech postupných kroků, které byly završeny úspěšným dokončením přístroje. Realizace přístroje 

včetně vložení do krabičky nebyla součástí zadání bakalářské práce, ale z důvodu ověření navrženého 

schématu v prostředí EAGLE jsem ji považoval za nedílnou součást a završení bakalářské práce. 

Využití vytvořeného přístroje v praxi není možné, a to zejména z důvodu nesplnění 

požadovaného výkonu a také z důvodu dodržení zásad bezpečnosti, které tyto přístroje v praxi musí 

splňovat. Přístroj je proto možno dále využít jako výukový model pro studijní účely, ale také jako 

vhodná pomůcka pro pochopení defibrilační techniky. Tato tématika mě zaujala, a proto bych se k ní 

v budoucnu rád vrátil a zabýval se jí podrobněji. Na přístroji je možné provést do budoucna vylepšení 

v podobě mikrokontroléru pro dosažení synchronizované defibrilace. Dále by se mohla například 

vyřešit komunikace s počítačem, kde by výsledky z měření byly zobrazovány a dále zpracovávány 

přímo v počítači. 

S rostoucím rozšiřováním elektrotechniky ve zdravotnictví a také s rostoucím technickým 

pokrokem se neustále objevují nové metody způsoby léčby. Jinak tomu není ani v kardiostimulační a 
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defibrilační technice. V současné době výrobci investují velké finanční prostředky do automatických 

defibrilačních systémů za účelem efektivnější defibrilace.  
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Příloha B: Schéma defibrilátoru DPS s cestou. 
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