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Abstrakt 

 Inkubátory jsou dnes již nedílnou součástí neonatologických oddělení a jako každý 
zdravotnický přístroj podléhají bezpečnostně technickým kontrolám. Při těchto kontrolách se kromě 
elektrické bezpečnosti zkouší také funkcionalita přístroje. K tomuto účelu se využívá analyzátorů 
inkubátorů. Měřící přípravek vytvořený v této práci by měl být schopen pracovat jako analyzátor 
pro měření teploty a vlhkosti. Pro snímání požadovaných veličin je použito tepelné čidlo LM35CAZ 
a vlhkostní čidlo SHT21S. Pro přenos dat do počítače je využita jednotka pro sběr dat (DAU). 
Ke zpracování dat v počítači je v prostředí LabVIEW vyvinut software. 

Klíčová slova 

Inkubátor, analyzátor, teplota, vlhkost, LM35CAZ, SHT21S, DAU, LabVIEW 

 

 

 

 

Abstract 

 Incubators are nowadays essential part of neonatological ward and as any other medical 
equipment must pass through safety technical inspections. These inspections test electrical safety 
of  device and moreover its functionality. For this purpose is used incubator analyzers. Measuring unit 
created in this thesis should be able to work as analyzer for measurement of temperature and humidity. 
Temperature sensor LM35CAZ and humidity sensor SHT21S is used for sensing required magnitudes. 
For transmitting data to computer is taken advantage of data aquisition unit (DAU). For processing 
data in computer was developed software in LabVIEW environment. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

CNS – centrální nervová soustava 

CPAP – kontinuální pozitivní přetlak v dýchacích cestách 

LSB – nejméně významný bit (Least Significant Bit) 

EKG – elektrokardiografie 

PPG – photo pletysmografie 

DAU – jednotka pro sběr dat (Data Aquisition Unit) 

GUI – grafické uživatelské rozhraní (graphical user interface) 

SDM – sigma delta modulace 

DPS – deska plošných spojů 

SMD – součástka určená pro povrchovou montáž (Surface Mount Device) 

RH – relativní vlhkost (relative humidity) 

FNO – Fakultní nemocnice Ostrava 
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1 Úvod 

V dnešní době sehrávají inkubátory v neonatologické péči velmi důležitou roli. S jejich 
zavedením do praxe se počet úmrtí nedonošených dětí na podchlazení razantně snížil. Moderní 
inkubátory neslouží pouze k zajištění tepelného komfortu dítěte, ale disponují celou řadou dalších 
funkcí a monitorovacích prvků. Rovněž jsou vybaveny systémy pro kontrolu nastavených parametrů 
a bezpečnostními okruhy, přesto je nutné podrobovat je bezpečnostním technickým kontrolám jako 
každý jiný zdravotnický elektrický přístroj. K ověřování funkčnosti inkubátorů se využívá 
tzv. analyzátorů inkubátorů, které se vkládají dovnitř inkubátoru namísto dítěte, aby tak mohly 
sledovat nastavené parametry právě v místě našeho největšího zájmu. 

Předmětem této bakalářské práce je zhotovit měřící přípravek, který by byl schopen zastoupit 
profesionální analyzátor v bodech měření teploty a relativní vzdušné vlhkosti. Získané údaje by pak 
mělo být možno dále zpracovávat a zobrazovat v počítači v programu, který k tomuto účelu bude 
vytvořen rovněž v rámci této práce. 

Při vypracovávání tohoto úkolu bude nezbytné zaměřit se na problematiku inkubátorů, 
na principy měření teploty a vlhkosti, na správný výběr senzorů a jejich zapojení do měřícího řetězce. 
Následně bude naše pozornost zaměřena na vytvoření funkčního softwaru s přehledným uživatelským 
rozhraním. V posledních fázích bude měřící přípravek testován a bude posouzena jeho přínosnost 
pro zdravotnické či studijní účely. 
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2 Inkubátor 

 Podle statistik se v České republice neustále zvyšuje počet rizikových těhotenství, se kterými 
samozřejmě roste i počet předčasně narozených dětí. Za rok 2011 šlo o 7,6 % novorozenců. Pokud 
bychom měli hovořit v konkrétních číslech, tak v tomto roce, kdy se narodilo 108 700 dětí, 
představovalo 826 dětí nedonošence. Zároveň je třeba zmínit, že si Česká republika v oblasti 
poporodní péče stojí velice dobře. Novorozenecká úmrtnost je jen něco přes 5 ‰. To je zásluhou 
především špičkově vybavených center, kde nejen ošetřující personál, ale také technika dává 
nedonošenému dítěti velkou šanci přežít. Alfou i omegou v péči o takové dítě zůstává již po několik 
desetiletí inkubátor. Tak, jak ho známe dnes, slouží lidem už od roku 1947. 

[15], [16], [17] 

2.1 Funkce inkubátoru  

Základní funkcí inkubátoru je udržení termoneutrálního prostředí a poskytnutí tepelného 
komfortu nedonošenému či nemocnému novorozenci. U novorozence je tělesná teplota stejná jako 
teplota matky, rychle však klesá, jelikož ještě nemá dostatečně vyvinuté termoregulační mechanismy – 
má pouze malé množství tuku, velký povrch těla a neumí vytvářet teplo pohybem. Ideální teplota 
prostředí pro novorozence se odvíjí od jeho vlastní tělesné teploty, která se pravidelně kontroluje. 
Pohybuje se v rozmezí asi 36,6 – 37,2 °C. Přesné hodnoty teplot prostředí se však liší ještě v závislosti 
na hmotnosti a stáří novorozence. 

[1], [15] 

2.2 Termogeneze u novorozenců 

 Nedonošenec má dlouhodobě po narození zvýšené ztráty tepla. Má problematický bazální 
metabolismus, omezenou svalovou aktivitu, neboť jeho svalová hmota ani řídící struktura CNS ještě 
není zcela vyvinuta, a povrch jeho těla je v relativním nepoměru k tělesnému jádru.  

Nelze opominout ani ztráty tepla, ke kterým u novorozence dochází výdejem z povrchu těla, 
výdejem dýcháním (při odpařování v dýchacích cestách) i výdejem močí a stolicí. Až 80 % tělesného 
tepla uniká přes pokožku těla, a to evaporací, čili pocením, kondukcí (při přímém dotyku s jinými 
předměty), konvekcí (především prouděním plynů) a radiací.  

 

 Richard L. Day v souvislosti s touto problematikou, popsal 7 vlastností nedonošených 
novorozenců: 

1) Nedonošenci si mohou udržet normální teplotu tělesného jádra, ale jen v závislosti na změnách 
okolní teploty. 

2) V horkém prostředí u nich dochází k vazodilataci, ale nepotí se, protože nemají ještě funkční 
potní žlázy. 

3) Vedení tepla nezralou tkání je větší než u dospělých, což také může vést ke ztrátám tepla. 
4) Poměr plochy těla k hmotnosti je u nedonošenců násobně vyšší než u dospělých. 
5) Izolační schopnosti podkožního tuku jsou zanedbatelné. 
6) Svalová aktivita je minimální. 
7) Rychlost metabolismu a ztráty tepla (radiací, konvekcí, kondukcí a evaporací) jsou 

charakteristické pro homeiotermní organismy. 
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 K termogenezi používají novorozenci dva základní principy. Oxidace mastných kyselin hnědé 
tukové tkáně dokáže pokrýt 10 % celkové produkce tepla. Tento mechanismus výroby tepla bychom 
mohli nazvat netřesovou termogenezí. Nedonošené děti mají ale hnědého tuku málo, nebo vůbec 
žádný, pobyt v inkubátorech je proto pro ně nutností. Za vyšší úroveň tvorby tepla bychom mohli 
označit třesovou termogenezi reagující v závislosti na termoregulačním centru. Navenek se projevuje 
jako „zimnice či třesavka“. 

 [2], [18] 

2.3 Historie inkubátorů 

Historicky prvním inkubátorem vynalezeným v Petrohradě roku 1835, tzv. Ruehlovou 
kolébkou, byla vanička s dvojitými stěnami, mezi které se lila horká voda. V letech 1878 1880 byl 
ve Francii představen inkubátor, který pro vyhřívání používal vzduchu proudícího přes nádrž nebo 
láhve s horkou vodou. Vešlo se do něj hned několik dětí, později byl ale upraven pouze pro jedno. 
Dalším typem inkubátoru vhodným i pro domácí použití se v 60. letech stal přístroj, ve kterém se 
teplota udržovala za pomocí střešních tašek ohřátých na kamnech. Rozvoje v pravém slova smyslu se 
inkubátory dočkaly až počátkem 20. století, kdy se začalo využívat elektrického proudu. Zpočátku se 
vytápěly s pomocí žárovek, regulace teploty však byla nespolehlivá a novorozencům hrozilo přehřátí. 
Značnou nevýhodou bylo mimo jiné i to, že do inkubátorů nebylo vidět  kryty byly vesměs dřevěné 
nebo kovové. 

Ve 30. letech došlo k dalším inovacím. Jako materiál pláště se začalo používat průhledné 
plexisklo, takže dítě mohlo být nepřetržitě pozorováno, aniž by bylo rušeno ze spánku. Nevýhodou 
těchto inkubátorů byly velké ztráty tepla přes tenkou plexisklovou stěnu, což však bylo napraveno 
zdvojením skel.  Uvnitř inkubátorů bylo zavedeno proudění vzduchu čištěného pomocí bakteriálního 
filtru. Byla zavedena dokonalejší regulace teploty i vlhkosti vzduchu (servo kontrolou) a přívod 
kyslíku.  

[3], [18] 

Dnes lze běžně u inkubátorů nastavovat teplotu, vlhkost vzduchu, koncentraci kyslíku a průtok 
vzduchu. 

 

2.4 Princip činnosti  

2.4.1 Termoregulace 

 Termoneutralita je v inkubátoru zajištěna pomocí cirkulace zahřátého a zvlhčeného vzduchu. 
Inkubátor tedy dítěti poskytuje prostředí s konstantní a adekvátní teplotou, čímž omezuje tepelné 
ztráty dítěte i jeho potřebu si teplo produkovat za pomocí vlastního metabolismu. Vzhledem k vyšší 
vlhkosti prostředí inkubátoru nedochází ani k tepelným ztrátám evaporací. 

 Proud vzduchu postupuje podél přední stěny inkubátoru směrem vzhůru až k horní části krytu, 
pak postupuje podél zadní stěny dolů, kde je odsáván. Viz Obr. 1. Takto je zajištěno, že v místě, kde 
leží novorozenec, je proudění minimální a nehrozí mu ochlazování. Rychlost proudění je nastavitelná. 
Při otevření čelního krytu nebo dvířek v krytu zůstává funkční účinná tepelná opona, která chrání 
vnitřek inkubátoru před ochlazením.   
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 Teplota je řízena buď termostatem nastaveným na určitou teplotu, nebo termistorovým kožním 
čidlem připevněným přímo k pokožce dítěte. Tento snímač pracuje v servo režimu a dokáže teplotu 
vzduchu v inkubátoru regulovat přímo podle teploty dítěte. 

[4], [5] 

 
Obr. 1 Systém proudění v inkubátoru 

[4] 

2.4.2 Vlhkost 

 Zvlhčování vzduchu v inkubátoru je zajištěno odpařováním destilované vody ze zásobníku. 
Množství páry je nastavitelné. 

[5] 

 Relativní vlhkost nezvlhčeného vzduchu v inkubátoru se pohybuje v rozmezí 25 – 40 %. 
Taková vlhkost bývá pro většinu donošených a mírně nezralých dětí dostačující. U těch narozených 
do 32. týdne těhotenství s porodní váhou do 1500 g je však třeba relativní vlhkost zvýšit, doporučuje 
se udržovat ji na 50 – 60 %. V prvních desítkách hodin života dítěte, se vlhkost prostředí, ve kterém 
přebývá, nastavuje dokonce na 80 – 90 %. Vyšší vlhkost dokáže snížit tepelné ztráty, ke kterým by 
jinak docházelo při respiraci ve zvýšené míře. Na druhou stranu hrozí riziko infekce, která se 
ve vlhčím prostředí může snáze rozvinout. Vzhledem k tomu, že kůže novorozence rychle dozrává, je 
možné postupně vlhkost snižovat až k oněm 40 %. 

[4], [15] 

2.4.3 Kyslík 

 U novorozenců se nejčastěji využívá podávání kyslíku do inkubátoru. Dle doporučení lékaře je 
nastavena jeho koncentrace, nejčastěji od 21 do 60 %. Podávaný kyslík může být současně zvlhčován 
a ohříván. Při vyšších požadovaných koncentracích (nad 30 %) bývá výhodnější použití kyslíkových 
brýlí či stanu, zamezí se tak například přílišnému hluku vznikajícím při silném proudění, či 
nekontrolovatelným poklesům koncentrace při otevření dvířek inkubátoru. 

[1], [4] 
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2.5 Bezpečnostní požadavky  

2.5.1 Zabránění vzniku zvýšených teplot 

 Je třeba vyloučit působení přídavných externích zdrojů tepla, které zvyšují teplotu 
v inkubátoru. Jedná se například o sluneční záření, tepelné a světelné zářiče, či vyhřívané přikrývky. 
Rovněž při fototerapii je nutné předcházet zahřátí inkubátoru nad požadovanou hodnotu snížením 
nastavené teploty a vlhkosti. Během terapie se pak věnuje zvláštní pozornost tělesné teplotě dítěte. 

2.5.2 Kontrola teploty dýchací směsi 

 Teplota dýchací směsi se sleduje u pacientů s asistovanou ventilací v režimu CPAP, kde by 
mohlo dojít k dodatečnému zahřátí dýchacích hadic cirkulujícím předehřátých vzduchem v inkubátoru. 

[5] 

2.5.3 Hladina hluku 

 V inkubátoru se hladina hlučnosti může zvýšit v důsledku používání stlačeného vzduchu, nebo 
při otírání ložisek v motoru. Je nezbytné dbát na to, aby tato hladina nepřekročila práh 65 dB. 
K příležitostné kontrole hlučnosti chodu inkubátoru slouží testery inkubátorů. 

[4], [5] 

2.5.4 Množství kyslíku  

 Nastavení koncentrace kyslíku v inkubátoru musí respektovat pokyny lékaře, zároveň se 
monitoruje parciální tlak O2 v krvi kojence. Při překročení doporučených dávek hrozí hyperoxemie 
s následkem poškození očí, v opačném případě hypoxemie a poškození mozku novorozeněte. 

2.5.5 Vložení pacienta 

 Před uložením dítěte do inkubátoru je třeba zajistit plné prohřátí přístroje, což podmiňuje 
zapnutí přístroje v dostatečném předstihu daném výrobcem. Pacienta je možné na lůžku polohovat 
podle potřeby. Po dokončení všech nutných úkonů, je třeba správně zajistit přední stěnu inkubátoru. 

[5] 

2.5.6 Bezpečnostní prvky 

 Dnešní inkubátory již disponují řadou zabezpečovacích a kontrolních prvků řízených 
mikroprocesorem, který sám zajišťuje opakované testy funkčnosti v průběhu používání přístroje. První 
kontrolní test probíhá již při zapnutí přístroje.  

Na odchylky naměřených hodnot od nastavených limitů či jiné poruchy je upozorněno 
zvukově i opticky. V případě překročení povolených hranic dojde k vypnutí inkubátoru. Na překročení 
povolené teploty systém reaguje sepnutím chlazení.  

[4] 
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3 Analyzátor funkcí inkubátoru 

 Realizace vlastního měřícího modulu byla inspirována profesionálními testovacími zařízeními, 
která se pro tento účel v praxi používají. Současný trh nabízí analyzátor inkubátoru INCU. Viz Obr. 2. 
Jedná se o výrobek biomedicínsky orientované americké firmy FLUKE. Ze specifikací a rozsahů 
měřených hodnot teplot a vlhkosti, kterými disponuje tento přístroj, se vycházelo při výběru 
jednotlivých senzorů. 

 

Obr. 2 Analyzátor inkubátoru INCU 

[10] 

 

 

3.1 INCU 

 Analyzátor inkubátorů INCU je přenosné zařízení navržené pro ověřování správné funkce 
a prostředí dětských inkubátorů a vyhřívaných lůžek. Ukázka použití v Příloha I a Příloha II. Jednotka 
zaznamenává důležité parametry, jako jsou proudění vzduchu, hladina hluku, teplota a relativní 
vlhkost, v čase. Analyzátor se vkládá do inkubátoru namísto dítěte a díky nabíjecí olověné baterii 
zaručuje nepřetržité snímání po dobu až 24 hodin. Jednotka INCU může pracovat samostatně, nebo 
ve spolupráci s osobním počítačem. Takto může uživatel zadávat testy a jejich rozsahy nebo 
analyzovat výstupní data přes software kompatibilní s Windows. Navíc je možné takto získaná data 
archivovat, ať již v elektronické či tištěné formě. Pokud analyzátor pracuje ve stand alone módu, tedy 
bez připojení počítače, pak pouze cyklicky zobrazuje naměřená data bez jejich možnosti jejich 
ukládání. 
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3.1.1 Snímané parametry 

 Jednotka INCU měří tyto parametry inkubátoru, v následujících rozsazích: 

• Proudění vzduchu 
o V rozsahu od 0,1 m/s do 0,7 m/s 
o S rozlišením 0,01 m/s 
o S přesností 0,1 m/s až 0,7 m/s ± 0,1 m/s při teplotě 25 až 40°C a relativní vlhkosti 

50 % RH ± 15 % RH 
o S podmínkou normálního procentuálního zastoupení kyslíku ve vzduchu (hrozí 

nebezpečí vzplanutí) 

• Hladinu hluku 
o V rozsahu 30 až 80 dBA 
o S rozlišením 0,1 dBA 
o S přesností +5 dBA 
o Realizováno interním mikrofonem 

• Teplota 
o V rozsahu 5 ºC až 70 ºC 
o S rozlišením 0,1 ºC 
o S přesností + 0,5 ºC + 1 LSB z rozsahu 25 ºC až 40 ºC 
o Realizováno 4 čidly:  

 Kondukce (jeden senzor v kontaktu s vyhřívanou podložkou inkubátoru) 
 Konvekce uvnitř inkubátoru (tři senzory) 
 Konvekce uvnitř nebo vně inkubátoru (jeden senzor) 
 Radiace (jeden senzor s přídavným zařízením „radiant baby adapter“, které 

simuluje absorpční vlastnosti dítěte) 
• Relativní vlhkost 

o V rozsahu 0 % RH až 100 % RH 
o S rozlišením 0,1 % RH 
o S přesností ± 5 % RH při 0 % až 90 % RH a 25 ºC až 40 ºC, ± 5.3 % při 0 % až 100 % 

RH a 25 ºC až 40 ºC 
o S podmínkou, že vlhkost musí být bez kondenzace 

 INCU ověřuje shodu snímaných parametrů s normami AAMI a IEC. 
[10] 

IEC 

 Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission) je světová 
organizace, která vypracovává a publikuje mezinárodní normy pro elektrotechnické, elektronické 
a příbuzné obory. Posláním IEC je, prostřednictvím národních komitétů, propagovat a podporovat 
mezinárodní spolupráci ve všech otázkách normalizace elektrotechniky a příbuzné problematiky. 

[11] 

AAMI 

 Společnost pro vývoj lékařských přístrojů (Association for the Advancement of Medical 
Instrumentation) se zabývá zvyšováním standardu bezpečnosti pacienta. V programu, který obsahuje 
přes 100 technických komisí, se zabývají vytvářením norem, doporučenými postupy a technickými 
zprávami pro zdravotnická zařízení. 

 [12] 
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4 Realizace vlastního měřícího obvodu 

 Při návrhu měřícího přípravku se vycházelo z již existující Výukové sady bmeng KIT. Tato 
slouží ke snímání EKG a PPG. Analogový signál z těchto měření je přenášen přes konektor 
na jednotku tzv. DAU, která jej zpracovává a převádí na digitální. Takto upravený signál postupuje 
dále do PC, který je k jednotce připojen přes USB kabel. Pro vykreslení průběhu signálů EKG a PPG 
byl navržen software v prostředí LabVIEW. 

 Navržené blokové schéma řetězce pro monitorování teploty a vlhkosti v inkubátoru je 
vykresleno na Obr. 5. 

 

Obr. 5 Blokové schéma měřícího přípravku 

 

 

 

4.1 Jednotka DAU 

 V našem obvodě jsme využili jednotku DAU. K té se měřící modul připojuje pomocí 15i
pinového konektoru. Modul pro měření teploty a vlhkosti jsme tedy museli přizpůsobit danému 
rozhraní.  

Specifika DAU: 

• Přijímá pouze analogové vstupní signály 

• Poskytuje jednosměrné napětí o hodnotě 5 V 

• Počet pinů pro vstupní signály: 3 

• Počet pinů pro zem (GND): 7 + 2 

• Počet pinů s výstupním napětím (ss 5V): 3 

• Počet pinů pro rozhodující napětí (sense): 1 
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4.2 Použité senzory 

 Pro snadnější orientaci při výběru snímačů byly sestaveny přehledné tabulky s vhodnými typy. 
Po zvážení všech parametrů byl zvolen teplotní snímač LM35CAZ a vlhkostní snímač SHT21S. Mezi 
porovnávanými parametry teplotních snímačů figurovalo výstupní a provozní napětí, měřící rozsah, 
přírůstek napětí vzhledem k teplotě ve °C, přesnost a cena. U vlhkostních snímačů tomu bylo obdobně, 
tentokrát se přihlíželo k provoznímu napětí, k měřícímu rozsahu, k citlivosti, k přesnosti, k časové 
odezvě a k ceně. Tabulky jsou přiloženy v  Příloha III a v Příloha IV. 

4.2.2 Teplotní senzor 

Pro měření teploty byl použit senzor LM35CAZ, který umožňuje snímat teplotu ve stupních 
Celsia, a to s lineární závislostí na výstupním napětí. Přírůstek činí 10 mV/°C s přesností ±0,2 ℃ 
při teplotě 25 ℃ . Rozsah provozního napětí ( 0,2 – 35 V) rovněž odpovídá našim požadavkům. 
Z možných variant výrobku byla vybrána verze v plastovém pouzdře typu TO 92, především kvůli 
záměru použití ve vyvedeném kabelu pro snímání teploty u stropu inkubátoru. 

[6] 

Princip funkce  

 Teplotní senzory firmy National Semiconductor řady LM34 (pro měření teploty ve °F) i LM35 
(ve °C) pracují na principu napětí úměrného teplotě, tzv. VPTAT (z anglického Voltage Proportional To 
Absolute Temperature). Toto napětí je možné generovat jako rozdíl napětí přechodů báze emitor dvou 
různých bipolárních tranzistorů. Tyto tranzistory se liší plochami svých emitorů, které jsou vůči sobě 
v poměru n. Číslo n by se mělo pohybovat v řádu jednotek. n krát větší plocha emitoru znamená 
u tranzistoru průchod proudu o n krát menší hustotě. Zároveň pokud zajistíme, aby kolektorové 
proudy IC obou tranzistorů byly shodné, pak pro VPTAT platí: 

= ∆ = −      (4.1) 

Viz schéma na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Schéma zdroje napětí VBE 

[13] 
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 Napětí VBE je teplotně závislé, proto je můžeme vyjádřit také jako 

∆ = ∗ ln − ∗ ln ∗ = ln − ln ∗ = ∗ ln ∗ ∗
∗ = ∗ ln ( ) (4.2) 

kde IS je saturační proud a VT je teplotní napětí dané vztahem: 

= ∗
      (4.3) 

kde k je Boltzmannova konstanta  = 1,38 ∗ 10  ∗  , 
 qe je elementární náboj = 1,602 ∗ 10   a T je absolutní teplota v K 

 V praxi lze použít elegantnějšího zapojení, viz Obr. 7.  

 

Obr. 7 Schéma generování teplotně úměrného napětí 

[13] 

Zde napětí ∆V  generuje na rezistoru R1 proud. Za předpokladu zanedbání bázových proudů se tento 
proud bude rovnat proudu I1. 

= = ∗  ( )
     (4.4) 

Proud I1 vytváří úbytek napětí i na rezistoru R3 a pomocí zpětné vazby je toto napětí 
udržováno i na R4. A protože rezistory R3 a R4 jsou stejné, budou stejné i proudy I1 a I2. Rezistorem R2 
teče součet těchto proudů. Úbytek napětí na rezistoru R2 bude 

=  ∗ ( + ) = 2 ∗ ∗ = 2 ∗ ∗ ∗ ln ( )  (4.5) 

 Z rovnice (4.5) lze vyčíst, že napětí VR2 je přímo úměrné teplotnímu napětí VT, neboť poměr 
R2 a R1 není závislý na teplotě ani na procesních rozptylech. 

[13] 
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LM35 

Nyní k vlastnímu uspořádání snímače použitého v měřícím přípravku. Schéma viz Obr. 8. 
Integrovaný obvod LM35 obsahuje dva bipolární tranzistory (resp. pro podporu správné funkce dvě 
skupiny tranzistorů, ale vždy pouze jeden ze skupiny je použit ve snímacím obvodu). Jeden 
z tranzistorů má 10x menší emitorovou plochu vůči druhému, a tedy umožní protékání proudu o10i 
násobné hustotě. Tento rozdíl vyvolá na rezistoru zapojeným mezi bázemi tranzistorů napětí úměrné 
absolutní teplotě na tomto rezistoru. Celý obvod je doplněn o prvky zajišťující správnou funkci – 
zesilovač A1, jehož zpětná vazba udržuje na bázi tranzistoru Q1 napětí VPTAT; kompenzační proudový 
obvod vyrovnávající nelinearitu mezi VBE a teplotou; dioda ke zvýšení napěťové úrovně emitorů. 
V posledním stupni zapojení je použit zesilovač s potřebným zesílením odpovídajícím výsledné změně 
napětí 10 mV na 1 °C. 

[7] 

 

Obr. 8 Schéma zapojení teplotního čidla LM35 

[7] 

 

 

 

4.2.3 Vlhkostní senzor 

 Pro vysokou přesnost měření byl pro měření vlhkosti vybrán snímač SHT21S firmy Sensirion. 
Tento mikročip je schopen snímat relativní vlhkost s přesností 2%, v rozsahu 0 – 100 %. Funkce 
snímání teploty, kterou čip rovněž disponuje, není pro účely této práce využita.  

 Při monitorování vlhkosti se před absolutním parciálním tlakem vodních par obsažených 
ve vzduchu upřednostňuje vlhkost relativní, definována jako procento nasycenosti vodních par 
ve vztahu k maximální možné hodnotě při dané teplotě vzduchu. 

[2], [8] 
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Princip funkce  

 Senzor STH21S pracuje s kapacitní metodou měření. Princip každého kapacitního čidla je 
kondenzátor, mezi jehož dvěma vodivými elektrodami je na keramickém podkladu nanesena vrstva 
polymeru. Povrch čidla je tvořen kovovou elektrodou s mikropóry, které umožňují polymeru vratně 
absorbovat vlhkost. Dochází ke změně ohmického odporu a ke změně kapacitance, tedy obecně 
ke změně impedance. Měření kapacitance je sice složitější, než měření odporu, ale ke snímání vlhkosti 
je výhodnější zvolit právě kapacitanci. K přednostem kapacitních vlhkoměrů patří mimořádná 
citlivost, menší vliv znečištění na kapacitu než na odpor a možnost měřit nejen vlhkost plynů, ale 
i vlhkost kapalin.   

 [9] 

 Obvod čipu SHT21S se sestává ze zesilovače, A/D převodníku, OTP paměti, digitálního 
procesoru a především z kapacitního vlhkostního snímače a teplotního snímače typu band gap. Volbu 
mezi snímáním teploty nebo vlhkosti lze provést přepojením přepínače na pinu označeného SCL – pro 
měření výhradně vlhkosti byl přepínač nahrazen pevným připojením na napájecí napětí. Pin 
s označením SDA nese datový tok, který je upraven SDM modulací. Pro konverzi SDM signálu 
na analogový signál je zapotřebí použít dolnopropustného RC filtru s horní zlomovou frekvencí 7 Hz. 
Za filtrem obdržíme napětí VSO. Pro relativní vlhkost RH potom platí: 

 [%] = −6 + 125 ∗      (4.6) 

kde VDD je napájecí napětí 

[8] 
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4.3 Návrh obvodu 

 Při navrhování měřícího obvodu bylo nutné respektovat parametry ostatních částí měřícího 
řetězce. Dále se bylo třeba rozhodnout, jak velké části z měřících rozsahů čidel, budou reálně 
využitelné a přínosné pro měření teploty a vlhkosti v inkubátoru. Laborováno bylo s několika 
možnými zapojeními tak, aby se docílilo pokud možno nejideálnějšího. 

Obvod pro měření teploty 

 Pro praktické testování obvodů pro měření teploty bylo využito nepájivé pole, kde do zapojení 
byly zahrnuty tyto součástky: integrovaný snímač teploty LM35D, operační zesilovač INA126, dc/dc 
převodník a nezbytné rezistory a kondenzátory. Obvod tedy původně pracoval se snímačem LM35D, 
který se ovšem svými vlastnostmi jen málo liší od ve výsledku použitého LM35CAZ. Snímač LM35D 
pracoval s menší přesností (±0,6 ℃) a k dispozici byl v pouzdře typu SOIC8, které nevyhovovalo 
plánovanému použití. Vzhledem k výstupní změně, která představovala 10 mV na 1 °C, musel být 
použit zesilovač. Připojením vhodného rezistoru na jeden z pinů zesilovače bylo dosaženo 
desetinásobného zesílení (čili změny 0,1 V na 1 °C). Zmiňovaný INA126 vyžadoval ke své činnosti 
připojení na zdroj souměrného napětí, k dosažení tohoto byl do zapojení přidán dc/dc převodník 
generující stejnosměrné napětí + 5 V a – 5 V. Problém ovšem nastal po připojení obvodu přes DAU 
jednotku k programu EKGPPGonline, který byl použit jako testovací program k zobrazení výstupního 
signálu z DAU jednotky. Po vykreslení křivky ve větším rozlišení byl na signálu patrný šum 
o amplitudě 0,03 – 0,06 V. Ten se klasickými RC filtry nepodařilo odstranit, proto byl vyroben 
prototyp desky plošných spojů, aby se vyloučila možnost ovlivnění šumem exponovaným na dlouhé 
propojovací vedení, či vliv nedokonalosti nepájivého pole. 

 Nakonec se při testování na DPS osvědčilo použití duálního operačního zesilovače LM358D, 
kterým byl nahrazen INA126. Hodnota rozkmitu výstupního signálu tím klesla na 0,002 V. 
Ke každému teplotnímu senzoru byl připojen jeden takovýto zesilovač s možností úpravy rozsahu 
výstupního napětí do požadované podoby pomocí trimru. Do zapojení byl přidán ještě další trimr 
pro nastavení hodnoty offsetu. Navíc přibyly obvody generující + 5, 0 a – 5 V, kterými byl nahrazen 
dc/dc převodník, který mohl být zdrojem rušení o vyšších frekvencích.  

 

Obvod pro měření vlhkosti 

 Pro účely měření vlhkosti byly testovány dva snímače LinPicco BASIC A0545 G a SHT21S. 
Oba pracovaly uspokojivě, avšak pro větší dostupnost informací o výrobku a jeho zakomponování 
do desky s povahou SMD byl nakonec upřednostněn senzor SHT21S. Tento byl zapojen podle 
doporučení z datasheetu, s tím, že rozhodovací pin byl připojen na napájecí napětí, čímž se snímač 
uvedl do pozice pro snímání výhradně vlhkosti. 

 Finální schéma zapojení je na obrázku 9 v Příloha V a návrh desky plošných spojů 
na obrázku 10 v Příloha VI. 
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4.4 Kalibrace 

 Rozsah výstupního signálu byl navržen tak, aby vyhovoval účelu měření na inkubátoru. 
Pro měření teploty bylo zvoleno rozmezí 20 – 40 °C, což vyžadovalo nastavení offsetu na 0,2 V 
(vycházelo se ze zesílení senzoru LM35CAZ 0,01 V/°C). Relativní vlhkost měla být zaznamenávána 
v plném rozsahu 0 – 100 %. 

 Původní úvaha předpokládala využití celé škály 0 – 5 V. Ukázalo se ovšem, že pokrýt celý 
tento rozsah nebude možné hned z několika důvodů. Rozlišovací schopnost 12bitového A/D 
převodníku (DAU) byla při vstupu 5 V 4096 stavů. Rozlišení na jeden dílek stupnice vyjadřuje 
rovnice: 

= = 0,001221      (4.7) 

 

Což znamená, že na 1 lsb připadalo 0,001221 V. Další skutečností byl výstup operačního zesilovače 
LM358D, který byl při napájení 5 V pouze 3,5 V. Výsledný rozsah měření byl tedy po převodu do PC 
0 – 2886 stavů. 

[14] 

 Po nastavení trimrů na požadované hodnoty, bylo přistoupeno k samotné kalibraci senzorů. 
Ta spočívala v postupném odečítání výstupních hodnot v grafickém vývojovém prostředí LabVIEW 
při souběžném zvyšování teploty. Jak již bylo zmíněno, hodnoty se pohybovaly v rozpětí 0 – 2886. 
Měření bylo realizováno v inkubátoru na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. 
Inkubátor představoval ideální prostředí pro testování různých teplot v tepelně izolovaném prostředí. 
Ke stanovování přesných teplot byl použit teploměr Commeter D0241, běžně užívaný zdravotními 
techniky pro účely testování funkčnosti přístrojů. Teploměr disponoval přesností ±0,4 ℃ v rozsahu     
 50 až + 100 ℃.  K teploměru byly připojeny dva měřící kanály, přičemž uložení snímačů 

v inkubátoru kopírovalo pozici snímačů LM35CAZ našeho kalibrovaného přípravku. Snímače byly 
rozleženy podle původního záměru, a sice jeden dole na podložce v místě, kde by mělo ležet dítě, 
a druhý u stropu inkubátoru. Fotografická dokumentace z tohoto měření je přiložena v Příloha VII 
a Příloha VIII. 
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 Změřené hodnoty byly zpracovány v tabulkovém procesoru Microsoft Excel.  

Teplota dole Teplota nahoře 

Výstup PC 
[stavů] 

Skutečná 
teplota [°C] 

Přepočet na 
teplotu [°C] 

Výstup PC 
[stavů] 

Skutečná 
teplota [°C] 

Přepočet na 
teplotu [°C] 

50 21,5 21,46 55 21,3 21,18 

109 22,3 22,25 130 22 21,85 

116 22,4 22,34 347 23,8 23,80 

132 22,6 22,55 409 24,4 24,36 

151 22,9 22,81 483 25 25,02 

162 23 22,95 541 25,4 25,54 

179 23,2 23,18 554 25,6 25,66 

204 23,5 23,52 584 25,8 25,93 

215 23,7 23,66 645 26,4 26,47 

226 23,9 23,81 712 27 27,07 

233 23,9 23,90 820 28 28,04 

270 24,3 24,40 840 28,2 28,22 

320 25 25,07 947 29 29,18 

340 25,3 25,33 1245 31,5 31,85 

350 25,5 25,47 1275 32,2 32,12 

456 26,8 26,88 1360 33 32,89 

556 28 28,22 1429 33,9 33,50 

612 28,7 28,97 1519 34,9 34,31 

670 29,5 29,74 1723 36 36,14 

799 31,7 31,47 1826 37,1 37,07 

855 32,2 32,21 1932 38,1 38,02 

908 32,9 32,92 2078 39,1 39,33 

949 33,6 33,47 2202 40,3 40,44 

993 34,1 34,06 
   

1032 34,6 34,58 
   

1078 35,3 35,19 
   

Tab. 3 Hodnoty pro kalibraci. 

 

Následně byl z hodnot pro každý senzor zvlášť vytvořen graf závislosti teploty na datovém 
výstupu, odečteném v PC. Křivky byly proloženy lineární spojnicí trendu (znázorněná černě). Z grafů 
je patrné, že se hodnoty od přímky vzdalují jen málo – lineární přímka se ukázala být nejvhodnější 
z dostupných funkcí k proložení dané závislosti, proto byla použita i rovnice regrese této přímky, 
vygenerována editorem MS Excel, pro přepočet hodnot vstupujících do PC na teplotu. Stejná rovnice 
byla následně použita i pro přepočet v programu LabVIEW.  
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Graf 1 Průběh teploty měřené dole. 

 

Graf 2 Průběh teploty měřené nahoře. 
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Pro kalibraci senzoru umístěného na desce přípravku platí rovnice: 

=  0,0133610537415427  +  20,78980738394    (4.8) 

Pro kalibraci senzoru vyvedeného z přípravku ven platí tato rovnice: 

=  0,00896913437818922  +  20,6880937891111    (4.9) 

 

 

4.5 Provedení uložení 

  Konečný vzhled přípravku byl předurčen provedením jednotky DAU, která byla navržena 
pro boční připojení modulů EKG a PPG. Tato myšlenka byla zachována a k uložení přípravku byla 
zvolena stejná krabička jako pro předchozí moduly. Musela však projít jistou úpravou, která měla 
zajistit dobrý přístup měřených veličin k senzorům, neboli umožnit alespoň částečnou cirkulaci 
vzduchu. Nad a po stranách míst, kde byly uloženy senzory, byly do krabičky vyvrtány díry. 
Vzhledem k tomu, že modul po připojení k DAU jednotce zcela nedoléhá k podložce, nebyl problém 
ani s cirkulací u senzoru vlhkosti umístěného na spodní straně desky. Senzor LM35CAZ pro měření 
u stropu inkubátoru byl vyveden na kabelu ven z krabičky. Následně byla otestována časová odezva 
těchto senzorů, o které je pojednáno v kapitole 6 (Testování a vyhodnocení). 

 Vzhled upravené krabičky je fotograficky zdokumentován v Příloha IX a Příloha X. Podoba 
celého měřícího přípravku je na obrázku 15 v Příloha XI. 
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5. Software 

 K vizualizaci naměřených hodnot v reálném čase mělo být původně využito prostředí 
programu MATLAB, konkrétně grafické rozhraní GUI. Jako výhodnější pro programování v reálném 
čase se však ukázalo grafické vývojové prostředí LabVIEW. Programovací prostředí, sloužící 
především technickým a vědeckým účelům, využívá grafický programovací jazyk, kde jsou jednotlivé 
příkazy a funkce reprezentovány různými ikonkami, které lze spojovat virtuálními vodiči. Výstupy je 
možno předvést v podobě grafů, číselných, tabulkových či jiných indikátorů. 

 

5.1 Programování 

 Pro práci s dříve vytvořenou stavebnicí bmeng KIT byl rovněž využíván program pracující 
na pozadí LabVIEW. Tento EKGPPGonline se stal výchozím bodem i pro strukturu programu 
navrhovaného k našemu přípravku. 

 Pro naše účely byly v uživatelském rozhraní vytvořeny dva grafy typu Chart, které umožňují 
zobrazovat průběh signálu v reálném čase. Časová osa těchto grafů byla nastavena na 10 sekund. 
Ke grafům byl přiveden již upravený signál, jehož hodnota se zároveň zobrazovala i v numerickém 
indikátoru.  

 Oba průběhy teplot jsou zobrazeny v jednom grafu, barevně rozlišeny podle zobrazené 
legendy. Před vstupem do grafického zobrazovače jsou hodnoty přepočteny podle rovnice (4.8) 
a (4.9), následně jsou sloučeny do jednoho výstupu využitím funkce „Bundle“. Před zobrazením 
hodnoty v numerickém zobrazovači je tato porovnána s nejnižší možnou indikovanou hodnotou 
(nastaveným offsetem), v případě interního měřiče 20,8 °C, u externího 20,7 °C. Je li hodnota nižší 
než tato, zobrazí se na výstupu „NaN“, v případě vyšší se zobrazí hodnota shodná s výstupem grafu. 
Horní omezení teploty nebylo stanoveno. 

 

Obr. 16 Ukázka programové struktury pro měření teploty. 
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 Signál, který poskytoval snímač vlhkosti, byl upraven pouze funkcí „Divide“, která hodnotu 
podělila hodnotou 40,96, což je konstanta pro procentuální vyjádření relativní vlhkosti získaná 
z rovnice (4.7). Výsledný podíl byl zobrazen jak do grafu, tak do numerického zobrazovače. 

 

Obr. 17 Ukázka programové struktury pro měření vlhkosti. 

 Pro přehled celkového měření byl do programu zařazen i graf trendu (opět typu Chart), který 
snímá změny teploty a vlhkosti v dalším časovém intervalu, 30 minut. Protože v použitém prostředí 
nebylo možné podržet v paměti takové množství dat, jaké bylo pro vykreslování 30i minutového 
průběhu zapotřebí, musely být objemy jednotlivých datových toků zmenšeny. Tohoto bylo docíleno 
přijetím každé 4000. hodnoty, která se následně vykreslila do grafu trendu i do numerického 
zobrazovače. Vzhledem k počtu snímaných vzorků, který byl 2000, je hodnota 4000 nepatrná 
a v důsledku představuje přijetí hodnoty každou druhou sekundu. Prakticky byla tato podmínka 
realizována několika matematickými funkcemi – nejdříve byl počet příchozích vzorků vydělen číslem 
4000, následně byl zbytek po dělení přiveden do komparátoru, kde se porovnával s nulou, pakliže 
hodnota odpovídala, byla tato skutečnost přivedena k podmínce struktury „Case“ jako pravdivá, načež 
proběhlo zapsání právě 4000. hodnoty do grafu trendu a numerického zobrazovače. 
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Obr. 18 Ukázka realizace grafu trendu. 

 Uživatelské rozhraní tedy poskytuje jak grafickou informaci o průběhu signálu, tak přesný 
číselný údaj. Navíc je doplněno o graf dlouhodobého trendu pro obě veličiny. Z tohoto důvodu je 
u grafu trendu využito automatického nastavení osy y, aby zobrazované změny byly i v případě využití 
plného rozsahu stupnice (0 – 100) patrné v co nejlepším rozlišení. 

 

 



 

5.2 Možnosti uživatele 

Závěrem této kapitoly by mělo být objasněno, jak bude vypadat práce skutečného uživatele, 
který se rozhodne využít přípravku pro měření teploty a vlhkosti v

Nejprve je třeba samozřejmě přípravek um
k DAU jednotce, a tu propojit kabelem přes USB port do počítače. Zde uživatel zvolí otevř
programu poklepáním na ikonu: 

Obr. 20 Ikona programu 

Takto vstoupí do uživatelského rozhraní programu 
zmiňované grafy, každý vybaven paletou funkcí pro práci s
uchopování a pohyb s grafem, pohyb kurzorem. V
hodnoty měřených veličin. Veškeré prvky jsou srozumitelně označeny.

Pro obsluhu programu slouží tlačítka „START“ a „STOP“ pr
a tlačítko „UKONČI PROGRAM“ pro opuštění programu. 
uživateli nabídnuta možnost uložení snímaných dat. Tu provede výběrem cílové složky 
a pojmenováním nového souboru v
na „START“. Data se ukládají ve formátu podporovaném

Podoba uživatelského rozhraní je uložena v
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Závěrem této kapitoly by mělo být objasněno, jak bude vypadat práce skutečného uživatele, 
který se rozhodne využít přípravku pro měření teploty a vlhkosti v inkubátoru.  

Nejprve je třeba samozřejmě přípravek umístit do inkubátoru, připojit přípravek zprava 
DAU jednotce, a tu propojit kabelem přes USB port do počítače. Zde uživatel zvolí otevř

 

 

Ikona programu Incubator Analyzer pro měření teplot a vlhkosti.

Takto vstoupí do uživatelského rozhraní programu Incubator Analyzer
zmiňované grafy, každý vybaven paletou funkcí pro práci s grafem – přibližování a

grafem, pohyb kurzorem. V políčkách vedle grafů, jsou zo
hodnoty měřených veličin. Veškeré prvky jsou srozumitelně označeny. 

ro obsluhu programu slouží tlačítka „START“ a „STOP“ pro zahájení a zastavení měření 
tlačítko „UKONČI PROGRAM“ pro opuštění programu. Dříve, než je zahájeno samotné m

uživateli nabídnuta možnost uložení snímaných dat. Tu provede výběrem cílové složky 
pojmenováním nového souboru v dialogovém okně, které se zobrazí bezprostředně po kliknutí 

„START“. Data se ukládají ve formátu podporovaném běžnými tabulkovými či textovými editory.

Podoba uživatelského rozhraní je uložena v Příloha XII. 

Závěrem této kapitoly by mělo být objasněno, jak bude vypadat práce skutečného uživatele, 

ístit do inkubátoru, připojit přípravek zprava 
DAU jednotce, a tu propojit kabelem přes USB port do počítače. Zde uživatel zvolí otevření 

pro měření teplot a vlhkosti. 

Incubator Analyzer. Zde nalezne tři 
přibližování a oddalování, 

políčkách vedle grafů, jsou zobrazovány aktuální 

o zahájení a zastavení měření 
Dříve, než je zahájeno samotné měření, je 

uživateli nabídnuta možnost uložení snímaných dat. Tu provede výběrem cílové složky 
bezprostředně po kliknutí 

mi či textovými editory. 
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6. Testování a vyhodnocení 

6.1 Testování průběhů teploty v inkubátoru 

 Poslední fází bakalářské práce bylo testování měřícího přípravku. Ve Fakultní nemocnici 
Ostrava proběhlo kontrolní měření v inkubátoru. Měřící přípravek byl umístěn dovnitř namísto dítěte, 
externí snímač pro měření u stropu se nacházel ve stejném místě jako jediný vlastní integrovaný 
senzor teploty inkubátoru. Naměřená data jsou uvedena v tabulce. 

Teplota v inkubátoru [°C] Teplota dole [°C] Teplota nahoře [°C] 
32 29,55 32,12 
33 31,47 33,50 
34 32,21 34,31 
35 32,92 36,14 
36 33,47 37,07 
37 34,06 38,02 
38 34,58 39,33 
39 35,19 40,44 

Tab. 4 Teploty v inkubátoru. 

  

Další tabulka (č. 5) demonstruje rozdíly v naměřených teplotách. V prvním sloupci je 
vypočítán rozdíl teploty nastavené a naměřené nahoře, ve druhém sloupci rozdíl změřené teploty 
nahoře a dole. 

Teplota v inkubátoru [°C]  (tnastav  tnahoře) [°C]  (tnahoře – tdole) [°C] 

32 0,12 2,57 
33 0,5 2,03 
34 0,31 2,1 

35 1,14 3,22 

36 1,07 3,6 

37 1,02 3,96 

38 1,33 4,75 

39 1,44 5,25 
Tab. 5 Rozdíly v naměřených hodnotách. 

 

Při testování měřícího přípravku v inkubátoru se ukázalo, že teplota nastavená na inkubátoru 
je snímána pouze u stropu, kde odchylka od výstupu externího senzoru činí 0,1 – 1,4 °C.  

 Dole na lůžku pacienta je teplota výrazně nižší, rozdíl skutečných teplot se pohybuje 
v rozmezí 2,0 – 5,3 °C. Zejména v okolí hodnot 36 – 37 °C, které jsou nastavovány nejčastěji, je 
teplotní rozdíl, který činil téměř 4 °C, významný. 
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6.2 Testování doby odezvy teplotních senzorů 

Další test se zaměřil na dobu odezvy přípravku. Oba senzory v uložení v jakém budou 
užívány, tedy jeden v krabičce a jeden vyvedený na kabelu, byly postupně ohřívány teplovzdušným 
ventilátorem ze 24 °C na 40 °C a poté samovolně chladly při pokojové teplotě. Časy mezi změnami 
mezi jednotlivými teplotami byly zaznamenávány po krocích 1 °C. Pro názornost byly hodnoty 
vyneseny i do grafů. 

Teplota [°C] Čas snímače interního [mm:ss] Čas snímače externího [mm:ss] 

24 0:00 0:00 

25 1:04 0:04 

26 1:45 0:07 

27 2:20 0:15 

28 2:30 0:16 

29 2:38 0:17 

30 2:51 0:18 

31 3:08 0:19 

32 3:28 0:20 

33 3:49 0:21 

34 4:15 0:23 

35 4:45 0:25 

36 5:16 0:26 

37 5:50 0:29 

38 6:33 0:32 

39 7:16 0:37 

40 7:52 0:41 

Tab. 6 Časová odezva teplotních senzorů při zvyšování teploty.  

 

Graf 3 Časová odezva teplotních senzorů při zvyšování teploty. 
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Teplota [°C] Čas snímače interního [mm:ss] Čas snímače externího [mm:ss] 

40 0:00 0:00 

39 1:57 0:16 

38 3:37 0:20 

37 4:47 0:34 

36 5:30 0:47 

35 6:35 1:03 

34 7:26 1:19 

33 9:15 1:38 

32 10:20 2:03 

31 11:36 2:31 

30 13:17 3:05 

29 15:50 3:45 

28 18:14 4:31 

27 19:50 5:30 

26 22:10 7:09 

25 27:28 10:08 
Tab. 7 Časová odezva teplotních senzorů při snižování teploty.  

 

Graf 4 Časová odezva teplotních senzorů při snižování teploty.  

 

 Z výsledných záznamů je znatelná velmi rychlá časová odezva externího senzoru na změnu 
teploty, především při ohřívání. Zde dosahuje změny v požadovaném rozsahu prakticky do 1 minuty. 
Doby samovolného chladnutí byly u obou senzorů znatelně delší. Interní senzor je mírně 
handicapován uzavřením do krabičky, přesto je i on schopen měřit teplotní změny v relativně krátkých 
časových úsecích, řádově desítkách sekund.  
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Tyto tabulky mohou sloužit jako pomůcka k odhadování časů potřebných pro skutečné 
analyzování funkčnosti inkubátorů. Obecně lze doporučit ponechání měřícího přípravku v inkubátoru 
10 minut při testování zvyšující se teploty, a 30 minut při testovaní klesající. 

 

6.3 Testování vlhkostního senzoru 

 Vlhkostní snímač SHT21S byl již z výroby plně kalibrován. Přesto bylo pro kontrolu 
naměřeno několik výstupních hodnot. Tyto byly opět porovnány s hodnotami vystupujících z DAU 

jednotky, kde na 1 % RH připadalo = 40,96 stavů. 

Výpočet procentuální vlhkosti byl potom proveden takto: 

č  ěř ý ℎ ů
4096 ∙ 100% =  [%] 

(3) 

V prvním sloupci tabulky je zaznamenána vlhkost indikována na displeji inkubátoru (pouze 
celá čísla), k těmto hodnotám je ve druhém sloupci přiřazen počet stavů generovaný A/D 
převodníkem, a poslední sloupec reprezentuje přepočet na % RH podle výše uvedeného vzorce. 

 

Skutečná vlhkost Výstup z PC Přepočet na vlhkost 

22 917 22,39 

23 950 23,19 

33 1397 34,11 

35 1480 36,13 

40 1663 40,60 

41 1679 40,99 

41 1709 41,72 

42 1740 42,48 

43 1790 43,70 

46 1890 46,14 

54 2218 54,15 

54 2227 54,37 

55 2270 55,42 

58 2400 58,59 

61 2520 61,52 

Tab. 8 Testování senzoru vlhkosti.  

 Z testování vyplývá, že maximální chyba senzoru SHT21S je 2 %, tak jak uvádí dokumentace. 
Pro potřeby testování inkubátorů je dostačující. 
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7. Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo vytvoření přípravku pro testování a monitorování funkčnosti 
inkubátorů, konkrétně parametrů teploty a vlhkosti. Při návrhu se vycházelo z již existující výukové 
sady bmeng KIT, zahrnující jednotku pro sběr dat DAU, jíž musel být přípravek k analyzování 
inkubátorů přizpůsoben. Výsledný měřící řetězec tedy sestával ze samotného měřícího přípravku 
pro snímání vlhkosti a teplot na dvou různých místech inkubátoru (dole v lůžkové části a nahoře 
u stropu inkubátoru), DAU jednotky, propojovacího USB kabelu a osobního PC s programem 
určeným k monitorování měřených veličin. 

Teplotní i vlhkostní senzor byl vybírán s ohledy na specifické rozsahy inkubátorů. 
Po důkladném zvážení a testování různých typů snímačů byly nakonec vybrány LM35CAZ 
pro snímání teploty a SHT21S pro snímání relativní vlhkosti. Teplotní senzor si vyžádal ještě další 
úpravy v zapojení. Bylo třeba zajistit nastavení offsetů trimry a zesilovací obvody doplnit o zdroj 
souměrného napájení. Ukázalo se však, že ani tyto úpravy nemohou vést k maximálnímu využití 
pětivoltové škály, kterou disponovala DAU jednotka. Důvodem byla povaha převodníku i omezený 
výstup použitých operačních zesilovačů. Pro správnou funkci všech snímačů bylo nezbytné provést 
kalibraci, která proběhla přímo v prostředí inkubátoru s pomocí kalibračního teploměru. Kompletní 
DPS byla uložena do vhodně upravené krabičky, připravené k připojení k DAU. 

Další fází práce bylo vytvoření programu, který by uživateli dával jasné informace o právě 
probíhajícím měření. Funkce bylo možno monitorovat v reálném čase a naměřená data si pak uložit 
pro další použití. Uživatelské rozhraní předvádí naměřená data celkově ve třech grafech. První graf 
prezentuje teplotní změny obou čidel, druhý graf vykresluje průběh vlhkosti vzduchu v inkubátoru 
a třetí graf má funkci přehledovou, zachycuje trend všech měřených veličin po dobu 30 minut. 
Program je vybaven základními ovládacími tlačítky a možnostmi pro prohlížení grafů. Nese název 
Incubator Analyzer. 

Při závěrečném testování nemocničních inkubátorů vytvořeným měřícím přípravkem byly 
zjištěny odchylky v nastavovaných a měřených  teplotách. Vlastní čidlo inkubátoru je umístěno pouze 
v jednom bodě, a to u stropu, což vede k nedetekovatelným odchylkám teplotních poměrů 
v bezprostřední blízkosti pacienta. Testování vlhkosti s předpokladem plně kalibrovaného čidla 
SHT21S potvrdilo pouze odchylku udávanou výrobcem. 

Pro úplnost byly stanoveny i časové odezvy obou teplotních čidel. Externí čidlo dokáže 
na nárůst teploty o 15 °C reagovat do 1 minuty, interní čidlo uložené v krabičce do 8 minut. Doby, 
za které čidla dokázala bez přídavného ochlazování opět snížit svou teplotu, byly asi 10 a 28 minut. 
Vezmeme li ale v potaz dobu chladnutí inkubátoru, jsou tyto časové odezvy adekvátní. 

Výstupem této bakalářské práce je funkční měřící přípravek pro testování teploty a vlhkosti 
a s ním kompatibilní program vytvořený ve vývojovém prostředí LabVIEW, který je schopen jak 
přímého monitorování veličin v reálném čase, tak podávání informace o dlouhodobějším průběhu 
měření. 
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Příloha I 

 

Obr. 3 Použití INCU v inkubátoru.  

[10] 

 

Příloha II 

 

Obr. 4 Použití INCU na vyhřívacím lůžku 

[10] 
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Příloha III 

 
teplotní čidlo 
 

název typ 
výstupní 
napětí [V] 

provozní 
napětí [V] 

měřící 
rozsah [°C] 

přírůstek 
[mV/°C] 

přesnost 
[°C] 

výrobce dodavatel 
Cena 
[Kč] 

odkaz 

Precision Centigrade 
Temperature Sensor 

LM35C
AZ 

 1  6  0,2  35   40  110 10 0,2 
National 

Semicond
uctors 

TME 
89,402 
(x 3 ks) 

http://www.tme.eu/cz/detail
s/lm35caz_nopb/prevodnik

y teploty/national
semiconductor/#  

Precision Centigrade 
Temperature Sensor 

LM35D  1  6  0,2  35  0  100 10 0,6 
National 

Semicond
uctors 

TME 
18,877  
(x 3 ks) 

http://www.tme.eu/cz/detail
s/lm35dm_nopb/prevodnik

y teploty/national
semiconductor/#  

Low Voltage 
Temperature Sensor 

TMP37 0,1  2 2,7  5,5 5  100 20 1 
ANALOG 
DEVICES 

rs online 
24,644  
(x 5 ks) 

http://cz.rs
online.com/web/p/products

/7091860/  

Low Voltage 
Temperature Sensor 

TMP36
GT9Z 

0,1  2 2,7  5,5  40  125 10 1 
ANALOG 
DEVICES 

GM 
Electronic 

32,10 

http://www.gme.cz/teplotni
cidla s analogovym

vystupem/tmp36gt9z
p530 093/#dokumentace 

Low Voltage 
Temperature Sensor 

TMP35 0,1  2 2,7  5,5 10  125 10 1 
ANALOG 
DEVICES 

rs online 
27,494 
(x 5 ks) 

http://cz.rs
online.com/web/p/products
/7092851/?searchTerm=T

MP35&relevancy  

Voltage Output 
Temperature Sensor 
with Signal 
Conditioning 

IC 
AD221
03KT 

0,25  3,05 2,7  3,6 0  100 28 0,5 
ANALOG 
DEVICES 

rs online 83,52 
http://cz.rs

online.com/web/p/snimac
teploty/5384066/ 

Voltage Output 
Temperature Sensor 
with Signal 
Conditioning 

AD221
03KRZ 

0,25  3,05 2,7  3,6 0  100 28 0,5 
ANALOG 
DEVICES 

rs online 95,17 
http://cz.rs

online.com/web/p/snimac
teploty/7095645/  

Tab. 1 Přehled teplotních čidel 
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Příloha IV 

vlhkostní čidlo  

název typ 
provozní 
napětí [V] 

měřící 
rozsah [%] 

citlivost 
[pF/%RH] 

přesnost 
[% RH] 

časová 
odezva 

výrobce dodavatel 
Cena 
[Kč] 

odkaz 

Humidity and 
temperature 

sensor 
SHT21S 

2,1  3,6 
Vdc 

0  100 
 

2% 8 s 
SENSIRI

ON 
Farnell 440,12 

http://cz.farnell.com/sensirion/s
ht21s/sensor humidity temp

analog sdm/dp/1888014 

Kapacitní 
polymerové 
čidlo vlhkosti 

KFS33 LC < 5 Vac 0 – 100 0,6 
 

< 15 s 
HYGRO
SENS 

Conrad 419,00 
http://www.conrad.cz/kapacitni

polymerove cidlo vlhkosti
kfs33 lc.k156509  

Kapacitní 
polymerové 
čidlo vlhkosti 

KFS140
MSMD 

< 12 Vac 0  100 0,3 
 

< 6 s 
HYGRO
SENS 

Conrad 718,00 

http://www.conrad.cz/kapacitni
polymerove cidlo vlhkosti

kfs140
msmd.k156508?icc=lastviewed

&icn=cross sell  

Humidity sens e 
238 169 
190 001 

15 Vac/dc 10  90 0,4 +  0,05 
 

<5 min VISHAY 
GM 

electronic 
401,00 

http://www.gme.cz/snimace
vlhkosti/humidity sens e p539

008/#dokumentace 

Humidity sensor 
HIH

4021 003 
4  5,8 Vdc 0  100 

 
3,5 5 s 

Honeywe
ll 

Farnell 865,31 
http://sensing.honeywell.com/in
dex.cfm?ci_id=140301&pn=HIH

4021 003  

Modul pro 
měření vlhkosti 

s výstupem 
10 90 % 

LINPICCO 
BASIC 

A0545 G 

4,5  5,5 
Vdc 

0  100 
 

3% 
 

Innovativ
e sensor 
technolo

gy 

Farnell 926,78 

http://cz.farnell.com/ist/linpicco
tm basic a0545/sensor

humidity module 10
90/dp/9596127?Ntt=LINPICCO  

 

Tab. 2 Přehled vlhkostních čidel  
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Příloha V 

 

Obr. 9 Schéma zapojení 



 

Příloha VI 

Příloha VII 

34 

Obr. 10 Návrh DPS. 

Obr. 11 Kalibrační měření ve FNO. 
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Příloha VIII 

 

Obr. 12 Uložení měřícího přípravku v inkubátoru. 

 

Příloha IX 

 

Obr. 13 Vzhled krabičky – pohled shora. 
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Příloha X 

 

Obr. 14 Vzhled krabičky – pohled zdola. 

 

Příloha XI 

 

Obr. 15 Vzhled měřícího přípravku. 
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Příloha XII 

 

Obr. 19 Podoba uživatelského rozhraní. 


