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Abstract 

 

Neonatologický inkubátor je základním technickým vybavením kaţdého neonatologického centra 

v ČR. Vzhledem k náchylnosti nedonošených a nemocných novorozenců jsou u těchto přístrojů 

kladeny vysoké nároky na spolehlivost a přesnost. Proto je nutné inkubátory testovat na správnost a 

přesnost jejich funkce. Tato bakalářská práce se zabývá dvěma parametry, které se dají u inkubátoru 

sledovat. Jde o intenzitu osvětlení a rychlost proudění vzduchu v inkubátoru. Obě mají zásadní vliv na 

zdraví novorozence. Cílem je sestavit jednoduché měřící zařízení, pomocí něhoţ by se daly tyto dvě 

veličiny snímat. Rovněţ bude navrţen software v prostředí LabView pro zobrazování, vyhodnocování 

a ukládání naměřených dat. 

Abstract 

 

Neonatal intensive care unit (NICU) is one of the most important technical instruments in all 

neonatological centres in Czech Republic. Regarding vulnerability of premature and sick infants the 

demands on NICUs are high, especially in case of reliability and accuracy. Because of that incubator 

should be tested. This bachelor thesis is engaged in two parameters. They are air velocity and light 

intensity. Both have real impact on infant heath. The claim of this study is design and made simple 

device for reading data about these two quantities. Further the software in LabView will be 

implemented for data acquisition and data evaluation. 
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Použití zkratky 

 

DPS – deska plošného spoje 

NICU – Neonatologic intensive care unit 

JIP – Jednotka intenzivní péče 

DAU – Data acquisition unit 

FNO – Fakultní nemocnice Ostrava 

SMD – surface mount device, součástky určené pro povrchovou montáţ 

ACTH – Adenokortikotropní hormon 

RMS – Root mean Square, efektivní hodnota 

IR LED – infračervená LED dioda 
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1. Úvod 

Novorozenecká úmrtnost je jedním z hlavních ukazatelů vyspělosti dané země a úzce souvisí 

s péčí o nemocné nebo předčasně narozené děti. Udává se, ţe v USA se kaţdý rok aţ 12% dětí 

rodí předčasně, v České Republice se toto číslo pohybuje asi okolo 6%. Celosvětový odhad je 

13 milionů předčasně narozených ročně. Varovné je především to, ţe tato čísla mají tendenci 

vzrůstat, a to hlavně v rozvinutých zemích. Prozatím nebylo zjištěno, co je hlavní příčinou 

vzrůstajícího procenta předčasných porodů, ani jak tomu efektivně zabránit. Ve výhledu se to 

můţe stát poměrně velkým problémem, neboť péče o nezralé děti je technicky i finančně 

nákladná. Pro ilustraci uveďme, ţe celková cena hospitalizace a péče o těţce nedonošené dítě se 

v součtu můţe vyšplhat aţ na 1000 000Kč. 

Péče o předčasně narozené děti nebo nemocné novorozence v České Republice patří k nejlepším 

na světě. Celkem je u nás 12 perinatologických oddělení s neonatologickou JIP. 3 jsou v Praze a 

zbytek ve velkých krajských městech. Rovněţ funguje mezi nemocnicemi speciální transportní 

sluţba pro případ, ţe by k předčasnému porodu došlo v nemocnici bez tohoto specializovaného 

oddělení. Legislativně a zdravotnicky se u nás k dítěti přistupuje jako k předčasně narozenému, 

narodí-li se mezi 24 a 37 gestačním týdnem. V případě, ţe je plod mladší neţ 24 týdnů, nemá 

dostatečně vyvinuté orgány, aby měl reálnou šanci přeţít i za pomoci stávající techniky a 

pokroku ve zdravotnictví. [13],[14],[15], [3] 

Hlavním technologickým vybavením, kterého se v péči o předčasně narozené děti vyuţívá, je 

neanalogický inkubátor. Toto zařízení má za úkol udrţovat vhodné podmínky a stálé prostředí, 

coţ je potřeba pro vývoj dítěte. Do inkubátorů se umisťují především děti nedonošené či 

nemocné. Proto je kladen velký důraz na spolehlivost a přesnost těchto přístrojů, neboť 

jakékoliv odchýlení od standardu můţe mít fatální následky. Z tohoto důvodu se také testuje 

správná funkce inkubátorů pomocí testerů. Testery, které jsou komerčně dostupné, jsou však 

poměrně nákladná zařízení. Proto má tato práce za úkol vytvořit jednoduchý měřící řetězec pro 

měření osvětlení a rychlosti proudění v inkubátoru. [3] 

Rychlost proudění je měřena především proto, ţe se pomocí proudícího vzduchu regulují 

parametry vnitřního prostředí (vlhkost, teplota, koncentrace kyslíku). Také se proudění vzduchu 

vyuţívá jako vzduchové clony, jeţ chrání novorozence ve středu inkubátoru. Osvětlení má 

značný vliv na růst tělesné hmotnosti, vývoj zraku a cirkadiánních rytmů a rovněţ můţe působit 

jako stresový faktor.  

První část práce je zaměřená na funkce neonatologických inkubátorů a jejich význam. Jsou v ní 

shrnuty hlavní parametry, které se u těchto přístrojů nastavují. Dále se tato část zaměřuje také na 

způsob regulaci těchto parametrů a na jejich vliv na novorozence. Jedná se především o teplotu, 

vlhkost a koncentraci kyslíku. Hodnoceny jsou však i další parametry, jako je fototerapie, či 

význam krytu inkubátoru. 

Další část se pak zabývá metodami snímání daných veličin, tedy osvětlení a rychlosti proudění 

vzduchu. Jednotlivé typy měření a senzorů jsou rozebrány a na základě zhodnocení jejich výhod 

a nevýhod jsou vybrány ty metody, které nejlépe odpovídají našim poţadavkům. 

Poţadavky na naše měření jsou zmíněny především v třetí části práce, která se také zabývá 

výběrem konkrétních senzorů. Rovněţ jsou v této části podrobně popsány senzory vybrané a 

jejich výběr je zde zdůvodněn. Tato část práce také obsahuje navrhnuté blokové schéma měření 
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a její součástí je rovněţ schéma zapojení senzorů a schéma DPS. Dále je řešen návrh softwaru 

pro dané měření. Software je realizován v programu LabView od firmy National Instrument. 

V práci jsou popsány jednotlivé části programu a jejich funkce.  

Poslední částí jsou výsledky testů, které byly provedeny na inkubátoru a jeţ měly za úkol zjistit 

správnou funkci měřícího řetězce.  

2. Inkubátor 

Neonatologický inkubátor je zařízení, jehoţ hlavní funkcí je zabezpečit stálou teplotu tak, aby 

byl zajištěn teplotní komfort novorozence. Jiţ na počátku 18. století bylo ve Francii známo, ţe 

nedonošené děti, které jsou teplotně podpořeny, přeţívají častěji, neţ ty, u kterých dojde 

k podchlazení. Proto byly první inkubátory vytvářeny tak, aby udrţeli stálou teplotu 

novorozence. [11] 

Dnešní inkubátory, na rozdíl od těch prvních, zajišťují také regulaci vlhkosti, konstantní 

nastavitelnou koncentrací kyslíku, moţnosti změny osvětlení, fototerapii atd. Kaţdý z těchto 

parametrů má svůj specifický význam a vliv na zdravotní stav novorozence. Vzhledem 

k náchylnosti nemocných či nedonošených novorozenců jsou na inkubátory a ostatní technické 

zařízení neonatologických oddělení kladeny vysoké nároky co do spolehlivosti a přesnosti. 

Rovněţ je však kladen důraz i na správný postup při léčbě tak, aby byla doba hospitalizace co 

nejkratší a počet komplikací co nejmenší. [11] [14]  [17] 

2.1. Vlhkost 

V inkubátorech je vlhkost jedním ze základních nastavitelných parametrů. V případě dětí, které 

jiţ mají dostatečně vyvinuté plíce, není třeba vlhkost nijak zvláště upravovat. Jiná je však 

situace u novorozenců s nedostatečně vyvinutými plícemi. U takových dětí se vlhkost nastavuje 

na hodnotu mezi 60 – 80%, protoţe vlhčí vzduch usnadňuje dýchání a výměnu krevních plynů. 

Hranice 80% se však nepřekračuje, neboť příliš vlhký vzduch podporuje růst a mnoţení 

bakterií. Přihlédneme-li k tomu, ţe děti v inkubátorech jsou imunodeficitní, jakákoliv infekce je 

pro ně ţivot ohroţující. Pro děti donošené a dostatečně vyvinuté se pak doporučuje na 40-60%. 

Inkubátory, kde není vlhkost nastavena, se pohybuje mezi 25 – 40%. Donošené děti tuto vlhkost 

snášejí dobře. [11] 

Je však třeba dodat, ţe doporučené hodnoty se mohou v různých nemocnicích a literaturách 

lišit. 

2.2. Teplota 

2.2.1. Termogeneze novorozenců 

Novorozenci nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci, tak, jak je tomu u dospělých osob. Je 

tak především proto, ţe novorozenec má, vzhledem k tělesné hmotnosti, podstatně větší plochu 

těla neţ dospělý člověk. Rozdíl v produkci tepla vztaţené na jednotku povrchu můţe být u 

novorozence aţ o 50% niţší. Proto je jednou ze základních funkcí inkubátoru udrţování 

termoneutrálního prostředí. Termoneutrálním prostředím je na mysli takové prostředí, kdy je 
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spotřeba kyslíku a energetické nároky na udrţení stálé tělesné teploty, co nejmenší a v mezích 

norem. [11] 

Novorozenec má dva mechanismy, jak můţe vytvořit teplo. První z nich je netřesová 

termogeneze, kdy je teplo vyvíjeno pomocí zvláštního hnědého tuku, který se nachází v okolí 

lopatek a je přítomen jen u nově narozených dětí. Metabolicky je tato tkáň velice aktivní a 

reaguje především na hormon noradrenalin. Jako druhá moţnost se nabízí svalový třes, tedy 

metabolická aktivita svalové tkáně či jiných orgánů. [11] 

Naproti tomu k odvodu tepla dochází 4 způsoby. Evaporací, kdy se teplo odvádí z těla 

odpařováním vody z kůţe a dýchacích cest. Kondukcí, tedy přímým odevzdáváním tepla 

chladnějším objektům, které jsou v kontaktu s tělem. Radiací coţ zahrnuje předávání tepla 

chladnějším objektům v okolí (stěna inkubátoru). A konvekcí, při které se předává teplota 

okolnímu vzduchu. [11] 

2.2.2. Teplota v inkubátoru 

Teplota v inkubátoru by měla odpovídat teplotě v děloze matky. Běţné teplotní rozmezí 

inkubátorů se pohybuje okolo 32-37°C. Teplota se pak nastavuje s ohledem na váhu a gestační 

stáří dítěte dle tabulek. [11] 

Neonatologický inkubátor by měl být vytvořen tak, aby v oblasti, kde leţí novorozenec, 

docházelo k co nejmenším teplotním výkyvům a byl tak zajištěn naprostý teplotní komfort 

novorozence. Z technického hlediska se teplota v inkubátoru řeší dvěma základními způsoby. A 

to regulací teploty na základě vnitřního prostředí nebo na základě teplotního čidla na kůţi 

novorozence.  

Při regulaci na základě vnitřního prostředí je teplotní čidlo umístěno v proudícím vzduchu, 

neboť teplota, vlhkost a mnoţství kyslíku se u velkého počtu inkubátorů řeší pomocí cirkulace 

vzduchu. Teplotní čidlo snímá teplotu, na jejímţ základě je regulováno topné těleso. Díky 

tomuto postupu je v inkubátoru udrţována zadaná teplota. Jde tedy o regulaci teploty vzduchu. 

Druhou moţností je umístění teplotního čidla na novorozence a regulace teploty na základě 

teploty dítěte. Tomuto postupu se říká regulace servořízením. Vzduch v inkubátoru je v tomto 

případě zahříván tak, aby teplota dítěte dosáhla nastavené hodnoty. Jde o novější metodu, ale 

má řadu nedostatků. Jednak musí být čidlo umístěno na novorozenci, coţ v případě velmi 

malých dětí můţe být na obtíţ. Také je značně nepřesné měření v případě manipulace s dítětem 

či inkubátorem. Na druhou stranu je však teplota v inkubátoru nastavena tak, aby odpovídala 

poţadavkům konkrétního dítěte. Teplota novorozence by se v takovémto případě měla 

pohybovat mezi 36 – 37°C, dle stáří a hmotnosti. [11], [14], [17] 

Na základě všech těchto údajů je jasné, ţe udrţení správné teploty je zásadní. Proto je třeba dbát 

na to, aby teplotní čidla a řízení teploty procovalo správně. Inkubátory s dětmi jsou často 

převáţeny, přesouvány a upravovány zdravotnickým personálem, který nemá technické 

vzdělání. To můţe vést k tomu, ţe nešťastnou manipulací, například nárazem, se můţe poškodit 

teplotní čidlo a zapříčinit růst teploty nad poţadovanou mez. To bezprostředně ohroţuje 

novorozence na ţivotě. Proto by měly být inkubátory pravidelně a odborně kontrolovány a 

testovány. [16] 
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2.3. Hladina zvuku 

Hladina hluku v inkubátoru by neměla přesáhnout hodnotu 55dB (někdy je udáváno 65dB), coţ 

je intenzita přirovnávaná k tiché konverzaci. Jde ovšem o hladinu zvuku uvnitř inkubátoru, 

takţe vliv má také konstrukce a pouţitý materiál, kterým se můţe novorozenec vhodně zvukově 

izolovat.  

Velký vliv můţe mít nedostatečně udrţovaný ventilační systém inkubátoru, který jiţ při drobné 

poruše můţe generovat vysoké hladiny zvuku. Rovněţ starší typy inkubátorů jsou poměrně 

hlučné, to můţe jednak poškodit sluch novorozence a rovněţ působí jako stresový faktor, který 

se pojí s vyšší spotřebou kyslíku. To není ţádoucí zvláště u předčasně narozených dětí s malou 

váhou a nedostatečně vyvinutými plícemi nebo u dětí s poškozenými plícemi, neboť nejsou 

schopny krýt poţadavky organismu na kyslík. [16] 

Vysoké hladiny zvuku mohou mít neţádoucí vliv na vývoj sluchového ústrojí. Tím mohou 

vznikat sluchová postiţení. Je pravda, ţe děti ošetřované v inkubátorech mají sluchové ústrojí 

postiţeno častěji neţ ostatní novorozenci. To je však způsobeno i hypoxií, asfyxií, léky atd. 

Není proto ţádoucí, aby se pravděpodobnost vzniku zvyšovala příliš hlučným prostředím. [11] 

2.4. Osvětlení 

Intenzita osvětlení v inkubátorech se běţně nijak zvlášť nehlídá a ani není stanovena vhodná 

dávka osvětlení, která by mohla být pro péči o novorozence doporučena. V některých 

nemocnicích jsou inkubátory osvětleny neustále, ač se toto osvětlení liší intenzitou, jinde se 

střídá světlo a tma. Mnohdy je také prostředí v děloze nahrazováno konstantním šerem, a to 

například přehozením deky přes inkubátor, která zároveň i hlukově izoluje. V tomto případě je 

řešení i umístění inkubátoru do místnosti bez oken, či s vhodnými roletami. Výhody a nevýhody 

jednotlivých metod budou popsány dále. [14] 

2.5. Fototerapie 

Je třeba zmínit, ţe se u nově narozených dětí často pouţívá tzv. fototerapie, coţ je metoda, jeţ 

vyuţívá vlnové délky modrého světla k tomu, aby rozkládala bilirubin v kůţi novorozence a 

pomohla tak při novorozenecké ţloutence. Vysoké hladiny bilirubinu v krvi totiţ mohou 

poškodit játra a další orgány. Proto je ţádoucí, aby k jeho rozloţení došlo co nejrychleji. [20] 

U fototerapie je však třeba hlídat dobu expozice a intenzitu osvětlení, tak, jako u kaţdého 

terapeutického přístroje. Nejlépe pomocí terapeutických hodin.  

2.6. Kryt inkubátoru 

I kryt inkubátoru má velký význam, neboť izoluje novorozence od okolního prostředí a to jak od 

infekcí, tak od hluku, světla a dalších vnějších vlivů. Rovněţ chrání dítě před vypadnutím a 

umoţňuje udrţovat stálé prostředí v okolí novorozence. Jeho nevýhodou je však špatná 

dostupnost k dítěti a nedostatek prostoru pro provádění potřebných lékařských zákroků.  

Běţně bývají kryty vyráběny z plexiskla, pro jeho nerozbitnost a snadnou omyvatelnost. Je třeba 

věnovat pozornost i otvírání dvířek krytů, neboť špatné řešení můţe ohrozit zdraví novorozence. 

Například bezpečné zajištění proti samovolnému otevření atd. Také by měla dvířka krytu být 
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navrhnuta tak, aby umoţňovala dobrou dostupnost k novorozenci. Veškerý pouţitý materiál 

musí být také zdravotně nezávadný a musí projít kontrolou. [11], [14], [16] 

2.7. Umístění inkubátoru 

Ač se to můţe zdát jako nepodstatné, můţe mít špatné umístění inkubátoru neţádoucí účinky, a 

to hlavně na tepelnou neutralitu. Dnešní inkubátory mají jiţ značné moţnosti v regulaci teploty, 

ale i tak můţe dojít k narušení tohoto prostředí vnějšími vlivy. Nehodí se umisťovat inkubátor 

k otevřenému oknu (např. v zimě) či k topení. Rovněţ by neměl být inkubátor vystaven 

přímému slunečnímu světlu, neboť můţe dojít k neţádoucímu ohřátí vlivem skleníkového 

efektu. Navíc vysoká intenzita světla není zdravá ani pro novorozence. Inkubátor by také neměl 

být umístěn v hlučném či prašném prostředí. [11] 

3. Testování inkubátorů 

Stejně jako u jakékoliv jiné techniky i u inkubátorů můţe dojít k poruše. Například při častém 

převáţení se můţe poškodit teplotní čidlo a v inkubátoru je pak jiná teplota, neţ byla nastavena. 

Rovněţ ventilátor při poruše můţe generovat vysoké hladiny zvuku, nad stanovených 55dB. 

Proto je důleţité, aby bylo moţné inkubátory testovat. Prakticky lze toto provést několika 

testery, kdy je kaţdá veličina snímána zvlášť, nebo je moţno vyuţít komerčních analyzátorů, jeţ 

zkoumají více veličin najednou. [16] 

Jedním z takovýchto testerů je analyzátor INCU
TM

. Jde o přístroj od firmy FLUKE biomedical, 

který je schopen snímat najednou všechny důleţité parametry pro inkubátor. Jde o Teplotu, 

vlhkost, proudění vzduchu, a zvuk. Rozmezí hodnot, v nichţ přístroj měří, je následující.  

Tabulka 1 - Rozmezí hodnot měření testeru INCU 

 

 

 

 

  Rozmezí hodnot Rozlišení 

Teplota 5°C - 70°C 0,1°C 

Vlhkost 0% - 100% 0,1%RH 

Zvuk 30dbA - 80dbA 0,1dbA 

Proudění 
vzduchu 0,1m/s - 0,7m/s 0,01m/s 
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Obrázek 1 - Analyzátor INCU 

4. Význam měření intenzity osvětlení v inkubátoru 

Tato práce se zabývá měřením osvětlení v inkubátoru. Této problematice se nevěnuje taková 

pozornost jako jiným veličinám (teplota, vlhkost atd.). Přesto má však osvětlení nemalý vliv na 

zdravotní stav novorozence. 

4.1. Světlo 

Světlo je elektromagnetické vlnění, jehoţ sloţky mají různé vlnové délky. Viditelné světlo 

představuje však jen malá část spektra a to v rozmezí okolo 360nm – 780nm. Přesně se však 

tyto hodnoty nedají určit, neboť záleţí na konkrétním pozorovateli. Ve viditelném světle jsou 

zastoupeny tyto barvy fialová, modrá, zelená, ţlutá, oranţová, červená. Jejich jednotlivé vlnové 

délky a energie jsou uvedeny v tabulce 1 [1] 

Tabulka 2 - Spektrum viditelného světla [1] 

Označení Vlnová délka [nm] Energie We [eV] 

Fialová 380 – 430 3,2 – 2,9 

Modrá 430 – 490 2,9 – 2,5 

Zelená 490 – 570 2,5 – 2,2 

Ţlutá 570 – 600 2,2 – 2,0 

Oranţová 600 – 630 2,0 – 1,9 

Červená 630 – 780 1,9 – 1,6 

 

4.2. Oko 

Oko je anatomický orgán určený pro příjem elektromagnetických vln viditelného světla. 

Prostřednictvím optické soustavy oka je vytvořen obraz, který je pomocí smyslových buněk 
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převeden na nervový vjem. Ten je dále odveden do mozku a mozkem zpracován a vyhodnocen. 

Jde o jeden z nejdůleţitějších lidských orgánů, neboť pro lidi je zrak primárním smyslem. [3] 

4.2.1. Anatomie oka 

Oční Koule má přibliţně kulovitý tvar, s tím, ţe zadní strana je méně zakřivená neţ strana 

přední. Povrch oka tvoří tuhá vazivová blána nazvaná bělima, která v přední části oka přechází 

v průhlednou a pevnou rohovku. Další vrstvu tvoří cévnatka, která pokrývá zhruba 2/3 vnitřní 

části oka a v přední části přechází v řasnaté těleso, na němţ je upevněná čočka. Z řasnatého 

tělesa také vzniká komorová voda, která vyplňuje oční komoru. Před čočkou se ještě nachází 

duhovka, jejímuţ průzoru se říká zornice. Vnitřní část oka pak tvoří sítnice, jejíţ součástí jsou, 

mimo jiné, také smyslové buňky zraku, tyčinky a čípky. Místo, kde je nejvyšší koncentrace 

čípků se nazývá ţlutá skvrna a je to místo nejostřejšího vidění, na rozdíl od skvrny slepé, která 

představuje výstup zrakového nervu z oka. Jednotlivé vrstvy je moţné vidět na obrázku č. 2. [4] 

 

Obrázek 2 - Schéma stavby oka [2] 

4.3. Fyziologie vidění 

Vidění je fyziologický děj, který ještě nebyl dopodrobna prozkoumán a uspokojivě vysvětlen. 

Na sestrojení zrakového vjemu se podílí více částí mozku, které zpracovávají signály 

přicházející z tyčinek a čípků na sítnici oka. Přičemţ vnímání tyčinek a čípků se liší. Čípky 

zprostředkovávají vidění barev a tvarů, ale mají poměrně vysokou prahovou intenzitu. Tyčinky 

potřebují niţší intenzitu osvětlení, ale zprostředkovávají vidění černobílé. [4] 

Lidské oko je citlivé jen na omezený rozsah vlnových délek elektromagnetického záření. Jde o 

úsek mezi 360nm – 780nm, jeţ známe jako viditelné světlo. V této oblasti se nachází na 

různých vlnových délkách barevné spektrum. Lidské oko však nevnímá všechny vlnové délky o 

stejné intenzitě. Nejvyšší relativní spektrální citlivost mají čípky pro vlnovou délku 555nm a 

tyčinky pro 517nm. Celá křivka spektrální citlivosti lidského oka je na obrázku 3. Je zde také 
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třetí křivka spektrální citlivosti a to pro metabolické střídání cirkadianních rytmů. Doposud se 

nepodařilo plně objasnit, které buňky, či části oka, snímají světlo a tmu pro tyto rytmy, nejde 

však ani o tyčinky ani o čípky. Je dobré poznamenat, ţe maximum se v tomto případě nachází 

v modré části spektra. [1], [3], [12] 

 

Obrázek 3 - spektrální citlivost lidského oka [9] 

 

4.4. Účinky viditelného světla na organismus obecně 

Prakticky u většiny ţivých organismů na Zemi, můţeme pozorovat, ţe střídání světla a tmy má 

vliv na jejich fyziologické funkce. Tyto rytmy, jeţ se střídají během 24h, jsou nazývány 

cirkadiánní a nejsou ještě dostatečně prozkoumány. Bylo však zjištěno, ţe u savců se na základě 

těchto rytmů řídí sekrece ACTH, melatoninu, spánkové rytmy, denní aktivita a změna tělesné 

teploty. Není jisté, které receptory snímají světlo pro určování těchto rytmů. Je ovšem známo, 

ţe za střídání cirkadiánních rytmů odpovídají v mozku párová suprachiazmatická jadérka a 

jejich neurony. Ty cyklicky vysílají výboje, na jejichţ základě se mění hladina hormonů. [12] 

Osvětlení má velký vliv na organismus. Negativně se můţe projevit ve třech hlavních 

případech. V případě, ţe je osvětlení nedostatečné, nadměrné nebo nestabilní. Nedostatečné 

mnoţství denního světla narušuje typický biorytmus člověka a vede k poruše metabolismu a 

imunity, coţ se projeví hlavně na psychice člověka. Nedostatek světla při práci zase vede 

k červenání očí či k slzení, a pokud jsou tyto varovné signály ignorovány, můţe dojít k trvalému 

poškození zraku. Nadměrné osvětlení můţe způsobit dočasnou slepotu. Nestabilita osvětlení 

má, stejně jako nedostatek světla, vliv na psychiku hlavně u labilních jedinců. [1] 

4.5. Účinky viditelného světla na předčasně narozené děti 

V počátcích moderních péče o předčasně narozené děti nebyla věnována přílišná pozornost 

vlivu osvětlení na zdravotní stav novorozenců. V osmdesátých letech, se ale objevily první 

studie, které se zaobíraly touto problematikou. Bylo prokázáno, ţe stálé osvětlení, jiţ o intenzitě 
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200 lumenů/m
2
, působí na děti v inkubátorech jako stresový faktor projevující se bradykardií, 

kratší dobou spánku a zvýšenou aktivitou. [18] 

Proto bylo provedeno několik studií zabývajících se právě osvětlením v péči o předčasně 

narozené děti. Pomocí nich bylo prokázáno, ţe nejvhodnější je osvětlení, na které je zvyklý 

běţný dospělý jedinec. Tedy střídavé denní a noční osvětlení odpovídající intenzity. Byly 

porovnávány děti z inkubátoru se střídavým osvětlením s dětmi jak z inkubátorů se stálým 

osvětlením, tak s konstantní tmou. 

Při porovnání dětí z jednotek intenzivní péče, kde se neregulovalo osvětlení, s dětmi 

z intenzivní péče s regulovaným osvětlením bylo prokázáno, ţe děti se střídavým osvětlením 

rychleji přibývaly na váze, déle spaly a strávily kratší dobu krmením, neţ děti, které byly 

vystaveny stálému intenzivnímu světlu. Vzhledem k tomu, ţe jedním z hlavních ukazatelů 

prospívání dítěte je váha, jde o významný faktor ovlivňující správnost péče o předčasně 

narozené děti. [18] [19] 

Lepší prospívání dětí při střídání světla a tmy je nejspíše způsobeno tím, ţe světlo má vliv na 

produkci některých hormonů a na hypotalamus. Tím můţe být ovlivněna rychlost trávení a 

spánkový rytmus. Rovněţ se dá předpokládat, ţe střídání světla a tmy má pozitivní vliv na 

vývin cyrkadiánních rytmů. [21] 

Mimo střídavého osvětlení a neregulovaného osvětlení je také moţné nechat děti v konstantní 

tmě, či při velice nízkých intenzitách světla. Pokud bychom porovnali cyklické střídání dne a 

noci s konstantní tmou, která napodobuje prostředí v děloze matky, má cyklické střídání dne a 

noci lepší výsledky hlavně u starších dětí. Nicméně se zdá, ţe nejlepší je kombinace stálé nízké 

intenzity se střídáním dne a noci. Přičemţ u velmi nezralých dětí by pak měla mít příznivější 

dopad konstantní tma, u starších dětí cyklické střídání dne a noci. Prozatím se však setkáváme 

spíše s konstantní tmou, neţ s cyklickým osvětlením. Konstantní tma můţe být zajištěna 

regulováním osvětlení, či přehozením deky přes inkubátor. [21], [14] 

5. Význam měření rychlosti proudění vzduchu v inkubátoru 

Snímání proudění vzduchu v inkubátoru má význam hlavně proto, ţe ve většině inkubátorů je 

teplota, vlhkost a hladina kyslíku regulována prouděním vzduchu. Proto je při testování 

inkubátoru a jeho servisu dobré zjisti, zda vzduch v inkubátoru proudí tak, jak má. Proudící 

vzduch totiţ neplní jen funkci regulace prostředí, ale také mnohdy zastává funkci vzduchové 

clony. Ta chrání novorozence ve středu inkubátoru od neţádoucích ztrát tepla. Teoreticky 

můţou nastat dva základní problémy při proudění vzduchu v inkubátoru. Prvním z nich je, ţe 

vzduch v inkubátoru neproudí vůbec. Druhý, ţe neproudí tak, jak by měl. 

5.1. Vzduchová clona 

Je obecně proud vzduchu, jeţ odděluje dvě prostředí na základě toho, ţe kinetická energie 

vzduchu vyuţitého pro vzduchovou clonu je vyšší, neţ kinetická energie vzduchu okolního. 

Tím můţe být docíleno toho, ţe se oddělí dvě prostředí o rozdílné teplotě, vlhkosti, prašnosti 

atd. Této metody se běţně vyuţívá v mnoha aplikacích, především u vstupů do veřejných budov 

proti úniku tepla, v chemických či biologických laboratořích proti šíření nebezpečných výparu 

či choroboplodných zárodků. Rovněţ se dá této metody vyuţít v neonatologickém inkubátoru. 
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Přínos je především v tom, ţe dítě je v neutrální zóně i v případě, ţe jsou otevřena dvířka 

inkubátoru. Novorozenec tak nepřichází o teplo a stálá zůstává také vlhkost a hladina kyslíku. 

Rovněţ je prostor novorozence chráněn proti vstupu neţádoucích vlivů z okolí, jako mohou být 

infekční zárodky či prach. 

6. Možnosti měření intenzity osvětlení 

Viditelné světlo se dá snímat několika základními typy senzorů, jeţ pracují na různých 

principech. Jednotlivé typy senzorů se také mohou lišit velikostí, dostupností i přesností, coţ je 

třeba zohlednit při výběru senzoru pro danou aplikaci. Rovněţ je třeba rozhodnout, proč chceme 

intenzitu osvětlení měřit, protoţe podle toho je třeba volit charakteristiku spektrální citlivosti 

senzoru. 

Základním fyzikálním jevem, který se podílí na detekci viditelného elektromagnetického záření, 

je fotoefekt. Při tom dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů. Existují 3 základní 

druhy tohoto jevu. 

Vnější fotoelektrický jev – elektrony vystupují z látky, v tomto případě však platí několik 

podmínek. První z nich je, ţe vlnová délka dopadajícího záření musí být niţší neţ mezní vlnová 

délka. S klesající vlnovou délkou roste rychlost uvolňovaných elektronů. Musí být překročena 

prahová hodnota dané látky. Intenzita dopadajícího záření je pak přímo úměrná nasycenému 

fotoelektrickému proudu.  

Vnitřní fotoelektrický jev – elektrony nevystupují z látky, ale přecházejí na vyšší energetickou 

hladinu. U polovodičů tak vzniknou volné nosiče náboje u odporových fotosoučástek se zvyšuje 

vodivost. 

Hradlový fotoelektrický jev – v okolí polovodičového přechodu vznikají elektromotorické síly. 

[10] 

6.1. Fotočlánek 

Je jedním ze základních snímačů viditelného světla. V luxmetrech se v běţné praxi vyuţívají 

křemíkové, ve starších i selenové, fotočlánky. Klasický selenový fotočlánek pracuje na principu 

vzniku elektrického potenciálu mezi zlatým povlakem a selenem. 

 Fotočlánek však nemá spektrální vlastnosti lidského oka, proto nemůţe být pouţit pro měření 

intenzity světla samostatně. Tento problém se řeší pouţitím vhodných filtrů. Rovněţ je třeba 

počítat s chybou, která vznikne při dopadu světla na fotočlánek pod úhlem. Pro ilustraci, při 

dopadu světla pod úhlem 30° se chyba měření pohybuje okolo 6%. Tento nedostatek se řeší 

uţitím kosinových nástavců. [10], [1] 

6.2. Fotorezistor 

Jde o pasivní polovodičový prvek, u něhoţ se vlivem dopadu světla sniţuje odpor, tedy zvyšuje 

vodivost. Nejlépe si jej představíme jako homogenně dotovaný polovodič CdS typu N. Dopadá-

li na takovýto fotorezistor světlo, generují se páry elektron díra a tím se zvyšuje vodivost prvku. 

Voltampérovou charakteristiku můţeme vidět na obr. 4 
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Obrázek 4 - a) zjednodušená struktura fotorezistoru b) voltampérová charakteristika [10] 

 

Fotorezistory je moţné vyrábět i z jiných materiálů neţ je CdS. U kaţdé látky se však liší 

spektrální citlivost. Fotorezistor CdS je zde jako příklad uveden proto, ţe odpovídá spektrální 

citlivosti lidského oka. [10] 

6.3. Fototranzistor 

Na rozdíl od fotorezistoru se jedná o aktivní polovodičový prvek se dvěma PN přechody.  

Moţné je provedení NPN i PNP. Jde o obdobu klasického tranzistoru, avšak PN přechod je 

ovládán intenzitou osvětlení. Při dopadu světla se začne přechod otevírat a prochází proud. 

Většinou se zapojuje se společným emitorem tak, aby emitorový přechod byl přístupný světlu a 

kolektorový přechod byl polarizovaný závěrně. Tak se vyuţívá nejen tranzistorového jevu, ale 

také vnitřního fotoelektrického jevu, neboť závěrně polarizovaný kolektor se chová jako 

fotodioda. 

Báze se většinou nevyvádí, neboť je nahrazena přístupem pro světlo. V oblasti báze je totiţ 

pohlcováno světlo a tím zde vznikají volné nosiče náboje. Menšinové nosiče z báze jsou 

strhávány do kolektoru, kde jsou naopak nosiči většinovými. Tím se vytváří proud IC. Většinové 

nosiče v bázi sniţují potenciálovou bariéru emitorového přechodu. Tím je zajištěn přívod 

vnějšího proudu do báze a posiluje se tak primární proud IC.  

Pokud je vyvedena i báze, je moţné regulovat citlivost fototranzistoru. 

[10] 

6.4. Fototyristor 

Všechny fototyristory vycházejí z tzv. diodového fototyristoru. Coţ je polovodičová součástka, 

která má 4 vrstvy a to obvykle PNPN. Pomocí dopadajícího záření na katodu se tyristor přepne 

z blokovacího do stavu propustného. Diodové fototyristory jsou však velice citlivé na teplotu a 

proto se dnes skoro nepouţívají.  

Většího uplatnění dosahují fototyristory, které se liší od diodového fototyristoru počtem a 

stavbou jednotlivých křemíkových vrstev. Hlavní vyuţití mají tyto součástky ve spínání pomocí 
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světelného signálu. Pro měření intenzity však nejsou vhodné. Překlopení fototyristoru zpět do 

blokovacího stavu je moţní pomocí poklesu protékajícího proudu pod přídrţnou hodnotu. [10] 

6.5. Vakuové fotonky 

Jde o katodu umístěnou ve vakuu. Katoda je vyrobená ze slitiny cesia a antimonu. Princip 

funkce je takový, ţe elektrony jsou emitovány katodou a proudí na anodu. Je-li katoda 

osvětlena, začne fotonkou procházet proud, jehoţ velikost závisí na intenzitě světla. Pokud není 

fotonka osvětlena, prochází jí jen velmi malý proud. Principiálně jde o vnější fotoelektrický jev. 

Na rozdíl od ostatních typů fotosnímačů má tu výhodu, ţe je citlivá i na modré a ultrafialové 

záření. [1] [10] 

6.6. Fotonásobič 

Jde o aplikaci, kde se stále ještě vyuţívá vakuových elektronek. Tyto elektronky přitom 

umoţňují snímat velmi slabé světelné záření. Součástí fotonásobiče je fotokatoda, na které se 

vlivem dopadajícího záření uvolní fotoelektron. Ten dále putuje mezi několika dynodami, na 

nichţ dochází k emisi sekundárních elektronů. Nakonec jsou všechny emitované elektrony 

přivedeny na anodu. V případě, ţe je součinitel sekundární emise na všech dynodách stejný, 

můţeme zesílení fotonásobiče vypočítat jako 

𝐺 = 𝜎𝑛  

Princip fotonásobiče je moţné vidět na obrázku níţe. 

 

Obrázek 5-princip funkce fotonásobiče [10] 

E1, E2, E3, E4, E5 – dynody 

A – anoda 

K – fotokatoda 

Φ – světelný tok 
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Na tom, jak jsou uspořádány dynody, fotokatoda a noda závisí parametry fotonásobiče jako je 

proud za tmy, zesílení, šum, průletová doba a kvantová účinnost fotokatody. Vlastnosti 

fotokatody samotné závisí na materiálu, z něhoţ je vyrobena. Nejčastěji se pouţívá cesium a 

antimon. Hlavním parametrem je kvantová účinnost, která závisí na tom, kolik fotoelektronů je 

emitovaných vzhledem k jednomu fotonu, který na fotokatodu dopadl. 

Praktické vyuţití mají fotonásobiče v přístrojích pro noční vidění, případně pro měření 

jaderného záření. [10] 

6.7. Polovodičová fotodioda 

Jde o polovodičovou součástku s jedním PN přechodem. Dopadající světlo generuje vznik páru 

elektron-díra a tím se s rostoucím osvětlením zvětšuje proud procházející diodou. Diody jsou 

pro snímání intenzity osvětlení vhodné, neboť mají lineární charakteristiku. Častěji se však 

vyuţívá citlivějších fototranzistorů. Pro snímání osvětlení lze pouţít kaţdou fotodiodu, která 

není zapojena na závěrné napětí. Ve fotodiodě se uplatňuje vnitřní fotoelektrický jev.  

V současnosti se uplatňují dva typy fotodiody – PIN a lavinová fotodioda. Fotodioda PIN se 

skládá ze silně dotované vrstvy P
+
, která je oddělena vrstvou I od vrstvy N. Dopaden fotonů se 

generují páry elektron díra, která zapříčiní nárůst závěrného proudu, případně napětí, jedná-li se 

o fotovoltaický reţim. Lavinové fotodiody jsou, na rozdíl od PIN, citlivější, ale také vyţadují 

větší napájecí napětí (100 V) a mají vyšší šum. 

Na materiálu, ze kterého jsou diody vyrobeny, závisí, na jaké světlo budou reagovat. Křemíkové 

fotodiody jsou citlivé na IR záření a vyuţívají se proto ve světelných závorách u optočlenů či 

v dálkových ovládačích. [10] 

7. Možnosti měření rychlosti proudění vzduchu 

Snímání proudění vzduchu je jednou ze základních snímaných veličin v lidské činnosti. Velké 

vyuţití mají tyto senzory především v meteorologii, v průmyslu, vzduchotechnice a rovněţ ve 

zdravotnictví (spirometrie, anesteziologie). Při měření závisí na tom, jakou veličinu chceme 

zjistit. Při měření průtoku se nejčastěji zjišťuje objemový průtok Qv [L/s], či hmotnostní průtok 

Qm [kg/s]. Další moţností je měření rychlosti proudění v m/s, případně v km/h. [8] 

7.1. Mechanické anemometry 

Energie proudění se přemění na otáčivý pohyb rotujícího tělesa. Nejčastěji se pouţívají miskové 

či lopatkové anemometry. Avšak je moţné se setkat taky s náklonnou deskou. Snímání rychlosti 

otáčení je pak moţné několika způsoby.  

7.1.1. Lopatkový anemometr 

Rychlost proudění vzduchu je získána podle toho, jak rychle se otáčejí lopatky anemometru, jde 

o klasický způsob měření rychlosti proudění, který se vyuţívá v meteorologii i průmyslu. Je 

více moţností snímání rychlosti otáčení lopatek.  
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7.1.2. Miskový anemometr 

Miskový anemometr se vyuţívá hlavně v meteorologii, neboť je vhodný pro snímání vysokých 

rychlostí větru. Jeho součástí jsou misky, které se otáčejí vlivem proudění vzduchu. Tento typ 

anemometru má však poměrně vysokou prahovou intenzitu. Na rozdíl od lopatkového 

anemometru je schopen zaznamenat proudění i v případě, ţe je vzhledem k větru nevhodně 

natočen. 

7.1.3. Zjištění rychlosti proudění u mechanického anemometru 

U mechanických anemometrů je třeba většinou zjistit rychlost otáčení rotačního tělesa. To je 

v praxi moţné provést několika metodami. Principy těchto metod jsou vesměs stejné, jako při 

měření rychlosti. 

 Optoelektricky – pomocí vyslaného či odraţeného světelného signálu. Mezi vysílací a 

snímací člen je vlivem otáčení rotačního tělesa cyklicky přiváděna mechanická bariéra. 

Tím jsou získávány impulsy, na základě jejichţ počtu se dá vypočíst rychlost proudění 

vzduchu. 

 Indukčně – opět jde o čítání impulsů. Teoreticky můţe být na lopatkách umístěn 

magnet, jeţ při průchodu okolo indukčního snímače je zaznamenán impuls.  

 Pomocí Hallova jevu 

 Pomocí tachodynama – rychlostí otáčení se indukuje napětí, čím vyšší jsou otáčky, tím 

větší je napětí. 

7.2. Teplotní anemometr 

Jde o anemometr, jehoţ principem je ochlazování vyhřívaného čidla proudícím vzduchem. 

Existují dva základní reţimy, ve kterých tyto senzoru fungují. S konstantní teplotou drátku, 

nebo s konstantním napájecím proudem. 

Jde-li o senzor s konstantním napájecím proudem, je snímač řešen tak, ţe se zapojí do 

odporového můstku. Pokud nedochází k proudění, neochlazuje se drátek a obvod je vyváţený. 

Při ochlazování se ale změní teplota drátku a tím i odpor. [22] 

7.3. Indukční snímání 

V tomto případě se elektromagnetické napětí indukuje na základě průchodu vodivého média 

skrze snímač. Je však třeba poznamenat, ţe je třeba počítat s tím, ţe proudící kapalina neproudí 

v celém průřezu stejně. Dá se však předpokládat ţe velikost indukovaného napětí závisí na 

střední rychlosti průtoku. [22], [8] 

7.4. Ultrazvukový anemometr 

Ultrazvuk se šíří prostorem tak, ţe mechanicky rozkmitá jeho části. Pokud rozkmitává části ve 

vzduchu, který se pohybuje, dojde k tomu, ţe se sečte rychlost proudění vzduchu s rychlostí 

proudění ultrazvuku. Pokud známe úhel, pod kterým na sebe jednotlivé veličiny působí, jsme 

schopni zjistit, jak rychle proudí vzruch. Vychází se samozřejmě z toho, ţe rychlost šíření 

ultrazvuku známe. [22], [8] 
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7.5. Další typy anemometrů 

Můţeme se rovněţ setkat i s dalšími typy anemometrů jako jsou aerodynamické, akustické, 

značkovací atd. Jejich praktické vyuţití však není vhodné pro aplikaci v inkubátoru. 

8. Realizace měřícího řetězce 

8.1. Blokové schéma měřícího řetězce 

Filosofie měření je taková, ţe se výsledné zařízení umístí do neonatologického inkubátoru, kde 

se budou snímat data. Analogové hodnoty napětí ze snímače osvětlení a rychlosti proudění 

budou přivedena na vstup školní jednotky DAU. Ta převede data do digitální podoby a pošle 

dál ke zpracování počítači. V počítači pak navrţený software, umoţní data zpracovat a vhodně 

zobrazit uţivateli. 

 

Obrázek 6 - Blokové schéma měřícího řetězce 

8.2. Snímání osvětlení 

8.2.1. Požadavky pro aplikaci měření osvětlení na inkubátoru 

Aby celé zařízení bylo moţné sestavit, musí vybraný snímač splňovat některé poţadavky, které 

vyplývají jednak z poţadavků na přesnost a rozsah měření a také na následném způsobu 

zpracování. 

Pro převod analogových hodnot do digitální podoby bude vyuţita školní jednotka DAU, která 

umoţňuje zpracovat signály v rozsahu 0-5V. Jak jednotka DAU, tak všechna případná zařízení 

na tuto jednotku připojená, budou napájena přes USB z počítače. Tím jsou napájecí napětí a 

proud omezeny na  5V a 150 mA. Daný senzor by měl být tedy schopen pracovat v tomto 

rozmezí, neboť nechceme uţívat externího napájení. Rovněţ výstup by se měl pohybovat od 0 – 

5V, aby bylo moţné celý rozsah zpracovat pomocí daného A/D převodníku. 

Dalším významným poţadavkem je podobnost relativní spektrální citlivosti snímače s Vλ 

charakteristikou, která představuje vnímání světla lidským okem. Pokud by se charakteristika 
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lišila, naměřené osvětlení by nekorespondovalo s tím, jak jej vnímá člověk. Vezmeme-li 

v potaz, ţe má být především stanoven vliv osvětlení na člověka, byla by takováto odlišnost 

neţádoucí. 

Je však třeba dodat, ţe není poţadována vysoká přesnost, neboť intenzita osvětlení se 

v inkubátorech běţně nesleduje. Jde spíše o hrubé zmapování stavu, aby bylo moţné odhadnout, 

zda není intenzita příliš vysoká. 

Co se týče rozsahu, budeme předpokládat, ţe na inkubátor bude působit umělé osvětlení nebo 

denní osvětlení niţší intenzity, neboť inkubátor by přednostně neměl být umisťován k oknu na 

přímé slunce. To by mohlo zapříčinit neţádoucí zvýšení teploty. Proto se dá předpokládat, ţe od 

přímého slunce, které má obecně vyšší intenzitu neţ osvětlení umělé, bude inkubátor stíněn. 

Pokud vezmeme toto v potaz, dá se říci, ţe by měl postačit snímač s rozsahem do 1000 aţ 2000 

luxů. Umělé osvětlení v místnostech běţně nepřekračuje 700luxů. 

8.2.2. Výběr konkrétního senzoru pro osvětlení 

V případě světelného senzoru bylo hledání zaměřeno na různé typy fotodiod a fototranzistorů. 

Jako jistá moţnost se nabízely i fotovoltaické články, ale ty byly vyřazeny pro jejich nákladnost 

a sloţitost uţití. Fotorezistory zase nemají poţadovanou linearitu. Vakuové fotonky jsou zase 

poměrně málo rozšířené a pro takováto měření nejsou v hodné. 

Jiţ od počátku byly vyřazeny senzory, jeţ neměly relativní spektrální citlivost podobnou 

vnímání lidského oka. Dále pak byly vyřazeny všechny senzory, jeţ poţadovaly napájení přes 

5V, coţ se ukázalo jako značné omezení. Po průzkumu trhu bylo nakonec rozhodnuto, ţe bude 

vyuţit senzor od firmy OSRAM. Tato firma poskytovala nejpřijatelnější nabídky cena/výkon. 

To se nakonec ukázalo jako podstatné kritérium, neboť některé senzory, jeţ byly jinak vhodné, 

byly příliš drahé.  

Z nabídky firmy OSRAM bylo vybráno několik senzorů, které splňovaly všechny stanovené 

poţadavky. Většina z nich však byla v provedení SMD. V tomto případě bylo vzato v potaz, ţe 

výsledná DPS by měla být umístěna v plastovém krytu. To by bránilo průniku světla přímo 

k senzoru, který by byl umístěn na desce. Díky tomu se počítalo s tím, ţe senzor musí být 

vyveden na povrch krytu. To by u součástky SMD bylo značně nepraktické. 

S ohledem na tyto skutečnosti byl vybrán senzor SFH 3310, jeţ jako jediný z vybraných nebyl 

v provedení SMT.  
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Tabulka 3 - senzory dostupné na trhu s některými parametry 

 

8.2.3. Fototranzistor SFH3310 

Jde o křemíkový fototranzistor s přechodem NPN. Rozsah vlnových délek pro tento 

fototranzistor je výrobcem udáván na 350nm – 970nm s tím, ţe je přizpůsoben vnímání lidského 

oka. Podobnost s Vλ charakteristikou lze vidět na obrázku 7 vlevo. Jde vidět, ţe v oblasti 

červeného světla není charakteristika ideální, ale pro daný typ měření postačující. Maximální 

spektrální citlivosti pak senzor dosahuje pro vlnovou délku 570nm. Lidské oko nejcitlivěji 

vnímá 555nm pro čípky a 530nm pro tyčinky. [6][1] 

Senzor má maximální proud kolektorem 20mA, coţ je pro naše technické podmínky ideální. 

Musíme jen zajistit, aby proud tuto hodnotu nepřekročil a součástka se nezničila, neboť náš 

zdroj můţe dodat aţ 150mA. Proud protékající tranzistorem je lineárně závislý na intenzitě 

osvětlení, coţ jde také vidět z obrázku 7 vpravo.  V datasheetu k tomuto senzoru však nebyl 

uveden ţádný vztah pro přepočet proudu na intenzitu osvětlení, snímač tedy bude třeba 

kalibrovat. [6] 

 

Obrázek 7 - Podobnost s lidským viděním, závislost proudu na intenzitě osvětlení [6] 

Katalogové číslo SMT cena [kč] CE [V] EC [V] I [mA] λ rozsah λ max

SFH2270R Ano 17x5 100nA 480-650 560 nm

SFH3310 Ne 16x5 5,5 0,5 20 350-970 570 nm

SFH3410 Ano 16,5x5 5,5 0,5 20 350-970 570 nm

SFH5711 Ano 28,5x5 0,5 475-650 555 nm

SFH2430 Ano 23x5 400-900 570 nm

SFH3710 Ano 11,5x10 5,5 0,5 20 350-950 570 nm

Tranzistor/dioda Reversed V

SFH2270R dioda 2 V

SFH3310 tranzistor

SFH3410 tranzistor

SFH5711 dioda Vout = Vcc -0,5

SFH2430 dioda 6 V

SFH3710 tranzistor

http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=0000000300012c2006a20023&act=showBookmark

http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=0000000200022c8e001e0023&act=showBookmark

Datasheet

Suply V.  2,3 - 5,5

Forward V = 2,3V

http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=0000000500012bfb03770023&act=showBookmark

http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=000000020001eab3001d0023&act=showBookmark

http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=000000000003d19a00240023&act=showBookmark

http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do?favOid=0000000300037a3100ad0023&act=showBookmark
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8.2.4. Návrh zapojení 

Pro návrh zapojení tohoto senzoru jsme vyšli z firemní literatury. Prou IPCE při 1000 luxech na 

vlnové délce 560nm by měl být okolo 460µA. Pokud chceme daný proud převést na napětí 

v rozmezí 0 – 5V je třeba pouţít odpor 10kΩ. Tento odpor nám rovněţ ochrání fototranzistor 

před proudy vyššími neţ 20mA, aby nedošlo ke zničení součástky. Během návrhu zapojení bylo 

na nepájivém poli vyzkoušeno i několik odporů o jiné hodnotě (100kΩ, 12kΩ). Při testu však 

bylo potvrzeno, ţe odpor 10kΩ funguje nejlépe. Schéma zapojení je moţno vidět na obrázku č. 

12., který je uveden níţe v textu, případně na DPS v příloze. Hardwarově nebylo řešeno 

filtrování signálu. Napěťová úroveň z odporu byla rovnou přivedena do jednotky DAU. Jako 

snímací kanál byl vyuţit pin č. 14, 16pinového konektoru pro připojení k jednotce DAU. [6] 

8.2.5. Kalibrace senzoru osvětlení 

Vzhledem k tomu, ţe v datasheetu k fototranzistoru SFH3310 nebyl uveden ţádný přepočet 

z proudu na intenzitu osvětlení, bylo třeba snímač zkalibrovat. Kalibrace byla provedena za 

pomoci přístroje DT-8820 environment Meter na tlumeném denním světle. Oba snímače 

osvětlení byly umístěny vedle sebe tak, aby na ně dopadalo světlo o stejné intenzitě. Úroveň 

intenzity byla regulována pomocí listů papíru, které byly shora přikládány na oba senzory. 

Průběh kalibrace je moţno vidět na obrázku 8. Tabulka naměřených hodnot je uvedena níţe. 

Tabulka 4 - kalibrace intenzity osvětlení 

Kalibrace, denní 
osvětlení 

úroveň z DAU E [lux] 

3864 1707 

3685 1586 

2750 1000 

1724 600 

1260 420 

1070 340 

709 130 

695 120 

622 108 

441 80 

397 68 

237 41 

152 26 
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Na základě dat z tabulky byl v programu Microsoft Excel vykreslen graf závislosti úrovně 

z jednotky DAU na intenzitě osvětlení. Touto závislosti byla proloţena polynomatická křivka 4 

řádu pomocí funkce “Add Trendline“. Tato funkce rovněţ umoţňuje vypsat rovnici křivky, coţ 

bylo učiněno. Rovnice byla dále pouţita k přepočtu na hodnotu napětí ve vytvořeném softwaru 

v LabView. Je třeba podotknout, ţe závislost nebyla lineární tak, jak bylo zvprvu 

předpokládáno. Kalibrační měření však bylo provedeno opakovaně a vţdy vykazovala 

naměřená data mírnou nelinearitu. 

 

Obrázek 8 - Kalibrace senzoru osvětlení 

 

Obrázek 9 - graf kalibrace senzoru osvětlení 

8.2.6. Software 

Pro úpravu signálu z jednotky DAU byl vytvořen software v prostředí LabView od firmy 

National Instrament. Schéma celého blokového diagramu je v příloze. Část pro zpracovávání 

dat o intenzitě osvětlení se skládá z části pro načítání dat a z následného zpracování těchto dat. 

Nejprve je ze 100 hodnot vypočtena elektivní hodnota (funkce RMS). Tato část je zařazena 

kvůli snímání osvětlení ze zářivek. Ty nemají stálou intenzitu osvětlení, ale kmitají při frekvenci 

Kalibrace intenyity osvětlení
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50Hz ze sítě. Následkem tohoto jevu je pak signál zašuměný a nečitelný.  Pouţitím funkce RMS 

se nám však toto zašumění podařilo odfiltrovat. Prostředí LabView umoţňuje i filtraci typu 

notch filtr. Tato funkce však nemohla být pouţita. Získávaná data nejsou vhodného formátu pro 

takovéto zpracování. 

Dále jsou pak data zpracována v MathScript Node, kde jsou, pomocí rovnice získané při 

kalibraci, přepočtena na intenzitu osvětlení. Následně jsou hodnoty vykresleny do grafu (Světlo 

rychle) a vedeny do sekvence, pomocí níţ je zpomaleno vykreslování číselné hodnoty na Front 

Panelu tak, aby se dala tato hodnota odečítat. Také je zde umístěn graf trendu osvětlení. 

 

Obrázek 10 - Zpracování dat o intenzitě osvětlení v LabView 

Front Panel uţivateli zobrazuje dva grafy s osvětlením, levý graf zobrazuje posledních 50s 

měření a je na něm moţné pozorovat okamţité změny. V případě pravého grafu jde o trend 

osvětlení, který zaznamenává průběh v době 30 minut. Pod grafy jsou umístěny slidery, které 

umoţňují pozorovat i starší data. Mnoţství dat, která je moţné takto pozorovat je však omezená 

velikostí paměti. Nad pravým grafem je také číselný indikátor aktuální hodnoty intenzity 

osvětlení.  

 

Obrázek 11 - Front panel pro zobrazení dat o osvětlení 

8.3. Snímání rychlosti proudění 

8.3.1. Požadavky pro snímač proudění vzduchu 

V této aplikaci byla hlavním poţadavkem přesnost a citlivost snímače. Nejpodstatnější, a také 

nejhůře splnitelná, se ukázala podmínka pro prahovou intenzitu snímání. Vyšli jsme z parametrů 

komerčně dostupného testeru inkubátoru, který snímá rychlost proudění jiţ od 0,1 ms
-1

. Tuto 

hladinu jsme zvolili stejně. 
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 Rovněţ byla důleţitá cena a velikost snímače, neboť prostorové moţnosti DPS, na které má být 

senzor umístěn, nejsou neomezené. A to zvláště proto, ţe na zařízení musí být umístěn i snímač 

pro osvětlení. Je třeba proto počítat s tím, ţe senzor pro měření průtoku nesmí bránit dopadu 

světla na tento senzor. 

Dalším důleţitým parametrem při výběru senzoru byla jeho nezávislost na teplotě a vlhkosti. 

V inkubátoru se tyto veličiny mohou měnit a bylo by neţádoucí, aby ovlivňovaly měřící 

zařízení. Proto byly také vyřazeny termoanemometry. Ty totiţ mohou své vlastnosti měnit 

v závislosti na vlhkosti a teplotě a být tak ovlivněny jiţ běţným chodem inkubátoru. 

8.3.2. Vybraný snímač 

Pro měření byl vybrán senzor, který je uţíván ve spirometru MikroGP od firmy MicroMedical. 

Byl vybrán proto, ţe je schopen snímat proudění vzduchu jiţ při rychlosti 0,2ms
-1

. To je sice 

vyšší rychlost neţ námi původně poţadovaná, ovšem vhodnější senzory s přijatelnou 

dostupností se nám na trhu nepodařilo najít. Průměr krátké trubice je 2,5 cm. Coţ je podstatné 

pro přepočet z objemového průtoku Qv na rychlost v ms
-1

. Délka senzoru je 7 cm. Z toho je 

vidět, ţe jde o poměrně malý snímač. [5] 

8.3.3. Měření rychlosti proudění a návrh zapojení 

S ohledem na vybraný typ snímače bylo rozhodnuto, ţe rychlost otáčení se bude na napětí 

převádět optoelektricky. Jiné metody (magnetické, indukční) by bránily otáčení vrtulky a tím 

prakticky znemoţnily měření.  

Prakticky se v tomto případě provádí převod na elektrickou veličinu pomocí jednoduché 

optozávory vytvořené z fototranzistoru citlivého na infračervené záření a IR LED diody. Obě 

tyto součástky jsou umístěny po stranách snímače tak, aby byly naproti sobě. Vrtulka při svém 

otáčení pak cyklicky brání průchodu světla z IR diody na fototranzistor. 

Pro uchycení snímače, fototranzistoru a IR LED na celé zařízení byl v programu AutoCAD 

navrţen 3D model drţadla (příloha), který byl následně vytisknut na 3D tiskárně. Drţadlo 

umoţňuje zasunutí senzoru tak, aby se eleminovalo neţádoucí vnější osvětlení. Z tohoto důvodu 

také bylo celé drţadlo natřeno černou barvou, která brání průniku světla skrze stěny. Po 

stranách je pak moţno připevnit fototranzistor a IR LED.  Tím se docílí jednak toho, ţe je 

moţné celou aparaturu připevnit na desku a také toho, ţe je se zabrání neţádoucímu působení 

vnějšího světla. 

Návrh zapojení vychází z toho, ţe fototranzistorem prochází proud při dopadu světla. Čím větší 

intenzita, tím větší proud. Proto byl za fototranzistor umístěn odpor velikosti 100kΩ, pomocí 

něhoţ se protékající proud převede na napětí. 

Dále byl navrţen jednoduchý klopný obvod s operačním zesilovačem. Není třeba zde snímat 

intenzitu, ale pouze stav, kdy je fototranzistor osvětlen a kdy ne. Při zkušebním měření bylo 

zjištěno, ţe napětí na odporu při osvětlení fototranzistoru se pohybuje okolo 0,8V. Původně 

bylo počítáno s vyšším napětím, za niţší hodnotu nejspíš můţou stěny snímače, které určité 

procento vyslaného světla odrazí. S ohledem na tato fakta byla porovnávací úroveň obvodu 

stanovena na 0,5V.  Pro vytvoření této úrovně jsou pouţity odpory o hodnotách 1kΩ a 10kΩ. 
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Obvod je nastaven tak, ţe pokud je fototranzistor osvětlen, je nastavena hodnota 0V, pokud je 

zastíněn, je nastavena hodnota 5V. 

 

Obrázek 12 - návrh schématu zapojení pro optoelektrické snímání rychlosti proudění 

8.3.4. Kalibrace snímače průtoku 

Při kalibraci byl vyuţit spirometr microGP od firmy Micromedical. S fantamem průtoku, který 

je schopen generovat rychlost proudění v rozmezí 0,3 – 0,8 L/s. Byl sestaven měřící řetězec. 

K fantomu průtoku, jenţ byl nastaven na jednu určitou hodnotu, bylo umístěno měřící zařízení 

tak, aby senzor snímal vzduch proudící z fantomu. Původní návrh byl takový, ţe se bude snímat 

proudění zároveň na spirometru i kalibrovaném zařízení. Během měření však bylo zjištěno, ţe 

průchodem přes jeden senzor se rychlost proudění vzruchu značně sníţí. Proto bylo provedeno 

nejprve měření na kalibrovaném zařízení a následně na spirometru. 

Ze zjištěných hodnot byla vytvořena tabulka, která byla pouţita v programu Microsoft Excel 

k vytvoření grafu. Získanou kalibrační křivkou byla pomocí funkce “Add TrendLine“ proloţena 

lineární přímka. Excel umoţňuje vypsat také rovnici této přímky. Ta byla vytvořena a na jejím 

základě jsou zpracovávána data v programu, jeţ byl navrţen v LabView. 

Tabulka hodnot kalibrace rychlosti 
proudění 

Průtok 
[L/min] Průtok [L/s] 

Úroveň z 
DAU 

28 0,466666667 71 

41 0,683333333 117,647 

46 0,766666667 133 

49 0,816666667 153,857 

55 0,916666667 166,667 

60 1 181,8 

66 1,1 200 

76 1,266666667 222,22 

81 1,35 250 
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97 1,616666667 285 

 

 

Obrázek 13 - Graf kalibrace senzoru rychlosti proudění 

8.3.5. Software 

Stejně jako u snímání osvětlení i zde bylo pro zobrazení signálu vyuţito prostředí LabView. 

První část blokového diagramu má za úkol načíst poţadovaná data z jednotky DAU. Dále je pak 

detekována sestupná hrana signálu a je získán počet vzorků, které byly zapsány od detekce 

první hrany k hraně druhé. Vzhledem k tomu, ţe víme, ţe jednotka DAU má vzorkovací 

frekvenci 2kHz, můţeme tak následně vypočítat čas, po který jeden puls trval. Z toho následně 

převodem ve formula node, vypočteme rychlost proudění. K výpočtu uţijeme rovnice, kterou 

jsme získali při kalibraci. Je však ještě třeba je převést z hodnoty Qv na rychlost v. Proto platí 

jednoduchý převodní vztah 

𝑣 =
𝑄𝑣

𝑆
 

𝑆 = 𝜋𝑟2 

Kde Qv  je rychlost průtoku 

        S je obsah plochy trubice  

        R je poloměr trubice, d = 2,5 cm 

 Získané hodnoty jsou následně vykresleny do grafů. V grafech je zobrazována jak rychlost 

průtoku, tak jednotlivé pulzy. Které neprošly zpracováním. Uţivatel si pomocí ovládacího 

panelu můţe sám rozhodnout, jaká data bude zobrazovat. Je moţno zvolit zobrazení pouze 

pulzů, pouze průtoku a průtoku a pulzů zároveň. Poslední moţností je také jakékoliv 

vykreslovaní do grafu vypnout. Obě křivky jsou barevně odlišeny, pro pulzy byla zvolena barva 

zelená pro průtok černá. 

Kalibrace snímání rychlosti proudění
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 Rovněţ je pomocí tohoto softwaru zobrazována aktuální rychlost proudění. Data jsou také, 

spolu s data o intenzitě osvětlení, uloţena a mohou být následně pouţita pro další zpracování. 

Formát souboru s uloţenými daty umoţňuje data zobrazit v poznámkovém bloku či v programu 

Microsoft Excel. 

 

Obrázek 14 - Blokový diagram pro zpracování dat o rychlosti proudění v programu LabView 

 

 

Obrázek 15 - Front panel pro zobrazeni dat o rychlosti proudění vzduchu 

9. Výsledné zařízení 

9.1. Schéma zapojení 

Pro měření s vybranými senzory bylo navrţeno jednoduché schéma zapojení, na jehoţ základě 

byla vytvořena deska plošného spoje.  

Tranzistor T1 (SFH3310) slouţí k snímání intenzity osvětlení na základě proudu procházejícího 

fototranzistorem. Proud je pomocí odporu R1 (10K) převeden na napětí a přiveden na 14 pin 

konektoru. Dále je signál zpracován školní jednotkou DAU a předán počítači ke zpracování 

v navrţeném programu. 

Pro snímání rychlosti proudění slouţí zbytek obvodu. Ten se skládá z fototranzistoru T2 a 

LED1(IR LED). Operační zesilovač v integrovaném obvodu OPA2350PA slouţí spolu 
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s rezistory R3=1kΩ a R4=10kΩ jako výše popsaný klopný obvod. Z operačního zesilovače je 

napěťová úroveň přivedena na 7 pin konektoru a je tak přivedena na vstup jednotky DAU. 

Celý obvod je z pinu 8 napájen 5V z jednotky DAU přes USB z počítače. Deska je vytvořena se 

společnou zemí. V Příloze je vytvořená DPS. 

 

Obrázek 16 - schéma zapojení 

9.2. DAU 

Jednotka DAU je školní A/D převodník, navrţený pro zisk biomedicínských analogových dat a 

jejich následný převod do digitální podoby. Propojení s počítačem je realizováno přes USB 

sběrnici, přes niţ jsou také moduly napájeny 5V a 150mA. 

Modul je vybaven dvěma analogovými vstupy, z nichţ kaţdý je schopen snímat data ze tří 

různých kanálů. Tato data jsou dále převedena do digitální formy. Vzorkovací frekvence 

převodníku je 2000Hz.  

Pro komunikaci a řízená zařízení jsou rovněţ dostupné vytvořené dynamické knihovny dll. Ty 

také umoţňují propojení modulu s prostředím LabView, v němţ je vytvořen software pro 

zobrazení naměřených dat. Zařízení je vyobrazeno v příloze II. Při získávání převodu dat do 

LabView je nejprve vytvořen kanál a následně načítána data. Data se ukládají v bufferu 

jednotky DAU a jsou postupně posílána sériově do počítače. Pro zpracování následné 

zpracování dat však tato metoda není zcela vhodná. Pro ilustraci uveďme, ţe pokud je načítání 

dat zpomaleno (jsou počítačem poţadována pomaleji neţ 2000krát za sekundu) nedojde k tomu, 

ţe by byla počítači zaslána data, která jsou aktuální v daném čase. Hodnoty jsou zasílány jedna 

po druhé v takovém pořadí, v jakém přišly do bufferovací paměti převodníku. Výsledky tedy 

nekorespondují s aktuálním stavem. 

9.3. Celkový Software 

Pro měření rychlosti průtoku a intenzity osvětlení byl vytvořen jeden exe soubor z prostředí 

LabView. Celé blokové schéma a front panel jsou uvedeny v příloze III a IV. Zpracováním dat 

se zabývá vnitřní smyčka while loop, která jiţ načítá data z jednotky DAU. Zbytek programu 

zajišťuje vytvoření kanálu mezi DAU a počítačem, kontrolu správného načítání dat a spouštění 
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a vypínání měření. Soubor .EXE je moţno spustit i na počítači bez programu LabView, je však 

třeba nainstalovat run time engine, jeţ je přiloţen k souboru. 

Ukládání dat se provádí do souboru, který je moţno otevřít v programu Microsoft Excel, či 

poznámkový blok. Data se tak dají dále zpracovávat v podobě tabulek, případně vykreslit do 

grafu. 

10.  Testování na Inkubátoru 

Ve FNO bylo dne 25. 4. 2012 provedeno testovací měření na inkubátoru. V příloze jsou 

fotografie pořízené během tohoto měření. Místnost, v níţ bylo zařízení testováno, je bez oken a 

je uměle osvětlena zářivkami. K testování byl pouţit inkubátor Dual incu i od firmy Philips. 

10.1. Osvětlení 

Na měření nemělo vliv denní světlo, které má podstatně větší intenzitu, neţ světlo umělé.  

Intenzita osvětlení byla naměřena v rozmezí mezi 350 – 400 luxy. Intenzita značně závisela na 

tom, zda osoby v místnosti nebránili v dopadu světla na fototranzistor. Pokud došlo ke stínění, 

intenzita osvětlení mohla poklesnout k 90 luxům.  

Dá se říci, ţe hodnota osvětlení odpovídala předpokladu, neboť z literatury [21], [1] víme, ţe 

osvětlení na neonatologické JIP se můţe pohybovat mezi 400 – 900 luxy a rovněţ, ţe osvětlení 

v místnostech bez dopadu vnějšího světla je podstatně niţší neţ běţné denní sluneční záření, 

které za jasného dne můţe dosahovat aţ k 10 000 luxů. 

10.2. Rychlost proudění vzduchu 

Během testování bylo v úmyslu změřit, jak rychle proudí vzduch v inkubátoru a zda vzniká 

v místě, kde leţí novorozenec průvan v případě, ţe se otevře kryt. Inkubátor byl během měření 

nastaven na teplotu okolo 37°C a rovněţ byla zvýšena vlhkost.  

Rychlost proudění se nám během testování nepodařilo naměřit. Zkontrolovali jsme, zda běţí 

ventilátor, který by měl zajišťovat proudění vzduchu v inkubátoru. Ventilátor byl v chodu, ale 

proudění bylo tak malé, ţe jej naše zařízení nebylo schopno zaznamenat.  

Ani při otevření krytu se nám nepodařilo zaznamenat ţádné proudění vzduchu, které by bylo 

větší neţ 0,2m/s. Coţ je minimální hodnota, kterou je schopen senzor zaznamenat. Dá se tedy 

říci, ţe inkubátor funguje správně. Během otevření nedochází k rychlé výměně vzduchu mezi 

chladnějším okolím a teplejším prostředím inkubátoru. Taková by také měla být funkce 

vzduchové slony, kterou mnohé inkubátory vyuţívají. 

11.  Závěr 

Na základě poţadavku na moţnost testování inkubátoru bylo vytvořeno zařízení pro měření 

rychlosti proudění vzduchu a intenzity osvětlení v neonatologickém inkubátoru. Pro výrobu 

zařízení byly vybrány senzory, které nejlépe odpovídaly všem stanoveným poţadavkům 

(přesnost, cena, citlivost, rozsah měření, napájení atd.). Pro snímání osvětlení byl zvolen senzor 

od firmy Osram SFH3310, pro měření rychlosti proudění senzor ze spirometru microGP od 

firmy MicroMedical. Oba snímače byly vyuţity při výrobě výsledného zařízení. 
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Ke zpracování a zobrazení dat byla vyuţita školní jednotka DAU. Získaná data jsou 

zpracovávána ve vytvořeném programu v LabView, který byl navrţen v návaznosti na 

praktickou realizaci měřícího zařízení. Tento program umoţňuje zobrazit probíhající měření 

v grafu a rovněţ jsou zde umístěny číselné indikátory aktuálních měřených hodnot. Všechna 

data je moţno uloţit. 

Výsledky testů, které byly provedeny na inkubátoru, ukazují, ţe zařízení je funkční a splňuje 

zadané poţadavky. Celá práce, a to jak hardware, tak software, můţe být vyuţita pro studijní 

účely k demonstraci funkce neonatologického inkubátoru. Případně můţe být modul vyuţit pro 

jiné účely, kde se vyţaduje měření intenzity osvětlení či rychlosti proudění. 
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