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Abstrakt 



 

 

 

 

Bakalářská práce se zabývá vlivem ionizujícího záření na kardiostimulátor a jeho součásti. Důležitost 

takové analýzy odráží fakt, že lidé s implantabilním kardiostimulátorem jsou při ozáření ohroženi z 

důvodu poškození kardiostimulátoru. Bakalářská práce je zaměřena na proměření detailních 

charakteristik diod, kondenzátorů a baterie. Charakteristiky byly měřeny před ozářením v jeho 

průběhu a po skončení ozařování. Ozařovali jsme dávkami 3Gr a 15Gr, což jsou dostatečné dávky pro 

zjištění vlivu ionizujícího záření na kardiostimulátor. Pro měření detailních charakteristik byl navržen 

a zkonstruován obvod a software, pomocí něhož byly charakteristiky naměřeny. Pro měření jsme 

použili mimo jiné kardiostimulátor Boston Scientific - Cognic 100 D, kobaltový gama zářič, měřící 

desku VSB-TUO BMENG Data Acquisition, stolní počítač a software pro snímání dat v prostředí 

LAbVIEW, programátor kardiostimulátorů model 3120 PRM od společnosti Guidant, funkční 

generátor Tektronix AFG 302 a infračervenou kameru. Naměřené hodnoty jsou zpracovány a 

vyhodnoceny v programu MATLAB . 
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Abstract 

 

Bachelor thesis deals with the influence of ionizing radiation on the pacemaker and its components. 

The importance of such an analysis reflects the fact that people with implantable pacemakers are at 

risk due to possible damage to the pacemaker during radio therapy. The thesis is focused on detailed 

measurements of the characteristics of diodes, capacitors and batteries. Characteristics were measured 

before irradiation, during and after irradiation. We irradiated by 3Gr and 15Gr doses, a dose sufficient 

to evaluate the effect of ionizing radiation on the pacemaker. We designed and built circuit and 

software that have been used to measure characteristics. For measurements we used Boston Scientific 

- Cognic 100 D pacemaker, cobalt gamma emitter, measuring circuit VSB Ostrava BMENG Data 

Acquisition, personal computer and software for data acquisition in LabVIEW, the pacemaker 

programmer Model 3120 PRM from Guidant, function generator Tektronix AFG 302 and infrared 

camera. The measured values are processed and evaluated in MATLAB. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

Anihilace   proces v částicové fyzice, který může nastat, když se setká částice se svou 

antičásticí 

 

DNA    Deoxyribonukleová kyselina 

 

 

ICD    Implantabilní kardioverter-defibrilátor 

 

 

mSv    jednotka záření milisievert 

 

 

PRM     Programátor/Záznamové zar  ízení/Monitor (Programer/Recorder/Monitor) 

 

 

SMD    Surface mount device –součástka pro povrchovou montáž plošných spojů 

 

X záření    Záření rentgenové 
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1 ÚVOD 

V dnešní době techniky, která jde velice rychle dopředu, není pozadu ani kardiochirurgie a implantace 

kardiostimulátorů. Dnes se už začínají implantovat první kardiostimulátory, které umožní vyšetření na 

magnetické rezonanci. [1] Jsou tady ale další vyšetřovací nebo léčebné přístroje, které zůstanou těmto 

pacientům nepřístupné. 

Lidé, kteří potřebují vyléčit rakovinu v blízkosti srdce, kde mají implantovaný kardiostimulátor a 

nejlepší léčba, jak se nádoru zbavit je radioterapie, jsou při ozáření ohroženi eventuálním poškozením 

kardiostimulátoru. Našim cílem je otestovat kardiostimulátor na vliv ionizujícího záření nebo 

jakoukoli změnu, která by mohla hrát důležitou roli v oblasti bezpečnosti pro pacienty, kteří se léčby 

účastní.  
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2 Seznámení se s vlivem ionizujícího záření na lidský organismus. 

2.1 Ionizující záření  

Ionizujícím zářením nazýváme takové záření, jehož kvanta mají natolik vysokou energii, že jsou 

schopna vyrážet elektrony z atomového obalu a tím látku ionizovat. Mezi ionizující záření patří α, β, γ 

a rentgenové záření. 

 

Pod zářením obecně rozumíme procesy, při nichž dochází k přenosu energie prostorem "na dálku" 

prostřednictvím fyzikálních polí nebo mikročástic. Kromě přenosu energie dochází při záření i k 

přenosu hmoty a informací. Tento přenos energie může být uskutečňován dvěma druhy mechanismů: 

[2] 

2.2 Časově proměnné pole 

Je pole, které se šíří prostorem ve formě vln, jež se odpoutávají od zdroje a přenášejí do prostoru část 

energie z tohoto zdroje. Příkladem jsou elektromagnetické vlny či zatím hypotetické vlny gravitační. 

Hovoříme o záření vlnovém. 

2.3 Pohybující se částice 

Jsou částice, které jsou emitovány zdrojem, velkou rychlostí letí prostorem a přenášejí tak kinetickou 

energii (a též hybnost, popř. i elektrický náboj) ze zdroje do okolního prostoru. Příkladem je záření β 

(proud rychle letících elektronů) nebo α (proud héliových jader). Jedná se o záření korpuskulární.  

[2] 

2.4 Gama záření 

Záření gama je druh ionizujícího záření. Do materiálů proniká lépe než záření alfa nebo záření beta, 

která jsou korpuskulární (ani jedno není elektromagnetické záření), ale je méně ionizující. 

Gama záření často vzniká spolu s alfa či beta zářením při radioaktivním rozpadu jader. Když jádro 

vyzáří částici α nebo β, nové jádro může být v excitovaném stavu. Do nižšího energetického stavu 

může přejít vyzářením fotonu gama záření podobně jako elektron v obalu atomu vyzářením kvanta 

ultrafialového záření.  

[2] 

2.4.1 Terminologická dohoda: záření  a X 

Vysokoenergetická oblast elektromagnetického záření je tvořena zářením X (rentgenovým) a zářením 

gama. Z hlediska spektrální klasifikace leží -záření energeticky za oblastí X-záření směrem k vyšším 

energiím a krátkým vlnovým délkám. Obě tato záření mají stejnou fyzikální povahu (fotonové záření) 
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a do značné míry podobné vlastnosti, ale mohou se lišit způsobem svého vzniku. V souvislosti s výše 

popsanou radioaktivitou gama byla učiněna následující terminologická dohoda o rozdělení záření  a 

X podle jejich vzniku a původu: 

 Zářením  se nazývá fotonové záření vznikající v atomových jádrech a to i v případě, když má 

nízkou energii několika keV. 

 Zářením X se nazývá záření vznikající přeskoky elektronů mezi vnitřními hladinami v atomovém 

obalu a brzdné záření elektronů i tehdy, když má poměrně vyšší energii až desítky a stovky keV.  

[2] 

  

 

2.5 Interakce záření gama a X 

Fotony záření γ a X-záření nemají elektrický náboj, takže nemohou přímými elektrickými silami 

ionizovat atomy. Foton je však kvantem rychle kmitajícího elektrického a magnetického pole, takže 

když se do "těsné blízkosti" tohoto kmitajícího pole dostane elektron, může obdržet 

elektromagnetickou energii a být fotonem urychlen, nebo může dojít k excitaci atomového jádra. 

Fotonové záření o velmi vysokých energiích (řádově MeV) obvykle nazýváme zářením gama, bez 

ohledu na způsob jeho vzniku. Kvanta X a γ-záření se pohybují přesně rychlostí světla 

[2] 

2.6 Detekce 

Ionizující záření je okem neviditelné, takže abychom se o jeho existenci vůbec mohli přesvědčit, je 

třeba jej detekovat pomocí příslušných fyzikálních metod a vhodné přístrojové techniky. Kromě 

"zviditelnění" nám detekce umožňuje zkoumat vlastnosti tohoto záření a využívat jej v řadě vědecko-

technických, průmyslových a medicínských aplikací. Poskytuje nám kvantitativní informace o 

intenzitě, energii, prostorové distribuci a příp. dalších vlastnostech záření nazýváme ji Scintigrafie. 

[2] 

2.7 Vliv ionizujícího záření na lidský organizmus 

Proces účinku ionizujícího záření na živou tkáň probíhá ve čtyřech význačných etapách, lišících se 

svou rychlostí a druhem probíhajících procesů 

[3] 

2.8 Fyzikální stádium 

Při interakci kvanta ionizujícího záření s hmotou je energie záření předávána elektronům v atomech za 

vzniku ionizace a excitace. Tento primární proces je, velmi rychlý trvá jen cca 10
-16

-10
-14

 sekundy. 

[3] 

2.9 Fyzikálně-chemické stádium 
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Zde nastávají sekundární fyzikálně-chemické procesy interakce iontů s molekulami, při nichž dochází 

k disociaci molekul a vzniku volných radikálů (např. z vody H2O vznikají vodíkové kationty H
+
 a 

hydroxylové anionty OH
-
 a nestabilní produkty schopné oxidace H2O2, HO2). I tento proces netrvá 

déle než 10
-14

-10
-10 

sekundy. 

[3] 

2.10 Chemické stádium 

Vzniklé ionty, radikály, excitované atomy a další produkty reagují s biologicky důležitými 

organickými molekulami a mění jejich složení a funkci. Typickou poruchou na molekulární úrovni 

jsou zlomy vlákna v molekule DNA - buď zlom jen jednoho vlákna cukro-fosfátového řetězce nebo 

úplný zlom dvojvlákna DNA. Dále mohou vznikat poškození purinových a pyrimidinových bází, 

atypické vazbové "můstky" (cross-linky) uvnitř dvouvlákna DNA, lokální denaturace a další chemické 

změny. Jednotlivé "genotoxické" procesy tohoto chemického stádia trvají různě dlouhou dobu - od 

tisícin sekundy do řádově jednotek sekundy, v závislosti na transportní době reaktivních složek z místa 

svého vzniku do místa lokalizace napadené biomolekuly.  

[3] 

2.11 Biologické stádium 

Molekulární změny v biologicky důležitých látkách (v DNA, enzymech, proteinech) mohou vyústit ve 

funkční a morfologické změny v buňkách, orgánech i v organismu jako celku. Biologické stádium se 

při vysokých dávkách záření může projevit již po několika desítkách minut, při středních dávkách 

během několika dní - akutní poškození či nemoc z ozáření v důsledku zničení velkého počtu buněk. 

Při nízkých dávkách může však zahrnovat dobu latence několika let nebo i desítek let (pozdní 

stochastické účinky).  

[3] 

2.12 Stochastické účinky 

Pokud dávka záření není velká, s naprostou většinou poškození biologicky aktivních látek se 

organismus úspěšně vyrovná svými reparačními mechanismy. I při malých dávkách však existuje 

určitá pravděpodobnost, že některá poškození se opravit nepodaří, mutované buňky se dále dělí a 

vzniknou pozdní trvalé následky genetického nebo nádorového charakteru. Jelikož takové následky 

jsou zcela náhodné, individuální a nepředvídatelné, nazývají se účinky stochastické. Mají 

pravděpodobnostní charakter - u jedinců z ozářeného souboru osob se poškození či onemocnění 

vyskytují náhodně s určitou pravděpodobností, která roste s dávkou. 

 [3]
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Obr. 2-1 Závislost biologického účinku na velikosti absorbované dávky záření. [3] 

a) Pravděpodobnost výskytu pro stochastické účinky. 

b) Závažnost poškození pro deterministické účinky.  

2.13 Deterministické účinky 

Při vysokých dávkách záření je počet poškozených molekul biologicky aktivních látek již natolik 

vysoký, že buňky ani organismus nejsou schopny je zcela opravit – větší část buněk hyne, vzniká 

nemoc z ozáření. Poškození tkáně je zde přímo úměrné obdržené dávce záření, není již náhodné, je 

naopak předvídatelné.  

[3] 

2.14 Limity radiačních dávek 

Jakákoliv dávka ionizujícího záření může být spojena s určitým rizikem škodlivých účinků (aspoň 

podle lineární bezprahové hypotézy,...) takže je třeba dbát, aby dávky byly co nejnižší. Pro účely 

hodnocení a usměrňování expozice záření byly stanoveny určité hraniční hodnoty dávek za rok a za 5 

let – tzv. limity pro pracovníky se zdroji ionizujícího záření, které jsou stále ještě spojeny s velmi 

malou pravděpodobností poškození zářením. Nynější hodnota ročního limitu pro pracovníky byla 

stanovena 50 mSv, pětiletý limit 100 mSv. Základní limity pro ostatní obyvatelstvo jsou stanoveny ve 

výši 1 mSv/rok.  

[3] 
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2.15 Braggovy křivky 

Graf zobrazuje procentuální míru efektivní dávky záření v závislosti na výšce vodního sloupce. 

 

 

  

Obr. 2-2 Procentuální hloubková závislost dávky pro různé energie fotonového záření (ve vodním 

fantomu).  

[4] 
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3 Seznámení se s vlivem ionizujícího záření na elektronické 

součástky a polovodiče. 

 

3.1 Vliv ionizujícího záření na elektronické součástky  

Vliv záření na elektronické součástky je závislý na dávce nikoliv na intenzitě záření. Při velmi malých 

dávkách to na součástky nemá téměř vliv. Velké dávky jsou pro součástku naopak destruktivní. Záleží 

také na velikosti součástek, obzvláště u kardiostimulátorů, které jsou řešeny co nejmenším 

provedením, z toho tedy plyne značné riziko poškození. 

Při ozáření tranzistorů se projevuje jev, který má následující charakteristické rysy: kolektorový proud 

při ozáření postupně roste, přičemž záleží na dávce, nikoliv na intenzitě záření. Ke zhoršení závěrného 

proudu kolektoru je třeba, aby ozařovaný tranzistor měl připojené pracovní napětí; ke změně nedojde, 

ozařujeme-li tranzistor bez připojeného napětí. Vzniklé změny nejsou trvalého rázu, zotavení 

součástky trvá vteřiny až dny. Kvantitativní a často dokonce i kvalitativní výsledky pozorování jevu 

na jednotlivých vzorcích - byť i z téže výrobní série - vykazují obrovský rozptyl. U přechodu p-n s 

předpětím v přímém směru se jev nevyskytuje, nebo je velmi malý. 

[5] 

Polovodiče, v nichž jsou uvolňovány elektrony zejména z přechodu PN. Na základě představ klasické 

fyziky se zdálo, že s rostoucí intenzitou dopadajícího záření se budou elektrony uvolňovat snadněji z 

povrchu kovu a budou mít i vyšší energii. Experimenty ale prokázaly, že na intenzitě záření závisí jen 

množství uvolněných elektronů, ale nikoliv energie jednotlivých elektronů. Ta je určena pouze 

frekvencí použitého záření. Tento poznatek nebylo možné vysvětlit klasickou fyzikou.  

[2] 

 

 

Obr. 3-1 Čtyři způsoby interakce záření gama s látkou. 

[2] 
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3.2  Fotoefekt  

Foton záření  se "srazí" s elektronem e
-
 vázaným v atomovém obalu, předá mu veškerou svou energii 

a zanikne (obr. 3.1 vlevo). Energie fotonu při tomto absorpčním ději se spotřebuje na uvolnění 

elektronu z atomového obalu a na kinetickou energii vyraženého fotoelektronu. Elektron, který získal 

tuto energii, se uvolní z vazby v atomu a vyletí s kinetickou energií Ee = Eg - Ev, danou rozdílem 

energie záření Eg a vazbové energie Ev elektronu v atomu. Další chování tohoto fotoelektronu e
-
 je 

stejné jako u záření β: bude se "cik-cak" pohybovat a odrážet mezi atomy, ionizovat je, až se nakonec 

zabrzdí. Na místo po elektronu, který vyletěl fotoefektem, okamžitě přeskočí z vyšší slupky v 

atomovém obalu elektron, přičemž energetický rozdíl vazbové energie na vyšší a nižší slupce se vyzáří 

ve formě fotonu elektromagnetického záření - vyzáří se charakteristické rentgenové záření. 

[2] 

3.3 Comptonův rozptyl  

Pokud se foton záření  "srazí" s elektronem buď volným nebo jen slabě vázaným, předá mu jen část 

své energie, pružně se "odrazí" od tohoto elektronu a bude pokračovat ve svém pohybu ve změněném 

směru a s nižší energií (obr. 3.1 uprostřed). Kinematickou analýzou srážky fotonu s volným 

elektronem, při níž platí zákony zachování energie a hybnosti, lze pro energii Eg ' kvanta ' 

rozptýleného o úhel J vzhledem ke směru primárního dopadajícího fotonu  s energií Eg odvodit 

Comptonův vzorec: 

 

  Eg ' = Eg /[1 + (Eg /moec
2
).(1 - cos J)] , 

kde moe je klidová hmotnost elektronu. Energie rozptýleného fotonu je tedy závislá na úhlu rozptylu - 

čím větší úhel rozptylu, tím více energie foton ztratí a tím více jí získá odražený elektron. Pro zpětný 

rozptyl (tj. J=180°, cos J =-1) je Eg ' = Eg /[1 + (Eg /0,256)] - v MeV. 

Elektron se touto "srážkou" urychlí na příslušnou kinetickou energii Eg- Eg ' a bude ionizovat podobně 

jako každé jiné záření beta.  

Pravděpodobnost Comptonova rozptylu roste s hustotou terčových elektronů v látce, tedy s hmotnostní 

hustotou látky r a protonovým číslem Z klesá s rostoucí energií fotonů. Comptonův rozptyl se 

relativně nejvíc uplatňuje u záření γ středních a vyšších energií a v látkách s nízkým protonovým 

číslem Z (voda, tkáň). 

Pozn.: Comptonův rozptyl v zásadě může probíhat i na atomových jádrech má však velmi nízký 

účinný průřez a vzhledem k velké hmotnosti jader je změna energie odraženého kvanta  též relativně 

velmi malá. Tento jev se v praxi neuplatňuje, projevuje se jen v korekcích materiálových parametrů, 

charakterizujících průchod záření  látkami. 

Comptonův rozptyl se může několikrát opakovat, až foton buď opustí látku, nebo ztratí tolik energie, 

že zaniká fotoefektem na některé z elektronových hladin atomů.  

[2] 

3.4 Tvorba elektron pozitronových párů  

Pokud do látky vletí foton záření  o dostatečně vysoké energii větší než 1,022MeV, pak při svém 

průletu kolem atomového jádra elektromagnetickou interakcí se silným Coulombovým polem jádra 
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může foton  přeměnit na dvojici částic elektron+pozitron: g ® e
-
 + e

+
. Z této dvojice zůstává (po 

ionizačním zabrzdění stejným mechanismem jako β) v látce jako trvalá částice jen elektron. Pozitron 

po zabrzdění anihiluje s některým z dalších elektronů za vzniku dvou fotonů záření  o energii 

511keV. Proces tvorby elektron-pozitronových párů se nejvíce uplatňuje při vysokých energiích záření 

 a u látek s vysokým protonovým číslem. 

Přeměna fotonu na elektron-pozitronový pár probíhá v bezprostřední blízkosti atomového jádra pod 

vlivem jeho elektrického pole, takže čím větší bude mít jádro náboj, tím bude větší pravděpodobnost 

vzniku elektron-pozitronového páru. Podrobnější výpočty ukazují, že účinný průřez tvorby elektron-

pozitronových párů je úměrný Z
2
 - druhé mocnině protonového čísla atomů látky.  

[2] 

3.5 Stínění proti gama záření 

Nejčastějším konstrukčním materiálem pro stínění záření  je olovo, ve speciálních případech se 

používá i wolfram. Pro účinné odstínění záření gama o energii cca 100keV stačí vrstva olova tloušťky 

2mm. 

[2] 

3.6 Pouzdření integrovaných obvodů  

Rozměry samotných integrovaných obvodů se velmi rapidně zmenšují, problém však narůstá v oblasti 

pouzdření obvodů a propojování. Zde se právě dostává místa technologii MCM, která dokáže zmenšit 

velikost pouzdra téměř na velikost samotných obvodů, a pro jejich propojování používá technologie 

thin-film. Touto technologií je tedy možné dosáhnout zmenšení velikosti i hmotnosti se všemi 

výhodami z toho plynoucími. Charakteristické znaky MCM technologie:  

 Menší hmotnost a rozměry  

 Alumina (Al2O3), Aluminium Nitride (AIN), Beryllia (BeO) nebo laminátove podložky  

 Vícevrstvé kondenzátory - šetří místo  

 Snížení indukčnosti cest, snížení množství děr  

 V podstatě neomezená možnost obvodů  

 Zjednodušené testování obvodů  

 Použití "thick film" rezistorů (rozsah 0.1ohmu až 300Mohmů)  

 Hermetické nebo nehermetické zapouzdření  

Základními stavebními prvky analogových částí jsou kondenzátor, rezistor a induktor. Používají se 

nejrůznější typy, pro technologii MCM je však nejzajímavější použití vícevrstvých kondenzátorů, 

tenkovrstvých rezistorů a vícevrstvých cívek. Základní strukturu technologie si lze prohlédnout. 

Protože je tato technologie stěžejní věnuji se jí podrobněji na jiném místě. Zde uvedu jen základní 

fakta. 

[6]  

3.6.1 Popis technologie thick film:  

Základním materiálem, na kterém se staví je Al2O3, AIN nebo BeO. Na destičku se pomocí 

technologie "screen" viz Obr.3-2, nanese vrstva polymeru, který obsahuje částečky vodivé hmoty. 

Poté se destička "vypálí" při určité teplotě a tím se polymerní vrstva připeče k materiálu podložky.  
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Parametry takto vyrobených součástek: 

Velmi dobré zachování vlastnotí při vysokých teplotách 

 Alumina (Al2O3) High Level ~ 1 Watt na palec a stupeň C 

 Aluminum Nitride (AlN) Higher Level ~ 7 Wattů na palec a stupeň C 

Tištěné thick film rezistory - rozmezí 0.1 ohmu až 300 megaohmů 

 Teplotní koeficient Resistace (TCR) menší než 50 ppm 

 Výkonový rozsah od 1/16 do 5 Wattů 

Technologie umožňuje automatické ladění rezistorů 

 Precizní rezistory 0.1% 

 [6]  

3.7 Zdroje ionizujícího záření  

3.7.1 Elektronické zdroje záření 

Ionizující záření vzniká v důsledku elektromagnetického urychlování nabitých částic. Jsou to 

především rentgenové trubice produkující brzdné X-záření a urychlovače částic. U urychlovačů se 

jedná buď o primární záření, tj. svazky urychlovaných částic (většinou protony či elektrony), nebo o 

sekundární záření, vznikající interakcí primárního svazku s terčíkem či ve vstřícných srážkách částic. 

Mohou tak vznikat prakticky všechny druhy záření, zmíněné výše. Speciální kategorií je 

elektromagnetické synchrotronové záření generované v urychlovačích elektronů a neutronové záření 

vytvářené v neutronových generátorech. Záření produkované v urychlovačích se, kromě výzkumu v 

jaderné a částicové fyzice, používá pro výrobu umělých radionuklidů, v radioterapii a v řadě 

analytických a technologických metod. 

V poslední době se vyvíjejí i laserové zdroje, v nichž je emise X-záření, -záření a částic generována 

vysokou koncentrací energie z krátkých a velmi intenzívních laserových pulzů, dopadajících na 

vhodný terčík. 

Pozn.: I vakuová televizní či počítačová obrazovka je slabým zdrojem měkkého X-záření. 

[2] 

3.7.2 Radioaktivní zářiče 

Ionizující záření vzniká při radioaktivních přeměnách jader. Radioaktivní zářiče se využívají např. v 

radioterapii - cesiové či kobaltové ozařovače a brachyterapeutické zářiče, v nukleární medicíně - 

radiofarmaka pro diagnostiku i terapii, v řadě průmyslových aplikací. Všechny uvedené druhy záření 

vznikají i při jaderných reakcích, štěpení a slučování jader. Zvláště mohutnými zdroji záření jsou 

jaderné reaktory.  

[4] 

3.7.3 Záření vesmírného původu
 
 

Vzniká při bouřlivých a vysoce energetických procesech ve vesmíru - termonukleární reakce v nitru 

hvězd, výbuchy supernov, procesy v okolí černých děr, rázové vlny v ionizovaném plynu. [2] 

Obr. 3-2 technologie thick 

film 
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4 Seznámení se s požadavky na radioterapii člověka s 

implantovanými elektronickými zařízeními. 

4.1  

4.2 Proč řešíme otázku ionizujícího záření na kardiostimulátory 

Radioterapie patří mezi základní metody léčby zhoubných nádorů a je účinnou lokální či lokálně 
regionální metodou léčby nádorových onemocnění a vybraných nenádorových stavů. V průběhu své 

choroby podstoupí radioterapii velká část onkologických pacientů. V léčbě se využívá zejména 

elektromagnetického záření a záření elektronů. 

Dnes běžnou praxí v radioterapii je, že lidem s kardiostimulátorem se předním, než jsou vystaveni 

gama záření, kardiostimulátor zkontroluje a poté se zkontroluje i po prvním ozáření. Po dalších 

ozářeních již kontroly neprobíhají.  

Radiologičtí asistenti se snaží kardiostimulátor všemožně vykrýt. Avšak kardiostimulátor dostane 

dávku několik málo Gr. Našim cílem je proměřit kardiostimulátor a součástky, které by mohli na 

záření negativně reagovat a zjistit zda pro pacienty není příliš nebezpečné radioterapii absolvovat. 

4.3 Zdroje záření v radioterapii 

Technický rozvoj umožnil praktické využití různých druhů záření a spekter jejich energií. Tyto 

základní charakteristiky záření společně s dalšími faktory ovlivňují průběh dávky ve tkáních a 

umožňují její dopravení do potřebné hloubky a vzdálenosti. 

Grafickým vyjádřením prostorového průběhu dávky jsou křivky, tzv. izodózy, které spojují místa, 

se stejnou hodnotou dávky. Obvykle jsou vyjádřeny v procentech maximální dávky, která se označuje 

jako 100% dávka. Počítačovým zpracováním izodóz ze všech ozařovacích polí pak vznikne ozařovací 

plán. 

Jednotkou dávky záření je 1 J/kg = 1 Gy (gray), tedy absorbovaná energie záření na hmotnost 1 kg. 

Maximální dávka je nejvyšší dávka záření v ozařovaném objemu. U nízkoenergetického záření je 

totožná s povrchovou dávkou. U vysokoenergetického záření (lineární urychlovače, kobaltové 

ozařovače) je v určité hloubce pod povrchem (0,5-3 cm i více, Build up efekt - šetření kůže). 

Maximální dávka záření je vytvářena energií primárního záření a sekundárních elektronů 
vzniklých ionizací.  

[7]  
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5 Seznámení se s kardiovaskulárním systémem a jeho dlouhodobou 

elektrickou terapií. 

 

5.1 Elektrická aktivita srdce 

Srdeční vzruch se šíří z převodního systému do svaloviny: ze sinusového uzlíku do svaloviny síní, z 

dalších oddílu vodivého systému do svaloviny komor. Podstatou činnosti srdečního svalu je 

depolarizace membrány. V celém srdci se vzruch šíří od dutinové strany k povrchu. Převodní systém 

umožňuje postupnou depolarizaci srdce tak, aby následující stah byl maximálně účelný a efektivní, a 

aby synchronizoval účelné posunování krevního sloupce srdečními dutinami a pak vypuzení do 

velkých tepen. 

Depolarizovaná, aktivovaná část srdečního svalu se stává proti ostatním elektricky negativní. Rozhraní 

mezi depolarizovanou a klidově polarizovanou buňkou představuje tak dipól. Je to vlastně vektor, 

orientovaný od depolarizované k polarizované tkáni. Součtem všech dílčích vektorů vzniká v srdci 

úhrnný vektor- elektrická osa srdeční. Ta probíhá hrudníkem zprava shora zezadu doleva dolů a 

dopředu - stanovuje se pro první pozitivní kmit R. Napětí tvořené elektrickým polem srdce je po 

zesílení možno snímat z povrchu těla, na čemž je založena významná diagnostická metoda, 

elektrokardiografie. 

[8] 

 

Obr. 5-1 elektrická aktivita srdce 

[9] 

 

5.2 Poruchy srdečního rytmu 

 

Poruchy srdečního rytmu, nazývané odborně arytmie, patří mezi nejčastější srdeční onemocnění. Jsou 

důsledkem abnormální tvorby nebo vedení elektrických vzruchů v srdci. Ve většině případů jde o 

naprosto nezávažné arytmie, které si postižený člověk vůbec neuvědomuje a které lze zachytit pouze 

dlouhodobým monitorováním elektrokardiogramu. Kromě toho existuje celá řada záchvatovitých nebo 

setrvalých poruch srdečního rytmu, ať ve smyslu plus nebo minus, které mohou působit nemocnému 
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celou řadu obtíží. Zatímco u jinak zdravých lidí nepředstavují tyto arytmie, až na výjimky, 

bezprostřední ohrožení života, u nemocných s postižením srdce (například po infarktu myokardu) 

mohou být některé arytmie životu nebezpečné.  

[9] 

 

5.3 Jaké arytmie se mohou vyskytovat? 

 

Srdce se normálně stahuje asi 60 - 100krát za minutu, přičemž elektrické podráždění síní předchází 

aktivaci komor. Tento normální rytmus se nazývá sinusovým rytmem. Někdy i za normálních 

okolností pracuje srdce pomaleji (například ve spánku) nebo rychleji (například při cvičení). Při 

srdečních arytmiích bývá rytmus srdce abnormálně pomalý (bradyarytmie) nebo naopak rychlý 

(tachyarytmie). V prvním případě se buď elektrický vzruch v sinusovém uzlu tvoří pomalu, nebo je 

porušeno jeho vedení přes síňokomorový uzel do komor. Ve druhém případě se buď stane místem 

tvorby rychlých elektrických vzruchů kterákoliv jiná malá oblast svaloviny síní nebo komor, nebo 

elektrický impulz krouží v různě veliké oblasti srdce kolem dokola a aktivuje okolní svalovinu. 

Pochází-li rychlý rytmus ze svaloviny síní nebo oblasti síňokomorového uzlu, nazývá se arytmie 

supraventrikulární. Naopak, pochází-li porucha srdečního rytmu ze svaloviny komor, je označována 

jako komorová. 

[9] 

5.4 Jaké jsou léčebné možnosti k odstranění arytmií? 

5.4.1 Bradyarytmie 

 

Ačkoliv pokusy stimulovat srdce s poruchou tvorby nebo vedení vzruchů byly učiněny ve 30. letech 

našeho století, trvalo dalších 30 let než byl nemocnému na podzim roku 1958 naimplantován první 

skutečný kardiostimulátor. Od té doby se stala kardiostimulace zcela běžnou formou léčby 

bradyarytmií. Metoda spočívá v tom, že se z malého řezu pod klíční kostí zavede přes podklíčkovou 

žílu ohebná elektroda do srdce a napojí se na kardiostimulátor, který se zašije do předem vytvořené 

malé kapsy v podkoží. po zašití rány se další kontroly a programování kardiostimulátoru dějí 

přenosem radiových vin z programovacího přístroje přes kůži. Neustálý technický pokrok umožňuje, 

aby kardiostimulátory co nejvíce napodobovaly normální činnost srdce a v případě poruchy tvorby 

normálních vzruchů v srdci stimulovaly srdce se zvyšující se frekvencí úměrně stupni zátěže. Přes 

všechna tato zlepšení se velikost kardiostimulátorů neustále zmenšuje a hmotnost současných přístrojů 

se pohybuje okolo 15 - 30 g a rozměry v průměru 4 (až 6) x 4 x 0,6 (až 0,8) cm.  

[9] 

5.4.2 Tachyarytmie 

Oproti bradyarytmiím představovala léčba rychlých srdečních rytmů donedávna značný problém. 

Ačkoliv celou řadu tachyarytmií lze účinně přerušit podáním některého z léků určených k léčbě 

arytmií (tzv. antiarytmik) nebo elektrickým výbojem z defibrilátoru po krátkodobém uspání 

nemocného (elektrický šok vybije celé srdce a dovolí obnovení normální elektrické činnosti), mnohem 

obtížnější je zabránit opakování poruch rytmu. 
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Skutečný převrat přineslo zavedení nové metody odstranění samotného místa vzniku takových poruch 

srdečního rytmu pomocí katetrizačních technik (tzv. katetrizační ablace). Při tomto výkonu jsou po 

napíchnutí žíly nebo tepny (po předchozím znecitlivění příslušného místa v třísle) do srdce zavedeny 

speciální tenké elektrodové katetry (podobné dlouhým ohebným trubičkám o průměru okolo 2 mm) a 

umístěny tak, aby mohly snímat elektrické signály z jednotlivých dutin srdce. Po vyvolání poruchy 

srdečního rytmu, která nemocného obtěžuje, je možné z rozboru zaznamenaných elektrických signálů 

přesně určit oblast srdeční tkáně, která se podílí na vzniku a udržování arytmie. Obvykle jde o malý 

okrsek srdeční svaloviny (několik mm v průměru), který z nějakého důvodu vydává vzruchy mnohem 

rychleji než sinusový uzel nebo ve kterém elektrický vzruch krouží rychle kolem dokola. Po stanovení 

místa vzniku arytmie je do této oblasti zaveden hrot speciálního řiditelného elektrodového katetru a 

daná oblast v rozsahu jen několika málo milimetrů je teplotně ovlivněna (laicky řečeno spálena) 

prostřednictvím energie aplikované katetrem. K tomuto účelu se v současnosti používá 

vysokofrekvenčního proudu, který prochází mezi hrotem katetru a plošnou elektrodou na povrchu 

hrudníku a zahřívá tkáň v okolí hrotu katedru. Zákrok sám je prakticky nebolestivý a provádí se proto 

bez celkové narkózy.  

[9] 

5.5 Implantabilní defibrilátor  

Implantabilní defibrilátor ICD přebírá primární funkci stimulace generováním elektrických impulsů 

při selhávání srdečního převodního systému. Při dlouhodobém použití se kardiostimulátor zavádí do 

podkoží na dobu 6 – 10 let. Titanové pouzdro ICD působí jako referenční elektroda a současně 

odrušuje vnější vlivy. Pro jeho implantaci musí mít elektronika s baterií co nejmenší rozměry. Obal 

ICD nesmí chemicky působit na okolní tkáň a musí být nepropustný pro vnější prostředí. 

Impulsy generované ICD v rozmezí 1 – 10V působí přímo na srdeční převodní systém. Napětí impulsů 

se pohybuje v rozmezí jednotek voltů a proud je 10 – 60mA. Aktivita srdce je snímána 

kardiostimulátorem s citlivostí 0.1 – 15mV. Šířka stimulačních impulsů je okolo 1ms a opakovací 

frekvence 30 – 150 impulsů/min.  

[10] 

5.5.1 Asynchronní kardiostimulátory (Neřízené) 

Ke svému fungování nepotřebuje snímání ze síní ani komor, protože pouze vysílá pulsy do dutiny 

nutné k jejich stažení. Asynchronní módy: AOO, VOO, DOO 

5.5.2 Popis zapojení s tranzistorem 

 

Obr. 5-2 asynchronní zapojení kardiostimulátoru 
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Kondenzátor C se nabíjí, přes odpor R. Součástí elektroniky je generátor impulsů, který lze měnit jen 

přeprogramováním. Vyrábí frekvenci impulsů v naprogramovaném rozmezí tepů/min. Ten přivádí na 

bázi tranzistoru impuls, kterým ho otevírá a tím napětí kondenzátoru připíná k zemi. Šířka impulsu je 

závislá na době otevření tranzistoru. Vzniká krátký proudový impuls. Po ukončení generovaného 

impulsu se tranzistor uzavírá a kondenzátor se znova nabíjí. Dioda v zapojení slouží jako ochrana před 

defibrilačním impulsem. Pro úsporu energie byl generátor nahrazen multivibrátorem s 

komplementárními (doplňkovými) tranzistory fungující jako asynchronní obvod. 

5.5.3 Synchronní kardiostimulátory (řízené) 

 řízené P vlnou (inhibované nebo spouštěné) 

 řízené R vlnou (inhibované nebo spouštěné) 

 

5.5.4 Kardiostimulátor řízený P - vlnou 

Pokud je signál ze sinusového uzlíku neporušen, poskytuje nám nesmírnou výhodu, neboť reaguje na 

tělesnou zátěž svým zrychlováním či zpomalováním srdečního rytmu.  

Jestliže se P-vlna neobjeví do nastavené doby přístroje, vydá se impuls potřebný ke stažení srdeční 

dutiny popřípadě dutin (pokud je špatný i převodní systém). Může se stát, že signál v síni chybí úplně 

a kardiostimulátor se pak bude chovat jako asynchronní (AOO, DOO), s tím rozdílem, že stále 

očekává signál přicházející ze srdce. V případě navolené frekvenční závislosti se může měnit 

frekvence v předem nastaveném rozsahu závislém na senzoru přístroje. Nezmění-li se však tento stav, 

řízení se stává neefektivní. 

 Na základě těchto informací nastavujeme přípustné režimy v módu přístroje: 

 I - Inhibovaný, který za přítomnosti vlastního srdečního potenciálu potlačuje stimulační 

impuls a navrací refrakterní dobu a hodnotu čítače do nastavených hodnot. Popisovaná 

stimulace se nazývá ,,on demand“ 

 T - Spouštěný, který vysílá stimulační impuls společně s přítomnosti vlastního srdečního 

potenciálu a navrací refrakterní dobu a hodnotu čítače do nastavených hodnot 

5.5.5 Kardiostimulátory řízené R - vlnou  

K tomuto rozhodnutí řízení se přikláníme tehdy, pokud je porušen sinusový uzel či převodní systém 

srdce. V tom případě však ztrácíme již zmiňované fyziologické řízení ze sinusového uzlu. 

Kompenzaci tohoto problému částečně řeší senzor pro frekvenční přizpůsobení. 

Na základě těchto informací nastavujeme přípustné režimy v módu přístroje: 

I – Inhibovaný a T – Spouštěný režim se chová naprosto stejně jako u kardiostimulátorů řízených  

P – vlnou s možnými změnami v rozsahu.  

Podle vzrůstu frekvencí stimulujeme buď každou R vlnu nebo s její násobky. Tato stimulace se moc 

nepoužívá, protože energetická náročnost je vysoká. 

5.5.6 Jednodutinové kardiostimulátory 

Stimulace a snímání se provádí jen v jedné dutině. 

- Síňové kardiostimulátory (AAI, AAT) 

- Komorové kardiostimulátory (VVI, VVT) 
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5.5.7 Dvoudutinové kardiostimulátory 

Stimulace a snímání se provádí v síních i komorách pomocí dvou elektrod. Dvoudutinové 

kardiostimulátory pracují v synchronním režimu, při kterém je zachována přirozená časová 

posloupnost síní a komor (hlavně DDD)  

Biventrikulární kardiostimulátory používají 3 elektrody, z nichž je jedna elektroda zavedena do síně a 

zbylé dvě do komory  

[10] 

 

5.6 Možné trvalé poškození kardiostimulátoru 

 

 operace s využitím elektrických nástrojů (elektrokauterizace) 

 litotripsie 

 terapeutické ozařování 

 léčba ultrazvukem 

 testy v elektrofyziologické laboratoři 

[10] 

 

5.7 Lékařská rizika a terapie vlivu okolního prostředí 

Osoby s implantovaným kardiostimulátorem by obecně neměly být vystaveny nemocničním zářením.: 

 externí defibrilace 

 magnetická resonance 

 ionizační záření 

 transkutální elektrická stimulace nervů (TENS) 

 terapeutická diatermie 

 elektrochirurgická kauterizace 

Pacient by se však mimo nemocničním vlivům měl vyhýbat i vlivům prostředí: 

 vysoké napětí 

 komunikační zařízení 

 domácí spotřebiče 

 syndrom manipulace přes kůži 
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 aktivity pacienta 

 bezpečnostní systémy proti krádeži 

 mobilní telefony 

 systémy se symbolem varování pro osoby s kardiostimulátorem  

[10] 
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6 Návrh a realizace měření vlivu ionizujícího záření na činnost a 

bezpečný provoz implatabilních kardiostimulátorů. 

 

 

 

Obr. 6-1 kardiostimulátor Boston Scientific - Cognic 100 D 

6.1 Návrh měřícího řetězce  

Našim cílem je proměřit kardiostimulátor a součástky, které by mohli na záření negativně reagovat a 

zjistit, zda pro pacienty není příliš nebezpečné radioterapii navštěvovat. 

Aby se zjistil vliv ionizujícího záření na činnost a bezpečný provoz kardiostimulátorů byly v minulosti 

na pracovišti radioterapie Fakultní nemocnice v Ostravě provedeny testy s ozařováním 

kardiostimulátorů. Kardiostimulátory byly ozařovány gama zářením o dávce 3 až 80 Gr a intenzitě 

6MeV.Z provedených testů víme, že 80Gr už je pro kardiostimulátor destruktivní. 

Protože z měření na kardiostimulátoru nejsme schopni získat data o každé součástce zvlášť, rozhodli 

jsme se pro měření na součástkách, které by mohli být náchylné na ozařování a sestrojit přípravek, 

z kterého získáme dynamické charakteristiky. 

Předtím, než začneme ozařovat, je potřeba kardiostimulátor a jeho součásti proměřit, a zjistit, jaké 

mají hodnoty před ozářením. Po té ozářit kardiostimulátor a jeho součásti, a znova vše proměřit. 

6.2 Měřící řetězec se skládá z těchto částí 

 kardiostimulátor Boston Scientific - Cognic 100 D a jeho součásti 

 napájecí zdroj: Článek na bázi lithia-oxidu manganičitého U=2,47V 

 přípravek pro snímání dynamických charakteristik jednotlivých součástek  

 

Pro měření budou také použity tyto prvky: 

 kobaltový gama zářič TERAGAM 

 měřící deska VSB-TUO BMENG Data Acquisition Unit Ver. 2.1 

 stolní počítač a software pro snímání dat v prostředí LAbVIEW 
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 funkční generátor Tektronix AFG 3022 

 programátor kardiostimulátorů model 3120 PRM 

 infračervená kamera 

Přípravek pro snímání dynamické charakteristiky - obsahuje podobné součástky, které se 

v kardiostimulátoru nacházejí, díky němu můžeme získat dynamické charakteristiky a následně je 

zpracovat a vyhodnotit. Abychom mohli přípravek sestrojit, budeme potřebovat tyto součástky.  

6.2.1 Pro první část přípravku, která bude v ozařovaném poli: 

Schottkyho dioda - BAT46 SMD 

Zenerova Dioda - BC817-25 SMD 

Tranzistor - BC817-25 SMD 

Keramický kondenzátor - CK1206 10N/50V X7R 

Tantalový kondenzátor FT - CTS 6M8/10V B 

Odpor metal 0,6W - RR 5k6 

Vidlice 2 x 7 pinů - MLW14A 

Svorkovnice rozteč 5mm – ARK500/2EX 

6.2.2 Druhá část přípravku, která byla mimo ozařované pole, obsahovala: 

Trimr 5x10mm lin – PT10VK500 

Trimr 5x10mm lin- PT10VK005 

Konektor –S1G20 

Odpor metal 0,6W – RR 4K7 

Odpor metal 0,6W- RR 5K6 

Konektor Canon 15 pin 

Canon 15 vidlice - CAN 15 V 

 

Obr. 6-2 infračervená kamera 
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Obr. 6-3 blokové schéma měření 

6.3 Popis měřících řetězců 

Na obr 6-3 vidíme průběh měření. 

Kardiostimulátor nastavíme na režim kontinuální stimulace, svody vložíme do fyziologického roztoku, 

a pomocí programátoru kardiostimulátorů kontinuálně snímáme data. 

Infračervenou kameru umístíme kousek od pole záření, zaměříme pole záření a snímáme. 

První část měřícího přípravku připojíme k napájení kardiostimulátoru (baterii). Obě části měřícího 

přípravku spojíme 2 metrovým kabelem. Druhá část přípravku tak nebude v ozařovaném poli. Ke 

druhé části přípravku, připojíme měřící kartu a funkční generátor. Generátor generuje pilovitý průběh 

s frekvencí 2000Hz a amplitudou 5V.  Měřící karta je s druhou části přípravku propojena napájením a 

měřícími elektrodami. Měřící karta je spojena také se stolním počítačem. Na počítači je spuštěn 

program v LabVIEW.
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6.3.1 Měřící řetězec č.1 

 

 gama zářič  

 kardiostimulátor Boston Scientific - Cognic 100 D 

 elektrody kardiostimulátoru 

 nádoba s fyziologickým roztokem 

 infračervená kamera 

 

 

 

Obr. 6-4 první část přípravku kardiostimulátor, napájecí zdroj v ozařovaném poli 

6.3.2 Měřící řetězec č.2 

 gama zářič  

 napájení kardiostimulátoru - měření charakteristiky na zátěži 

 infračervená kamera 

6.3.3  Měřící řetězec č.3 

 gama zářič  

 první část přípravku v ozařovaném poli, snímaná infračervenou kamerou schéma č.1 

 druhá část přípravku s napájením – 2metry mimo ozařované pole-schéma č 2 

 měřící karta se stolním počítačem a rozhraním LabVIEW pro snímání dynamických 

charakteristik 
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Obr. 6-5 druhá část přípravku (2metry od ozařovaného pole) (vlevo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.6 Schéma č.1, první část měřícího 

přípravku  

 

 

 

Obr. 6-7 Schéma č.2, druhá část měřícího 

přípravku
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7 Provedení testů a jejich zhodnocení. 

Testy byly provedeny na kobaltovém ozařovači o intenzitě 6MeV o dávce 3Gr a 15 Gr. 

Zjišťovali jsme rozdíl teplot, změnu na samotném kardiostimulátoru prostřednictvím programátoru 

kardiostimulátorů. Dále jsme měřili dynamické charakteristiky jednotlivých součástek před ozářením, 

v průběhu ozáření a po ozařování. 

7.1 Teplota: 

Před ozářením, v jeho průběhu ani po ozařování se teplota nezměnila. Na obrázku č.7-1  vidíme 

obrázek z infračervené kamery. 

 

Obr. 7-1 teplota kardiostimulátoru a jeho součástí ze dne 16.2 2011 

 

7.2 Záznam z programátoru kardiostimulátorů 

Z měření jsem získala jen papírový záznam o průběhu celého měření, který zkontroloval a vyhodnotil 

specialista na kardiostimulátory Ing. David Korpas, Ph.D. 

 záznam z měření se v průběhu celého měření neměnil jak při dávce 3GR tak při dávce 15Gr. 

 

7.3 Charakteristiky jednotlivých součástek před ozářením, v jeho průběhu 

a po ozařování 

Všechny výsledky získané z měření, pro představu je to 488139 a 1742656 vzorků byly zpracovány 

pomocí programu MATLAB 2009a. 1 sekunda představuje 2000bodů. Jedna perioda asi 400 bodů. 
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7.4 Výsledky z ozařování před, při a po ozáření o dávce 3 Gr

 

Obr. 7-3 závislost průměrných hodnot 

proudu na čase pro generátor před, při a 

po jeho ozáření  

 

Obr. 7-5 závislost proudu na napětí při 

nabíjení kondenzátoru před jeho 

ozářením (včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-7 závislost proudu na napětí při 

nabíjení kondenzátoru při jeho 

ozářením (včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-4 závislost průměrných hodnot 

proudu na napětí pro kondenzátor před, 

při a po jeho ozáření  

 

Obr. 7-6 závislost proudu na napětí při 

vybíjení kondenzátoru před jeho 

ozářením (včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-8 závislost proudu na napětí při 

vybíjení kondenzátoru při jeho ozářením 

(včetně rozptylu) 
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Obr. 7-9 závislost proudu na napětí při 

nabíjení kondenzátoru po jeho ozáření 

(včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-11 absolutní chyba napětí při 

nabíjení kondenzátoru  

 

 

Obr. 7-13 relativní chyba nabíjení 

kondenzátoru v % vůči hodnotám před 

ozářením 

 

Obr. 7-10 závislost proudu na napětí při 

vybíjení kondenzátoru po jeho ozáření 

(včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-12 absolutní chyba napětí při 

vybíjení kondenzátoru 

 

 

Obr. 7-14 relativní chyba vybíjení 

kondenzátoru v % vůči hodnotám před 

ozářením 
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Obr. 7-15 závislost průměrných hodnot 

proudu na napětí pro tantalový 

kondenzátor před, při a po jeho ozáření  

 

 

Obr. 7-16 závislost proudu na napětí při 

nabíjení tantalového kondenzátoru před 

jeho ozářením (včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-18 závislost proudu na napětí při 

nabíjení tantalového kondenzátoru při 

jeho ozářením (včetně rozptylu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-17 závislost proudu na napětí při 

vybíjení tantalového kondenzátoru při 

jeho ozáření (včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-19 závislost proudu na napětí při 

vybíjení tantalového kondenzátoru při 

jeho ozářením (včetně rozptylu) 
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Obr. 7-20 závislost proudu na napětí při 

nabíjení tantalového kondenzátoru po 

jeho ozáření (včetně rozptylu) 

 

 

Obr. 7-22 absolutní chyba napětí při 

nabíjení tantalového kondenzátoru 

 

 

Obr. 7-24 relativní chyba nabíjení 

tantalového kondenzátoru v % vůči 

hodnotám před ozářením 

 

Obr. 7-21 závislost proudu na napětí při 

vybíjení tantalového kondenzátoru po 

jeho ozáření (včetně rozptylu) 

 

 

Obr. 7-23 absolutní chyba napětí při 

vybíjení tantalového kondenzátoru 

 

 

Obr. 7-25 relativní chyba vybíjení 

tantalového kondenzátoru v % vůči 

hodnotám před ozářením 
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Obr. 7-26 závislost průměrných hodnot 

proudu na čase pro Zenerovu diodu 

před, při a po ozáření 

 

Obr. 7-28 závislost proudu na napětí 

Zenerovy diody před jejím ozářením 

(včetně rozptylu) 

 

 

Obr. 7-30 závislost proudu na napětí 

Zenerovy diody po jejím ozáření (včetně 

rozptylu) 

 

Obr. 7-27 závislost průměrných hodnot 

proudu na napětí pro Zenerovu diodu 

před, při a po jejím ozáření  

 

Obr. 7-29 závislost proudu na napětí 

Zenerovy diody při jejím ozáření (včetně 

rozptylu) 
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Obr. 7-31 absolutní chyba napětí 

Zenerovy diody 

 

 

Obr. 7-33 závislost průměrných hodnot 

proudu na napětí pro Schottkyho diodu 

před, při a po jejím ozáření 

 

Obr. 7-35 závislost proudu na napětí 

Schottkyho diody před jejím ozářením 

(včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-32 relativní chyba Zenerovy diody 

v % vůči hodnotám před ozářením 

 

 

Obr. 7-34 závislost průměrných hodnot 

na čase pro Schottkyho diodu před, při a 

po jejím ozáření 

 

Obr. 7-36 závislost proudu na napětí 

Schottkyho diody při jejím ozáření (včetně 

rozptylu) 
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Obr. 7-37 závislost proudu na napětí 

Schottkyho diody po jejím ozáření 

(včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-39 relativní chyba Schottkyho diody 

v % vůči hodnotám před ozářením 

 

 

 

Obr. 7 41 absolutní chyba napětí baterie  

 

 

Obr. 7-38 absolutní chyba napětí 

Schottkyho diody 

 

 

Obr. 7-40 závislost průměrných hodnot 

napětí na čase pro baterii před, při a po 

jejím ozáření 

 

 

Obr. 7-42 relativní chyba baterie v % vůči 

hodnotám před ozářením 
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7.5 Vyhodnocení dat při dávce 3 Gr 

 

Data byla rozdělena na přesné periody a zprůměrována jednotlivými body v periodě. Následně přes 

sebe vykreslena před, při a po ozáření, jak můžeme vidět například z obrázků: obr. 7-3, 7-4, 7-5, 7-26, 

7-27, 7-33 a 7-34. 

Byly vykresleny rozptyly napětí u jednotlivých součástek, v případě kondenzátorů zvlášť nabíjení a 

vybíjení, aby nedošlo ke znehodnocení výsledků: Obr. 7- 5,7- 6,7- 7,7- 8,7- 9,7- 10,7- 16,7- 17, 7-

 18,7- 19,7- 20,7- 21,7- 28,7- 29,7- 30,7- 35,7- 36,7- 37 

Byly vypočítány a zobrazeny absolutní chyby měření při a po ozáření vzhledem k měření před 

ozářením. Toto je zdokumentováno v obrázcích 6- 11,6- 12,6- 22,6- 23,6- 31,6- 38,6- 41, relativní 

chyby jsou v Obr. 6- 13,6- 14,6- 24,6- 25,6- 32,6- 39,6- 42  

 

 

 

absolutní chyba napětí: 

 kondenzátoru je do 3,5mV 

 tantalového kondenzátoru je do 2,5mV 

 diody je do 1,6mV 

  baterie je do 0,7mV 

 

 

relativní chyba v % vůči hodnotám před ozářením: 

 kondenzátoru je do 1,5% 

 tantalového kondenzátoru je do 0,25 % 

 diody je do 2,5% 

 baterie je do 0,03% 

 

Z výsledů vyplývá vliv ionizujícího záření na kondenzátor a diody, u baterie můžeme vliv vyloučit, 

jelikož chyba je do 0,03% . 

 

Z naměřených výsledků, kde je relativní chyba do 3%, nemůžeme jednoznačně říct, že ionizující 

záření nemá na součástky žádný vliv. 

Přestože byl pozorován malý vliv ozáření na jednotlivé součástky tak se zdá, že kardiostimulátor 

pracuje správně.(viz 7.2) 
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7.6 Výsledky z ozařování před, při a po ozáření o dávce 15 Gr

 

Obr. 7-43 závislost průměrných hodnot 

proudu na čase pro generátor před, při a 

po jeho ozáření  

 

Obr. 7-45 závislost proudu na napětí při 

nabíjení kondenzátoru před jeho 

ozářením (včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-47 závislost proudu na napětí při 

nabíjení kondenzátoru při jeho 

ozářením (včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-44 závislost průměrných hodnot 

proudu na napětí pro kondenzátor před, 

při a po jeho ozáření  

 

Obr. 7-46 závislost proudu na napětí při 

vybíjení kondenzátoru před jeho 

ozářením (včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-48 závislost proudu na napětí při 

vybíjení kondenzátoru při jeho ozářením 

(včetně rozptylu) 
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Obr. 7-49 závislost proudu na napětí při 

nabíjení kondenzátoru po jeho ozáření 

(včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-51 absolutní chyba napětí při 

nabíjení kondenzátoru  

 

 

Obr. 7-53 relativní chyba nabíjení 

kondenzátoru v % vůči hodnotám před 

ozářením 

 

 

Obr. 7-50 závislost proudu na napětí při 

vybíjení kondenzátoru po jeho ozáření 

(včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-52 absolutní chyba napětí při 

vybíjení kondenzátoru 

 

 

Obr. 7-54 relativní chyba vybíjení 

kondenzátoru v % vůči hodnotám před 

ozářením 
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Obr. 7-55 závislost průměrných hodnot 

proudu na napětí pro tantalový 

kondenzátor před, při a po jeho ozáření  

 

 

Obr. 7-56 závislost proudu na napětí při 

nabíjení tantalového kondenzátoru před 

jeho ozářením (včetně rozptylu) 
 

 

Obr. 7-58 závislost proudu na napětí při 

nabíjení tantalového kondenzátoru při 

jeho ozářením (včetně rozptylu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-57 závislost proudu na napětí při 

vybíjení tantalového kondenzátoru při 

jeho ozáření (včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-59 závislost proudu na napětí při 

vybíjení tantalového kondenzátoru při 

jeho ozářením (včetně rozptylu) 
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Obr. 7-60 závislost proudu na napětí při 

nabíjení tantalového kondenzátoru po 

jeho ozáření (včetně rozptylu) 

 

 

Obr. 7-62 absolutní chyba napětí při 

nabíjení tantalového kondenzátoru 

 

 

Obr. 7-64 relativní chyba nabíjení 

tantalového kondenzátoru v % vůči 

hodnotám před ozářením 

 

Obr. 7-61 závislost proudu na napětí při 

vybíjení tantalového kondenzátoru po 

jeho ozáření (včetně rozptylu) 

 

 

Obr. 7-63 absolutní chyba napětí při 

vybíjení tantalového kondenzátoru 

 

 

Obr. 7-65 relativní chyba vybíjení 

tantalového kondenzátoru v % vůči 

hodnotám před ozářením 
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Obr. 7-66 závislost průměrných hodnot 

proudu na čase pro Zenerovu diodu 

před, při a po ozáření 

 

Obr. 7-68 závislost proudu na napětí 

Zenerovy diody před jejím ozářením 

(včetně rozptylu) 

 

 

Obr. 7-70 závislost proudu na napětí 

Zenerovy diody po jejím ozáření (včetně 

rozptylu) 

 

Obr. 7-67 závislost průměrných hodnot 

proudu na napětí pro Zenerovu diodu 

před, při a po jejím ozáření  

 

Obr. 7-69 závislost proudu na napětí 

Zenerovy diody při jejím ozáření (včetně 

rozptylu) 
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Obr. 7-71 absolutní chyba napětí 

Zenerovy diody 

 

 

Obr. 7-73 závislost průměrných hodnot 

proudu na napětí pro Schottkyho diodu 

před, při a po jejím ozáření 

 

Obr. 7-75 závislost proudu na napětí 

Schottkyho diody před jejím ozářením 

(včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-72 relativní chyba Zenerovy diody 

v % vůči hodnotám před ozářením 

 

 

Obr. 7-74 závislost průměrných hodnot 

na čase pro Schottkyho diodu před, při a 

po jejím ozáření 

 

Obr. 7-76 závislost proudu na napětí 

Schottkyho diody při jejím ozáření (včetně 

rozptylu) 
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Obr. 7-77 závislost proudu na napětí 

Schottkyho diody po jejím ozáření 

(včetně rozptylu) 

 

Obr. 7-79 relativní chyba Schottkyho 

diody v % vůči hodnotám před ozářením 

 

 

 

Obr. 7 81 absolutní chyba napětí baterie  

 

Obr. 7-78 absolutní chyba napětí 

Schottkyho diody 

 

 

Obr. 7-80 závislost průměrných hodnot 

napětí na čase pro baterii před, při a po 

jejím ozáření 

 

 

Obr. 7-82 relativní chyba baterie v % vůči 

hodnotám před ozářením 
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7.7 Vyhodnocení dat při dávce 15 Gr 

 

Data byla rozdělena na přesné periody a zprůměrována jednotlivými body v periodě. Následně přes 

sebe vykreslena před, při a po ozáření jak můžeme vidět například z obrázků: obr. 7-43, 7-44, 7-45, 7-

26, 7-27, 7-33 a 7-34. 

Výsledky jsou velice přesné, i pouhým okem je vidět že 3 křivky se téměř dokonale překrývají  

Byly vykresleny rozptyly napětí u jednotlivých součástek, v případě kondenzátorů zvlášť nabíjení a 

vybíjení, aby nedošlo ke znehodnocení výsledků. Obr. 7-45, 7-46, 7-47, 7-48, 7-49, 7-50, 7-56, 7-57, 

7-58, 7-59, 7-60, 7-61, 7-68, 7-69, 7-70, 7-75, 7-76 a 7-77 

Byly vypočítány a zobrazeny absolutní chyby měření při a po ozáření vzhledem k měření před 

ozářením, toto je zdokumentováno v obrázcích 7- 51, 7-52, 7-62, 7-63, 7-71, 7-88 a 7-81. Relativní 

chyby Obr. 7- 53, 7-54, 7-64, 7-65, 7-72, 7-79, 7-82  

 

absolutní chyba kde napětí  : 

 kondenzátoru je do 3,5mV 

 tantalového kondenzátoru je do 2,5mV 

 diody je do 1,6mV 

 baterie je do 0,7mV 

relativní chyba v % vůči hodnotám před ozářením: 

 kondenzátoru je do 1,5% 

 tantalového kondenzátoru je do 0,25 % 

 diody je do 2,5% 

 baterie je do 0,03% 

 

Z výsledů vyplývá vliv ionizujícího záření na kondenzátor a diody, u baterie můžeme vliv vyloučit, 

jelikož chyba je do 0,03% . 

 

Z naměřených výsledků, kde je relativní chyba do 3% nemůžeme jednoznačně říct, že ionizující záření 

nemá na součástky žádný vliv. 
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8 Závěr 

Bakalářská práce je věnována problematice měření na kardiostimulátorech a vlivu ionizujícího záření 

na činnost a bezpečný provoz implatabilních kardiostimulátorů. V práci jsou teoreticky popsány 

poznatky vlivu ionizujícího záření na lidský organismus, elektronické součástky a polovodiče. 

Teoreticky byly popsány požadavky na radioterapii člověka s implantovanými elektronickými 

zařízeními, kardiovaskulární systém a jeho dlouhodobá elektrická terapie. 

Před návrhem a realizací samotného měření bylo nutné zanalyzovat všechny tyto poznatky. Pro 

samotné měření vlivu ionizujícího záření jsme vybrali Schottkyho diodu, Zenerovu diodu, 

kondenzátor a tantalový kondenzátor. Zkoumali jsme dvě dávky ozáření 3 a 15 Gr. 

Problém měření spočíval v tom, že veškeré měření mohlo probíhat pouze v ozařovně na radioterapii a 

veškeré přístroje musely být nainstalovány uvnitř ozařovny a musely bez osobní kontroly měřit. Proto 

nebylo možné přístroje spustit v dobu, kdy se začalo ozařovat, ale dřív. Také bylo potřeba 

naprogramovat software v LabVIEW pro kontinuální snímání šesti charakteristik potřebných 

k vyhodnocení.  

Aby nevznikly chyby měření, musely být sestaveny dva přípravky k měření - jeden v ozařovaném poli 

a druhý mimo ozařované pole.  

Výsledky byly vyhodnoceny a zpracovány v programu Matlab. V průběhu vypracování se vyskytl 

problém s množstvím zpracovávaných dat a nestejným počtem dat před ozářením, v průběhu ozáření a 

po ozáření. Ke správnému vyhodnocení kondenzátorů bylo zapotřebí vyhodnotit zvláště nabíjení a 

vybíjení. 

Z výsledů vyplývá vliv ionizujícího záření na kondenzátor a diody, u baterie můžeme vliv vyloučit, 

jelikož chyba je do 0,03 procent. Přestože byl pozorován malý vliv ozáření na jednotlivé součástky tak 

se zdá, že kardiostimulátor pracuje správně.(viz 7.2) 

 

Možný budoucí rozvoj bakalářské práce bych viděla v proměření dalších součástek obsažených 

v kardiostimulátoru. 
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Příloha I. Deska plošného spoje první části měřícího přípravku 

 

 

 

 

Obr. 10-1 deska plošného spoje první části měřícího přípravku 

 

 

Příloha II. Deska plošného spoje druhé části měřícího přípravku 

 

 

  Obr. 10-2 deska plošného spoje druhé části měřícího přípravku 



- 44 - 

 

Příloha III. Programové prostředí v LabVIEW pro snímámí šesti charakteristik 

 

Obr. 10-3 Programové prostředí v LabVIEW pro snímání šesti charakteristik 

 

 

 

Obr. 10-4 ukázka kódu v LabVIEW 
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Příloha IV. Kód v matabu 

clc,clear all,close all,  

  

load trigrey.mat 

  

x1=x1_trigremereni(:,1); 

x2=x1_trigremereni(:,3); 

x3=x1_trigremereni(:,5); 

x4=x1_trigremereni(:,7); 

x5=x1_trigremereni(:,9); 

y6=x1_trigremereni(:,11); 

  

%vypocet proudu 

x6=y6/5.6; 

  

%před, při,a po ozařování 

z1=x1(1:100000,1);z2=x1(120770:439670,1);z3=x1(449240:488137,1);%zenerova dioda 

s1=x2(1:100000,1);s2=x2(120770:439670,1);s3=x2(449240:488137,1);%Schottkyho dioda 

b1=x3(1:100000,1);b2=x3(120770:439670,1);b3=x3(449240:488137,1);%baterie 

k1=x4(1:100000,1);k2=x4(120770:439670,1);k3=x4(449240:488137,1);%kondenzátor 

t1=x5(1:100000,1);t2=x5(120770:439670,1);t3=x5(449240:488137,1);%tantalový kondenzátor 

g1=x6(1:100000,1);g2=x6(120770:439670,1);g3=x6(449240:488137,1);%generátor 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  

% generator přesné určení náběžné hrany před ozářením 

n=length(g1)-1;%zjištění délky pole  

k=1;%pacovní index 1 

exPred=zeros(n/2:2);%2 sloupečky v prvním pořadové číslo v duhé 1 max a 0 min 

for i=2:n 

  

a1=g1(i-1); 

a2=g1(i); 

a3=g1(i+1); 

  

if ((a1<a2 ) && (a2>a3)) %zjištění maxima 

  exPred(k,1)=i; 

  exPred(k,2)=1; 
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  k=k+1; 

end; 

  

if ((a1>a2 ) && (a2<a3)) %zjištění minima 

  exPred(k,1)=i; 

  exPred(k,2)=0; 

  k=k+1; 

end;   

  

end; 

exPredLenght = length(exPred); 

  

% generátor přesné určení náběžné hrany při ozáření 

n=length(g2)-1; 

k=1; 

exPri=zeros(n/2:2); 

for i=2:n 

a1=g2(i-1); 

a2=g2(i); 

a3=g2(i+1); 

  

if ((a1<a2 ) && (a2>a3))  

  exPri(k,1)=i; 

  exPri(k,2)=1; 

  k=k+1; 

end; 

  

if ((a1>a2 ) && (a2<a3))  

  exPri(k,1)=i; 

  exPri(k,2)=0; 

  k=k+1; 

end;   

  

end; 

exPriLenght = length(exPri); 

  

%generátor přesné určení náběžné hrany po ozářením 

n=length(g3)-1; 
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k=1; 

exPo=zeros(n/2:2); 

for i=2:n 

a1=g3(i-1); 

a2=g3(i); 

a3=g3(i+1); 

  

if ((a1<a2 ) && (a2>a3))  

  exPo(k,1)=i; 

  exPo(k,2)=1; 

  k=k+1; 

end; 

  

if ((a1>a2 ) && (a2<a3))  

  exPo(k,1)=i; 

  exPo(k,2)=0; 

  k=k+1; 

end;   

  

end; 

exPoLenght = length(exPo); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%generátor%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% vykreslení generátoru před ozářením 

ag1=zeros(238,400);%100000-80/410 

p=1; 

for j=1:exPredLenght 

  if (exPred(j,2)==1)  

    start=exPred(j); 

    konec=exPred(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

     

  ag1(p,1:poc)=rot90(g1(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prg1=zeros(400,1); 

prge1=zeros(400,1); 
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for i=1:400   

  prg1(i,1)=mean(ag1(1:236,i)); 

  prge1(i,1)=std(ag1(1:236,i)); 

end; 

  

  

% vykreslení generátoru při ozářením 

ag2=zeros(761,400); 

p=1; 

for j=1:exPriLenght 

  if (exPri(j,2)==1)  

    start=exPri(j); 

    konec=exPri(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

     

  ag2(p,1:poc)=rot90(g2(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prg2=zeros(400,1); 

prge2=zeros(400,1); 

for i=1:400  

  prg2(i,1)=mean(ag2(1:760,i)); 

  prge2(i,1)=std(ag2(1:760,i)); 

end; 

  

  

%vykreslení generátoru po ozáření 

ag3=zeros(95,400); 

p=1; 

for j=1:exPoLenght 

  if (exPo(j,2)==1) 

    start=exPo(j); 

    konec=exPo(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

     

  ag3(p,1:poc)=rot90(g3(start:konec)); 
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  p=p+1; 

  end; 

end; 

prg3=zeros(400,1); 

prge3=zeros(400,1); 

for i=1:400 

  prg3(i,1)=mean(ag3(1:93,i)); 

  prge3(i,1)=std(ag3(1:93,i)); 

end; 

  

  

  

figure('name','generátor'),plot(prg1,'c'),hold on,plot(prg2,'r'),plot(prg3,'g'),hold off,title('generátor'),xlabel ('t v 

jedné periodě'),ylabel('I[mA]'), 

legend('před ozářením','při ozáření','po ozáření'),grid on; 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%kondenzátor%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

% kondenzátor nabijeni před ozářením 

ak1n=zeros(242,200); 

p=1; 

for j=1:exPredLenght 

  if (exPred(j,2)==0)  

    start=exPred(j); 

    konec=exPred(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  ak1n(p,1:poc)=rot90(k1(start:konec)); 

  ag1(p,1:poc)=rot90(g1(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prkn1=zeros(200,1); 

prken1=zeros(200,1); 

for i=1:200   

  prkn1(i,1)=mean(ak1n(:,i)); 

  prken1(i,1)=std(ak1n(:,i)); 
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end; 

  

  

%kondenzátor vybíjení před ozářením 

  

ak1v=zeros(236,200); 

p=1; 

for j=1:exPredLenght 

  if (exPred(j,2)==1)  

    start=exPred(j); 

    konec=exPred(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  ak1v(p,1:poc)=rot90(k1(start:konec)); 

   ag1(p,1:poc)=rot90(g1(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prkv1=zeros(200,1); 

prgv=zeros(200,1); 

prkev1=zeros(200,1); 

for i=1:200   

  prkv1(i,1)=mean(ak1v(1:235,i)); 

  prgv(i,1)=mean(ag1(1:235,i)); 

  prkev1(i,1)=std(ak1v(1:235,i)); 

end; 

  

% kondenzátor nabíení při ozáření 

ak2n=zeros(774,200); 

p=1; 

for j=1:exPriLenght 

  if (exPri(j,2)==0)  

    start=exPri(j); 

    konec=exPri(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  ak2n(p,1:poc)=rot90(k2(start:konec)); 
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   ag2(p,1:poc)=rot90(g2(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

   

end; 

prkn2=zeros(200,1); 

prgn=zeros(200,1); 

prken2=zeros(200,1); 

for i=1:200   

  prkn2(i,1)=mean(ak2n(:,i)); 

  prgn(i,1)=mean(ag2(:,i)); 

  prken2(i,1)=std(ak2n(:,i)); 

end; 

  

  

% kondenzátor vybíjení při ozáření 

ak2v=zeros(761,200); 

p=1; 

for j=1:exPriLenght 

  if (exPri(j,2)==1)  

    start=exPri(j); 

    konec=exPri(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  ak2v(p,1:poc)=rot90(k2(start:konec)); 

  ag2(p,1:poc)=rot90(g2(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prkv2=zeros(200,1); 

prkev2=zeros(200,1); 

for i=1:200   

  prkv2(i,1)=mean(ak2v(1:760,i)); 

  prkev2(i,1)=std(ak2v(1:760,i)); 

end; 

  

  

%kondenzátor nabíjení po ozáření 
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ak3n=zeros(92,200); 

p=1; 

for j=1:exPoLenght 

  if (exPo(j,2)==0)  

    start=exPo(j); 

    konec=exPo(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

 ak3n(p,1:poc)=rot90(k3(start:konec)); 

 ag3(p,1:poc)=rot90(g3(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prkn3=zeros(200,1); 

prken3=zeros(200,1); 

for i=1:200   

 prkn3(i,1)=mean(ak3n(:,i)); 

 prken3(i,1)=std(ak3n(:,i)); 

end; 

  

  

% kondenzátor vybijeni po ozáření 

ak3v=zeros(93,200); 

p=1; 

for j=1:exPoLenght 

  if (exPo(j,2)==1)  

    start=exPo(j); 

    konec=exPo(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  ak3v(p,1:poc)=rot90(k3(start:konec)); 

  ag3(p,1:poc)=rot90(g3(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prkv3=zeros(200,1); 

prkev3=zeros(200,1); 
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for i=1:200   

  prkv3(i,1)=mean(ak3v(1:92,i)); 

  prkev3(i,1)=std(ak3v(1:92,i)); 

end; 

figure(),plot(prkv1,prgv,'c',prkv2,prgv,'r',prkv3,prgv,'g',prkn1,prgn,'c',prkn2,prgn,'r',prkn3,prgn,'g'),title('konden

zátor '),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),legend('před ozářením','při ozáření','po ozařování'),grid on; 

figure('name','nabíjení kondenzátoru před ozářením'),errorbar(prkn1,prgn,prken1,'c'),title('nabíjení 

kondenzátoru před ozářením'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure(),errorbar(prkn2,prgn,prken2,'r'),title('nabíjení kondenzátoru při ozáření'),xlabel 

('U'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure(),errorbar(prkn3,prgn,prken3,'g'),title('nabíjení kondenzátoru po ozáření '),xlabel 

('U'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

  

figure('name','vybíjení kondenzátoru před ozářením'),errorbar(prkv1,prgv,prkev1,'c'),title('vybíjení kondenzátoru 

před ozářením'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure('name','vybíjení kondenzátoru při ozářením'),errorbar(prkv2,prgv,prkev2,'r'),title('vybíjení kondenzátoru 

při ozářením'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure('name','vybíjení kondenzátoru po ozářením'),errorbar(prkv3,prgv,prkev3,'g'),title('vybíjení kondenzátoru 

po ozářením'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

 

%absolutníchyby kondenzátor nabíjení 

achkn1=abs(prkn2-prkn1);% absolutní chyba při ozáření 

achkn2=abs(prkn3-prkn1);%absolutní chyba po ozáření 

%relativní chyba v % 

rekn1=zeros(200,1); 

rekn2=zeros(200,1); 

for i=1:200   

 rekn1(i,1)=(achkn1(i,1)/prkn1(i,1))*100;%relativní chyba při ozáření 

 rekn2(i,1)=(achkn2(i,1)/prkn1(i,1))*100;%relativní chyba po ozáření   

end; 

   

figure(),plot(prgn,achkn1,'r',prgn,achkn2,'g'),title('absolutní chyba nabíjení kondenzátoru '),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('absolutní chyba'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

figure(),plot(prgn,rekn1,'r',prgn,rekn2,'g'),title('relativní chyba nabíjení kondenzátoru v %'),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('chyba v %'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

%absolutní chyby kondenzátor vybíjení 

achkv1=abs(prkv2-prkv1);% absolutní chyba při ozáření 

achkv2=abs(prkv3-prkv1);%absolutní chyba po ozáření 
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%relativní chyba v % 

rekv1=zeros(200,1); 

rekv2=zeros(200,1); 

for i=1:200   

 rekv1(i,1)=(achkv1(i,1)/prkv1(i,1))*100;%relativní chyba při ozáření 

 rekv2(i,1)=(achkv2(i,1)/prkv1(i,1))*100;%relativní chyba po ozáření   

end; 

  

figure(),plot(prgv,achkv1,'r',prgv,achkv2,'g'),title('absolutní chyba vybíjení kondenzátoru '),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('absolutní chyba'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

figure(),plot(prgv,rekv1,'r',prgv,rekv2,'g'),title('relativní chyba vybíjení kondenzátoru v %'),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('chyba v %'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%tantalový kondenzátor%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%tantalovy kondenzátor nabíjení před ozářením 

at1n=zeros(241,200); 

p=1; 

for j=1:exPredLenght 

  if (exPred(j,2)==0)  

    start=exPred(j); 

    konec=exPred(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

   

  at1n(p,1:poc)=rot90(t1(start:konec)); 

  ag2(p,1:poc)=rot90(g1(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prtn1=zeros(200,1); 

prten1=zeros(200,1); 

for i=1:200   

  prtn1(i,1)=mean(at1n(1:240,i)); 

  prten1(i,1)=std(at1n(1:240,i)); 

end; 

  

  

%tantalový kondenzátor vybíjení před ozářením 

at1v=zeros(234,200); 
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p=1; 

for j=1:exPredLenght 

  if (exPred(j,2)==1)  

    start=exPred(j); 

    konec=exPred(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  at1v(p,1:poc)=rot90(t1(start:konec)); 

  ag2(p,1:poc)=rot90(g1(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prtv1=zeros(200,1); 

prtev1=zeros(200,1); 

for i=1:200   

  prtv1(i,1)=mean(at1v(1:233,i)); 

  prtev1(i,1)=std(at1v(1:233,i)); 

end; 

  

%tantalovy kondenzátor nabíjení při ozáření 

at2n=zeros(773,200); 

p=1; 

for j=1:exPriLenght 

  if (exPri(j,2)==0)  

    start=exPri(j); 

    konec=exPri(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  at2n(p,1:poc)=rot90(t2(start:konec)); 

  ag2(p,1:poc)=rot90(g2(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prtn2=zeros(200,1); 

prten2=zeros(200,1); 

for i=1:200   

  prtn2(i,1)=mean(at2n(:,i)); 

  prten2(i,1)=std(at2n(:,i)); 

end; 
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%tantalovy kondenzátor vybíjení při ozáření 

at2v=zeros(760,200); 

p=1; 

for j=1:exPriLenght 

  if (exPri(j,2)==1)  

    start=exPri(j); 

    konec=exPri(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  at2v(p,1:poc)=rot90(t2(start:konec)); 

  ag2(p,1:poc)=rot90(g2(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prtv2=zeros(200,1); 

prtev2=zeros(200,1); 

for i=1:200   

  prtv2(i,1)=mean(at2v(1:199,i)); 

  prtev2(i,1)=std(at2v(1:199,i)); 

end; 

  

  

%tantalovy kondenzátor nabíjení po ozáření 

at3n=zeros(91,200); 

p=1; 

for j=1:exPoLenght 

  if (exPo(j,2)==0)  

    start=exPo(j); 

    konec=exPo(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  at3n(p,1:poc)=rot90(t3(start:konec)); 

  ag3(p,1:poc)=rot90(g3(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prtn3=zeros(200,1); 

prten3=zeros(200,1); 
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for i=1:200   

  prtn3(i,1)=mean(at3n(:,i)); 

  prten3(i,1)=std(at3n(:,i)); 

end; 

  

%figure('name','nabijeni tantaloveho kondenzatoru po ozářením '),plot(prtn3),grid on ; 

  

%tantalový kondenzátor vybíjení po ozáření 

at3v=zeros(94,200); 

p=1; 

for j=1:exPoLenght 

  if (exPo(j,2)==1)  

    start=exPo(j); 

    konec=exPo(j+1); 

    poc=konec-start+1; 

     

  at3v(p,1:poc)=rot90(t3(start:konec)); 

  ag3(p,1:poc)=rot90(g3(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prtv3=zeros(200,1); 

prtev3=zeros(200,1); 

  

for i=1:200   

  prtv3(i,1)=mean(at3v(1:93,i)); 

  prtev3(i,1)=std(at3v(1:93,i)); 

end; 

  

figure(),plot(prtv1,prgv,'c',prtv2,prgv,'r',prtv3,prgv,'g',prtn1,prgn,'c',prtn2,prgn,'r',prtn3,prgn,'g'),title('tantalový 

kondenzátor '),xlabel ('U[mV] '),ylabel('I[mA]'), legend('před ozářením','při ozáření','po ozařování'),grid on; 

  

  

figure('name','nabíjení kondenzátoru před ozářením'),errorbar(prtn1,prgn,prten1,'c'),title('nabíjení tantalového 

kondenzátoru před ozářením'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure(),errorbar(prtn2,prgn,prten2,'r'),title('nabíjení tantalového kondenzátoru při ozářením'),xlabel 

('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure(),errorbar(prtn3,prgn,prten3,'g'),title('nabíjení tantalového kondenzátoru po ozářením'),xlabel 

('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 
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figure(),errorbar(prtv1,prgv,prtev1,'c'),title('vybíjení tantalového kondenzátoru před ozářením'),xlabel 

('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure(),errorbar(prtv2,prgv,prtev2,'r'),title('vybíjení tantalového kondenzátoru při ozářením'),xlabel 

('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure(),errorbar(prtv3,prgv,prtev3,'g'),title('vybíjení tantalového kondenzátoru po ozářením'),xlabel 

('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

  

%absolutníchyby tantalového kondenzátor nabíjení 

achtn1=abs(prtn2-prtn1);% absolutní chyba při ozáření 

achtn2=abs(prtn3-prtn1);%absolutní chyba po ozáření 

  

%relativní chyba v % 

retn1=zeros(200,1); 

retn2=zeros(200,1); 

for i=1:200   

 retn1(i,1)=(achtn1(i,1)/prtn1(i,1))*100;%relativní chyba při ozáření 

 retn2(i,1)=(achtn2(i,1)/prtn1(i,1))*100;%relativní chyba po ozáření   

end; 

  

figure(),plot(prgn,achtn1,'r',prgn,achtn2,'g'),title('absolutní chyba nabíjení tantalového kondenzátoru '),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('absolutní chyba'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

figure(),plot(prgn,retn1,'r',prgn,retn2,'g'),title('relativní chyba nabíjení tantalového kondenzátoru v %'),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('chyba v %'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

%absolutníchyby tantalového kondenzátor vybíjení 

achtv1=abs(prtv2-prtv1);% absolutní chyba při ozáření 

achtv2=abs(prtv3-prtv1);%absolutní chyba po ozáření 

  

%relativní chyba v % 

retv1=zeros(200,1); 

retv2=zeros(200,1); 

for i=1:200   

 retv1(i,1)=(achtv1(i,1)/prtv1(i,1))*100;%relativní chyba při ozáření 

 retv2(i,1)=(achtv2(i,1)/prtv1(i,1))*100;%relativní chyba po ozáření   

end; 

figure(),plot(prgv,achtv1,'r',prgv,achtv2,'g'),title('absolutní chyba vybíjení tantalového kondenzátoru '),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('absolutní chyba'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 
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figure(),plot(prgv,retv1,'r',prgv,retv2,'g'),title('relativní chyba vybíjení tantalového kondenzátoru v %'),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('chyba v %'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%zenerova dioda%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

% zenerova dioda před 

az1=zeros(235,410); 

p=1; 

for j=1:exPredLenght  %prochazime pole s ulozenymy indexy maxim a minim 

  if (exPred(j,2)==1)  

    start=exPred(j); 

    konec=exPred(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

     

  az1(p,1:poc)=rot90(z1(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prz1=zeros(400,1); 

prze1=zeros(400,1); 

  

for i=1:400 %prumery   

  prz1(i,1)=mean(az1(1:234,i)); 

  prze1(i,1)=std(az1(1:234,i)); 

end; 

  

% zenerova dioda při 

az2=zeros(760,410); 

p=1; 

for j=1:exPriLenght 

  if (exPri(j,2)==1) 

    start=exPri(j); 

    konec=exPri(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

   az2(p,1:poc)=rot90(z2(start:konec)); 

   p=p+1; 

  end;     

end; 
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prz2=zeros(400,1); 

prze2=zeros(400,1); 

for i=1:400 

 prz2(i,1)=mean(az2(1:759,i)); 

 prze2(i,1)=std(az2(1:759,i)); 

end; 

%zenerova dioda po 

az3=zeros(94,410); 

p=1; 

for j=1:exPoLenght 

  if (exPo(j,2)==1) 

    start=exPo(j); 

    konec=exPo(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

    az3(p,1:poc)=rot90(z3(start:konec)); 

    p=p+1; 

  end; 

end; 

prz3=zeros(400,1); 

prze3=zeros(400,1); 

for i=1:400 

  prz3(i,1)=mean(az3(1:93,i)); 

  prze3(i,1)=std(az3(1:93,i)); 

end; 

  

  

figure('name','zenerova dioda'),plot(prz1,'c'),hold on,plot(prz2,'r'),plot(prz3,'g'),hold off,title('zenerova 

dioda'),xlabel ('t v jedné periodě'),ylabel('I[mA]'), 

legend('před ozářením','při ozáření','po ozáření'),grid on; 

  

figure(),plot(prz1,prg1,'c',prz2,prg2,'r',prz3,prg3,'g'),title('zenerova dioda'),xlabel 

('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),legend('před ozářením','při ozáření','po ozařování'), grid on; 

  

figure(),errorbar(prz1,prg1,prze1,'c'),title('zenerova dioda před ozářením'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid 

on; 

figure(),errorbar(prz2,prg2,prze2,'r'),title('zenerova dioda při ozáření'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure(),errorbar(prz3,prg3,prze3,'g'),title('zenerova dioda po ozářením'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid 

on; 
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%absolutní chyby Zenerovy diody 

achz1=abs(prz2-prz1);% absolutní chyba při ozáření 

achz2=abs(prz3-prz1);%absolutní chyba po ozáření 

  

%relativní chyba v %Zenerovy diody 

rez1=zeros(400,1); 

rez2=zeros(400,1); 

for i=1:400   

 rez1(i,1)=(achz1(i,1)/prz1(i,1))*100; %relativní chyba při ozáření 

 rez2(i,1)=(achz2(i,1)/prz1(i,1))*100; %relativní chyba po ozáření   

end; 

  

 figure(),plot(prg1,achz1,'r',prg1,achz2,'g'),title('absolutní chyba Zenerovy diody'),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('absolutní chyba'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

figure(),plot(prg1,rez1,'r',prg1,rez2,'g'),title('relativní chyba Zenerovy diody v %'),xlabel ('I[mA]'),ylabel('chyba 

v %'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Schottkyho dioda%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

% Schottkyho dioda před ozářením 

as1=zeros(234,410); 

p=1; 

for j=1:exPredLenght 

  if (exPred(j,2)==1)  

    start=exPred(j); 

    konec=exPred(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

     

  as1(p,1:poc)=rot90(s1(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prs1=zeros(400,1); 

prse1=zeros(400,1); 

for i=1:400 

  prs1(i,1)=mean(as1(1:233,i)); 

  prse1(i,1)=std(as1(1:233,i)); 
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end; 

 

% Schottkyho dioda pri ozáření 

as2=zeros(759,410); 

p=1; 

for j=1:exPriLenght 

  if (exPri(j,2)==1) 

    start=exPri(j); 

    konec=exPri(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

   as2(p,1:poc)=rot90(s2(start:konec)); 

   p=p+1; 

  end;     

end; 

prs2=zeros(400,1); 

prse2=zeros(400,1); 

for i=1:400 

 prs2(i,1)=mean(as2(1:758,i)); 

 prse2(i,1)=std(as2(1:758,i)); 

end; 

  

  

%Schottkyho dioda po ozáření 

as3=zeros(93,410); 

p=1; 

for j=1:exPoLenght 

  if (exPo(j,2)==1) 

    start=exPo(j); 

    konec=exPo(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

   as3(p,1:poc)=rot90(s3(start:konec)); 

   p=p+1; 

  end; 

end; 

prs3=zeros(400,1); 

prse3=zeros(400,1); 

for i=1:400 

  prs3(i,1)=mean(as3(1:92,i)); 

  prse3(i,1)=std(as3(1:92,i)); 
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end; 

  

figure('name','Schottkyho dioda '),plot(prs1,'c'),hold on,plot(prs2,'r'),plot(prs3,'g'),hold off,title('Schottkyho 

dioda'),xlabel ('t v jedné periodě'),ylabel('U[mV]'), 

legend('před ozářením','při ozáření','po ozáření'),grid on; 

  

figure(),plot(prs1,prg1,'c',prs2,prg2,'r',prs3,prg3,'g'),title('Schottkyho dioda'),xlabel 

('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),legend('před ozářením','při ozáření','po ozařování'), grid on; 

  

figure(),errorbar(prs1,prg1,prse1,'c'),title('Schottkyho dioda před ozářením'),xlabel 

('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid on; 

figure(),errorbar(prs2,prg2,prse2,'r'),title('Schottkyho dioda při ozářením'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid 

on; 

figure(),errorbar(prs3,prg3,prse3,'g'),title('Schottkyho dioda po ozářením'),xlabel ('U[mV]'),ylabel('I[mA]'),grid 

on; 

  

%absolutní chyby Schottkyho diody 

achs1=abs(prs2-prs1);% absolutní chyba při ozáření 

achs2=abs(prs3-prs1);%absolutní chyba po ozáření 

  

%relativní chyba v % Schottkyho diody 

res1=zeros(400,1); 

res2=zeros(400,1); 

for i=1:400   

 res1(i,1)=(achs1(i,1)/prs1(i,1))*100;%relativní chyba při ozáření 

 res2(i,1)=(achs2(i,1)/prs1(i,1))*100;%relativní chyba po ozáření   

end; 

  

figure(),plot(prg1,achs1,'r',prg1,achs2,'g'),title('absolutní chyba schotkovy diody'),xlabel 

('I[mA]'),ylabel('absolutní chyba'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

figure(),plot(prg1,res1,'r',prg1,res2,'g'),title('relativní chyba schotkovy diody v %'),xlabel ('I[mA]'),ylabel('chyba 

v %'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%baterie%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

% baterie před ozářením 

ab1=zeros(234,400); 

p=1; 
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for j=1:exPredLenght 

  if (exPred(j,2)==1)  

    start=exPred(j); 

    konec=exPred(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

     

  ab1(p,1:poc)=rot90(b1(start:konec)); 

  p=p+1; 

  end; 

end; 

prb1=zeros(400,1); 

prbe1=zeros(400,1); 

for i=1:400 %prumery s  

  prb1(i,1)=mean(ab1(1:233,i)); 

  prbe1(i,1)=std(ab1(1:233,i)); 

end; 

  

  

% baterie pri ozáření 

ab2=zeros(759,400); 

p=1; 

for j=1:exPriLenght 

  if (exPri(j,2)==1) 

    start=exPri(j); 

    konec=exPri(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

   ab2(p,1:poc)=rot90(b2(start:konec)); 

   p=p+1; 

  end;     

end; 

prb2=zeros(400,1); 

prbe2=zeros(400,1); 

for i=1:400 

 prb2(i,1)=mean(ab2(1:758,i)); 

 prbe2(i,1)=std(ab2(1:758,i)); 

end; 

  

 %baterie po ozářením 
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ab3=zeros(93,400); 

p=1; 

for j=1:exPoLenght 

  if (exPo(j,2)==1) 

    start=exPo(j); 

    konec=exPo(j+2); 

    poc=konec-start+1; 

    ab3(p,1:poc)=rot90(b3(start:konec)); 

    p=p+1; 

  end; 

end; 

prb3=zeros(400,1); 

prbe3=zeros(400,1); 

  

for i=1:400 

  prb3(i,1)=mean(ab3(1:92,i)); 

  prbe3(i,1)=std(ab3(1:92,i)); 

end; 

%figure('name','baterie po ozáření '),plot(prb3),xlabel ('t'),ylabel('I'),grid on; 

  

figure(),plot(prb1,'c'),hold on,plot(prb2,'r'),plot(prb3,'g'),hold off,title('baterie'),xlabel ('t v jedné 

periodě'),ylabel('U[mV]'),legend('před ozářením','při ozáření','po ozařování'),grid on; 

  

%absolutníchyby Schottkyho diody 

achb1=abs(prb2-prb1);% absolutní chyba při ozáření 

achb2=abs(prb3-prb1);%absolutní chyba po ozáření 

%relativní chyba v % Schottkyho diody 

reb1=zeros(400,1); 

reb2=zeros(400,1); 

for i=1:400   

 reb1(i,1)=(achb1(i,1)/prb1(i,1))*100;%relativní chyba při ozáření 

 reb2(i,1)=(achb2(i,1)/prb1(i,1))*100;%relativní chyba po ozáření   

end; 

figure(),plot(prg1,achb1,'r',prg1,achb2,'g'),title('absolutní chyba baterie'),xlabel ('I[mA]'),ylabel('absolutní 

chyba'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

  

figure(),plot(prg1,reb1,'r',prg1,reb2,'g'),title('relativní chyba baterie v %'),xlabel ('I[mA]'),ylabel('chyba v 

%'),legend('při ozáření','po ozáření'), grid on; 

 



- 66 - 

 

Abstract 

 

Bachelor thesis deals with the influence of ionizing radiation on the pacemaker and its components. 

The importance of such an analysis reflects the fact that people with implantable pacemakers are at 

risk due to possible damage to the pacemaker during radio therapy. The thesis is focused on detailed 

measurements of the characteristics of diodes, capacitors and batteries. Characteristics were measured 

before irradiation, during and after irradiation. We irradiated by 3Gr and 15Gr doses, a dose sufficient 

to evaluate the effect of ionizing radiation on the pacemaker. We designed and built circuit and 

software that have been used to measure characteristics. For measurements we used Boston Scientific 

- Cognic 100 D pacemaker, cobalt gamma emitter, measuring circuit VSB Ostrava BMENG Data 

Acquisition, personal computer and software for data acquisition in LabVIEW, the pacemaker 

programmer Model 3120 PRM from Guidant, function generator Tektronix AFG 302 and infrared 

camera. The measured values are processed and evaluated in MATLAB. 

 

 

Keywords 

implantable pacemaker, ionizing radiation, gamma radiation, stochastic effects, deterministic effects 

photoeffect, Compton scattering, Creation of electron positron pairs, bradyaritmie 

 

Implantable cadrioverter 

Implantable ICD cadrioverter take over the primary function of stimulating the generation of electrical  

impulses in the failing heart conduction system. Pacemaker is inserted in to subcutaneous tissue for 

prolonged use from 6 to 10 yaers. ICDs titanium Case acts as a reference electrode and suppreses 

external influences. ICDs electronics battery must have minimum size. ICDs cover must not 

chemically affect the surrounding tissue and must be impervious to external environment. 

Pulses generated by the ICD in the range of 1 - 10V acts directly on the cardiac conduction system. 

Voltage pulses varies of units of volts and current is 10-60 mA. Heart activity is read by a pacemaker 

with a sensitivity of 0.1 - 15mV. Stimulation pulse width is about 1 ms and pulse repetition frequency 

of 30-150 rpm. [1] 

Ionising radiation 

Radiation generally mean processes involving the transfer of energy "on a distance" through physical 

fields or particles. Ont only just energy is transferred, also matter and information is send thru the 

radiation and matter. 

Ionizing radiation is called a radiation whose quanta are so high energy that are capable of accelerating 

electrons from electron cloud and ionize the substance. α, β, γ and X-rays. are rate among the Ionizing 

radiation. [2] 

 

Gama radiation 

 

Gama radiation penetrates materials better and has also higher ionizing effects than the particle 

radiation alpha and beta. 

Gamma rays are often created with an alpha or beta radiation from radioactive decay of nuclei. When 

a nucleus emits an alpha or beta particle, a new nucleus can be excited. Gamma ray are results from a 

change in the energy level of the nucleus to a lower state, resulting in the emission of electromagnetic 

radiation. It is similar to electron in an atom container by emitting quanta of ultraviolet radiation. 
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Compton scattering  

If the photon γ radiation "knocks" an electron either free or weakly bound (photon energy must be 

substantially larger than the binding energy of an electron in an atom), it transfers only part of its 

energy, it bounces from the electron and will continue its movement in a changed direction, and with 

less energy - in the middle of Figure 1. Kinematic analysis of photon collisions with the free electron, 

which pays for conservation laws of energy and momentum, can be Energy EG 'quanta g' scattered by 

an angle J relative to the direction of the incident primary photon energy Eg gs 

If the γ photon with sufficient energy (greater than 2.meoc2 = 1.022 MeV - the sum of resting energy 

electrons and positrons, which are the same) runs in to matter, then in its flyby of the nucleus to the 

electromagnetic interaction with a strong Coulomb field of the nucleus *) γ photon can be converted 

into pair electron + positron particles: g ® e-e + +. From this pair remains (after ionization by the same 

mechanism as the b-) in substance as a continuous particle electron. Positron slows down and after it is 

eungouf slow it annihilates with one of the other electrons to form two photons of radiation gamma 

with energi 511keV, as described above for radiation B +. The process of creating an electron-positron 

pairs are most applicable to high-energy radiation Gamma at compounds with high proton (atomic) 

number. [3] 

 effects of ionizing radiation on electronic components 

Effect of radiation on electronic components dependents on dose of radaiaation ont on i radiation 

intensity. In very small doses it does not have any impact on components. On other side large doses 

are destructive. Also depends on the size of components, which are designed as small as possible in 

case of ICD 

Phenomenon which has the following characteristics is manifested during transistors irradiation: a 

collector current is gradually increasing during irradiation, and depending on the dose, rather than 

radiation intensity. To aggravate the collector current Transistor needs to be connected tooperating 

voltage, no change when irradiating the transistor with no electrical voltage. The resulting changes are 

not constant, the recovery components takes seconds to days. Quantitative and often even qualitative 

observations on phenomenon of samples - even on the same production run - have a huge variance. 

The PN junction with a bias in the forward direction of the phenomenon does not occur or is very 

small. [4] 

 

Sources of radiation in radiotherapy 

Technical development allows practical use of different types of radiation and their energy spectra. 

These basic characteristics of radiation in conjunction with other factors influencing the course of dose 

in tissue and allow radiation arrival at the required depth and distance. Graphic expression of the 

spatial dose curves are called izodozes that connect points of equal value benefits. They are usually 

expressed as a percentage of the maximum dose, which is known as a 100% dose. Izodozes computer 

processing of all the radiation fields created plan of radiation. 

The unit dose of radiation is 1 J / kg = 1 Gy (Gray), then the radiation energy absorbed by on weight 

of 1 kg. Older units were rad (1 rad = 1 cGy). X-ray unit was a unit of radiation exposure. 

The maximum dose is the highest radiation dose in the irradiated volume. For low-energy radiation 

(X-ray irradiator) coincident with the surface dose. The high-energy radiation (linear accelerators, 

cobalt radiators) is a certain depth below the surface (0.5-3 cm or more, build up effect - the 

investigation of skin). The maximum dose of radiation is generated by the energy of the primary 

radiation and secondary electrons generated by ionization. [5] 

 

Problem definition 

Why do we solve the issue of ionizing radiation on cardiac pacemakers 
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The importance of such an analysis reflects the fact that people with implanted pacemakers are not 

recommended on radiotherapy because of a presumed risk of damage to the pacemaker. Radiotherapy 

is one of the basic methods of treating malignant tumors and is an active local and regional local 

method of treatment of cancer and selected non-cancerous conditions. In the course of their disease 

undergo radiotherapy large (at least 50-70%) of cancer patients. The treatment uses a particular 

electromagnetic radiation and electron radiation. 

Why we are dealing with the question of ionizing radiation on pacemakers 

Radiotherapy is one of the basic methods of treatment of malignant tumors and is an effective local or 

regional local method of treatment of cancer and albeit usually selected states. 

Large proportion of cancer patients undergo radiotherapy. Electromagnetic radiation and radiation of 

electrons is primarily used for the treatment. 

Today, standard practice in radiation therapy is that pacemakers are checked before the first irradiation 

and also after the first irradiation. Pacemakers are not checked after further irradiations. Radiology 

assistants try to cover pacemaker. However, the pacemaker gets a few Gr doze. Our goal is to measure 

the pacemaker and its components that could negatively react to the radiation. And find out whether is 

it the too dangerous to attend radiotherapy for patients. 



- 69 - 

 

 Design of measuring chain 

 

We will irradiate peacemaker and its components by radiation dose of 3 and 15 Gr of 6MeV intensity 

In order to determine the influence of ionizing radiation on the function and safe operation of 

pacemakers and pacemaker  

We are not able to get data about each peacemaker component from peacemaker itself. We have 

decided to develop PCB with electronic parts sensitive to irradiation. We used this PCB to measure 

dynamic characteristics of these components. 

 

We need to measure a pacemaker and its components and find out what are their electric values before 

irradiation. We will again measure everything after irradiation. 

 

Measuring chain consists of the following parts 

Boston Scientific - Cognic 100 D pacemaker and its components 

Power source: Article based on lithium-manganese dioxide U = 2.47 V 

PCB for capturing the dynamic characteristics of individual components 

 

following will be also used during measurement: 

cobalt gamma emitter TERAGAM 

Measuring board VSB-TUO BMENG Data Acquisition Unit Ver. 2.1 

desktop computer and software for data acquisition in LabVIEW 

Function Generator Tektronix AFG 3022 

Pacemaker programmer Model 3120 PRM 

infrared camera 

 

PCB for capturing the dynamic characteristics of individual components - contains similar 

components, which are located in the pacemaker. We used this PCB to obtain the dynamic 

characteristics These were subsequently processed and evaluated. To build a PCB, we need the 

following components. 

 

For the first part of PCB which will be in the irradiation field: 

Schottky diode - SMD BAT46 

Zener Diode - BC817-25 SMD 

Transistor - BC817-25 SMD 

Ceramic capacitor - CK1206 10N/50V X7R 

Tantalum capacitor CTS 6M8/10V FT-B 

Metal resistance 0.6 W - RR 5K6 

Fork 2 x 7 pin MLW14A 

Terminal pitch 5mm - ARK500/2EX 
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 The second part of PCB which was outside the irradiated field included: 

Trimmer 5x10mm lin - PT10VK500 

Trimmer lin-5x10mm PT10VK005 

Plug-S1G20 

Metal resistance 0.6 W - RR 4K7 

The resistance of 0.6 W metal-RR 5K6 

15 pin connector Canoco 

Fork Canon 15 - 15 V CAN 

 

Figure 1 Experiment block diagram 

 

Description of measuring chains 

Figure 1 shows measurements setup. 

Set pacemaker mode to continuous stimulation, electrodes put in saline and using the pacemaker 

programmer continuously scanning data. 

Infrared camera is placed close to the radiation field, and focused on radiation field. 

The first part of PCB for capturing the dynamic characteristics of individual components is connected 

to the pacemaker power supply (battery). Both Parts of PCB for capturing the dynamic characteristics 

of individual components are connected by 2 meter cable. 2
nd

 part of PCB for capturing the dynamic 

characteristics of individual components (second part) is than out of radiation field. Second part is 

connected to measuring card and to the function generator. Genarator generates saw-toth polses with a 
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frequency of 2000Hz amplitude 5V. Measurement cards is conectd with second part bypower supply 

and measuring electrodes. Measurement cards is also conected with a desktop computer. The 

computer is running a program in LabVIEW.  

 

 Measuring chain No.1 

 

• gamma emitter 

• Boston Scientific - Cognic 100 D pacemaker  

• peacemaker electrodes  

• container with saline 

• infrared camera 

 

Measuring chain No.2 

 

• gamma emitter 

• Pacemaker Power - load measurement 

• infrared camera 

 

Measuring chain No.3 

 

• gamma emitter 

• the first part of (PCB with SMD components) in the irradiated field, infrared camera, scanned chart 

No.1 

• the second part with power supply - 2 meters outside the irradiated field-Scheme No. 2 

• measuring card with a desktop PC and LabVIEW interface for capturing the dynamic characteristics 
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Figure 2 First part of pcb               Figure 3 second part of pcb 

 

 

2 Tests execution and their evaluation. 

 

Tests were performed on a cobalt irradiator intensity 6MeV at a dose 3Gr and 15 Gr. 

We investigated the temperature difference, the changes on pacemaker itself via pacemakers 

programmer. We also measured the dynamic characteristics of the individual components before 

irradiation, during irradiation and after irradiation. 

 

Temperature  

There were no temperature changes Before irradiation, during or after irradiation 

 

Figure 4 peacemaker temperature  
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2.2 Recording from Pacemaker programmer. 

I have received only a paper record of the entire measurement. It was checked and evaluated by Ing. 

David Korpas Ph.D. pacemakers specialist. 

- Record of measurements was same over the entire measurement and did not vary with dose and the 

3GR neither15Gr. 

 

2.3 The characteristics of individual components before irradiation, during and after irradiation 

All results obtained from these measurements, for your information it was 1,742,656 and 488,139 

samples were processed using MATLAB 2009a. 2000 points represents 1 second. One period is about 

400 points. 

Absolutní chyba kondenzátoru je do 3 mV, 

 

 

Figure 5 absolute error voltage capacitor 

charging 

 

Figure 7 absolute error voltage tantalum 

capacitor charging   

 

Figure 6 absolute error voltage capacitor 

discharging 

 

Figure 8 absolute error voltage tantalum 

capacitor discharging   
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Figure 9 absolute error voltage Zener 

diodes 

 

Figure 11 absolute error voltage battery 

 

Figure 12 absolute error voltage 

capacitor charging   

 

Figure 10 absolute error voltage Schottky 

diodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 absolute error voltage 

capacitor discharging   
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Figure 14 absolute error voltage tantalum 

capacitor discharging   

 

Figure 16 absolute error voltage Zener 

diodes 

 

Figure 15 absolute error voltage tantalum 

capacitor charging   

 

Figure 17 absolute error voltage Schottky 

diodes 

 

 

Figure 18 absolute error voltage battery 
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Conclusion 

 

The thesis is devoted to problems of measuring the impact of ionizing radiation on pacemaker activity  

and the safe operation of pacemakers. The paper describes the theoretical knowledge of the influence 

of ionizing radiation on the human body, electronic components and semiconductors. In theory, have 

been described for the human radiotherapy with implanted electronic devices, cardiovascular system 

and its long-term electrical therapy. 

 

It was necessary to analyze all these findings and before actual design and implementation of 

measurement . For the actual measurement of the impact of ionizing radiation, we chose a Schottky 

diode, Zener diode, capacitor and tantalum capacitor. We investigated two doses of irradiation 3 and 

15 Gr. 

 

Measurement problem lay in the fact that all measurements could be carried out in an irradiation 

facility for radiotherapy and all the instruments had to be installed inside of the facility and had 

to measure without personal control. It was therefore not possible to run the device at the time the 

irradiation started, but before. There was also a need to program in LabVIEW software for continuous 

shooting of six characteristics needed for evaluation. 

 

In order to avoid measurement errors, had to be designed two products to measure. One would in the 

irradiated field and the other outside the irradiated field. 

 

The results were evaluated and processed in Matlab. There were a problem due a lot of data to 

processed and unequal number of data for before irradiation period, during irradiation period and after 

irradiation period. To was necesary to evaluate the capacitors  charging and discharging separately. 

 

The results shows the influence of ionizing radiation on the diode and capacitor, influence on the 

battery can be excluded since the effect of the error is 0.04%. 

Although was observed little effect of irradiation on different parts it seems that the pacemaker is 

working properly.(See 2.2) 

 

Possible future development of the thesis would be in the measurement of other components contained 

in the pacemaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 77 - 

 

 

 

References 

 

[1] Penhaker, M.: Lékar  ské terapeutické pr ístroje, První vydání, Ostrava: VŠB-TU, 2007. 216 

stran, ISBN 978-80-248-1558-9 

 

[2] ULLMANN, RNDr. Vojtěch. Astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika6.htm [online]. 1990 Jaderná a 

radiační fyzika. 1.6. Ionizující záření. <http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika6.htm>. 

[3] ULLMANN, RNDr. Vojtěch. Astronuklfyzika.cz/RadiacniOchrana.htm [online]. 1990. 

Radiační ochrana. <http://astronuklfyzika.cz/RadiacniOchrana.htm#2> 

[4] KOC, Stanislav. Pokroky MFA [online]. 1964 Nepřímý vliv ionizujícího záření na 

polovodiče.< http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/137882/PokrokyMFA_09-

1964-1_2.pdf.> 

[5] HYNKOVÁ, MUDr. L. ; DOLEŽELOVÁ, MUDr. H.; ŠLAMPA, CSC, Prof. MUDr. P. . 

Http://www.mou.cz/cz/radiacni-onkologie--ucebni-text-pro-studenty-5-roc-lf-mu-

brno/article.html?id=68 [online]. 2005 Radiační onkologie - učební text pro studenty 5. roč. 

LF MU Brno, <http://www.mou.cz/cz/radiacni-onkologie--ucebni-text-pro-studenty-5-roc-lf-

mu-brno/article.html?id=68>. 


