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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá studiem principů výpočetní tomografie a konstrukcí laboratorního 

přípravku, který bude tyto principy simulovat. Teoretická část této práce je rozdělena na část 

technickou, která vysvětluje principy výpočetní tomografie, a část lékařskou, která popisuje 

aplikace počítačové tomografie v medicíně. Praktická část této bakalářské práce je zaměřena na 

návrh a následnou realizaci laboratorního přípravku. Návrhová část se skládá ze dvou etap, a to 

z návrhu mechanické a následně elektronické části přípravku. Na teoretický návrh navazuje 

praktická realizace přípravku. Poslední část práce je věnována experimentálnímu ověření funkce 

zkonstruovaného přípravku a následnému zhodnocení dosažených výsledků. 
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Abstract 

Bachelor thesis deals with studying of computed tomography principles and construction of 

laboratory instrument, which will simulate these principles. Theoretical section of this thesis is 

divided into technical part, which explains the computed tomography principles, and medical part, 

which describes computed tomography medical applications. Practical section of the thesis is 

focused on design and subsequent realization of the laboratory instrument. Design part is divided 

into designing mechanical and electronical part of the instrument. The design part is followed by 

realization of the designed instrument. The last section of the thesis is dedicated to experimental 

verification of the instrument’s function and evaluation of the achieved results. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

ALARA as low as reasonably achievable 

CD Compact Disc 

CT Computed Tomography – počítačová tomografie, též počítačový tomograf 

DECT Dual Energy Computerized Tomography – počítačová tomografie dvojí energií 

DPS deska plošného spoje 

DSCT Dual Source Computerized Tomography – dvouzdrojová počítačová tomografie 

EBCT Electron Beam Computerized Tomography – počítačová tomografie elektronovým 

svazkem 

GND Ground – uzemnění 

HU Hounsfield Unit – Hounsfieldova jednotka 

LED Light Emitting Diode – dioda vyzařující světlo 

MDCT Multi Detector Computerized Tomography – multidetektorová počítačová tomografie 

MR Magnetická Rezonance 

PACS Picture Archiving and Communication System – systém pro archivaci snímků a 

komunikaci 

PET Positron Emission Tomography – pozitronová emisní tomografie 

RTG Rentgen 

SMD Surface Mount Device – součástky pro povrchovou montáž 

SPECT Single Photon Emission Computed Tomography – jednofotonová emisní počítačová 

tomografie 

UZV Ultrazvuk 

angl. anglicky 

Gy Gray, označení jednotky 

log 0 logická nula, napěťová úroveň logických obvodů odpovídající v tří-voltové logice 

hodnotě přibližně 0 V 

log 1 logická jednička, napěťová úroveň logických obvodů odpovídající v tří-voltové logice 

hodnotě přibližně 3,3 V 

řec. řecky 

zkr. zkratka 
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1 Úvod 
Tomografie je rentgenová vyšetřovací metoda umožňující zobrazit vybranou část těla ve vrstvách, 

neboli řezech (z řec. tomos = řez). Počítačová tomografie (zkr. CT z angl. Computed Tomography) 

je rentgenologické vyšetření, zobrazení dané oblasti těla v jednotlivých vrstvách a počítačové 

vyhodnocení drobných rozdílů v pohlcování rentgenového záření různými tkáněmi a orgány. 

[21] 

Počítačová tomografie jako zobrazovací metoda má v medicíně své nezastupitelné místo díky své 

schopnosti rychle a přesně zobrazit hluboké tělní struktury bez nutnosti invazivního zákroku. 

Výpočetní tomograf nachází své uplatnění při vyšetření kostí i měkkých tkání. S velkou výhodou 

se využívá například v onkologii pro lokalizaci patologických karcinogenních procesů, nebo také 

při traumatických onemocněních spojených s krvácením do tělních dutin. 

 

Bakalářská práce se zabývá studiem principů výpočetní tomografie a využitím těchto znalostí 

ke konstrukci laboratorního přípravku simulujícího počítačový tomograf. Laboratorní přípravek by 

měl svým složením odpovídat počítačovému tomografu, tzn. měl by obsahovat zdroj záření 

simulující rentgenku, detektory, gantry a vyšetřovací stůl se dvěma stupni volnosti. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST – technická 

2.1 Úvod do problematiky výpočetní tomografie 

Výpočetní tomografie je lékařská zobrazovací metoda založená na měření absorpce rentgenového 

záření průchodem vyšetřovanou tkání a následné rekonstrukci obrazu z údajů změřených detektory, 

přičemž objekt je při vyšetřování snímán z různých úhlů. 

Původní myšlenka, poté teorie snímkování pomocí počítačové tomografie a také teorie 

rekonstrukce rentgenového obrazu pochází od amerického fyzika Allana McLeod Cormacka, který 

své teorie zveřejnil v letech 1963 a 1964 v prestižním časopise Journal of Applied Physics.  

Na Cormackovu teorii navázal anglický fyzik a elektrotechnik Godfrey Newbold Hounsfield, který 

v roce 1971 sestrojil první prototyp počítačového tomografu. 

Za svůj objev a obrovský přínos lékařskému vyšetřování byla oběma vědcům udělena v roce 1979 

Nobelova cena za fyziologii a medicínu.  

[1], [2], [3], [4] 

2.2 Historie přístrojů CT 

První prototyp výpočetního tomografu uvedený do provozu v roce 1971 měl rozlišovací schopnost 

pouze 80 x 80 bodů a jedno zobrazení trvalo v řádu několika minut.  

Jedná se o výpočetní tomograf první generace, který je charakteristický pohybem rentgenky a 

detektoru. Jde o translačně rotační pohyb, kdy je vzhledem k malému počtu detektorů (nejčastěji 1 

nebo 2) potřeba provést vodorovné posunutí systému rentgenka-detektor tak, aby se provedlo 

snímkování celého řezu vyšetřované tkáně. Poté systém rentgenka-detektor provede otočení o 

určitý úhel a opakuje se translační pohyb v opačném směru. Toto vyšetření trvá několik minut a je 

vhodné pouze pro nepohyblivé části těla.  

Výpočetní tomograf druhé generace obsahuje vylepšení v podobě svazku rentgenového záření a 

větší počet detektorů. U tohoto přístroje je vějířovitý svazek stále příliš úzký na to, aby najednou 

prosvítil celý řez vyšetřovanou tkání, tudíž systém rentgenka-detektory provádí pohyb translačně 

rotační stejně jako u první generace. Počet čidel se v tomto případě pohybuje mezi 3 – 50. Zkracuje 

se doba expozice na několik desítek sekund. 

Třetí generace přístrojů je charakteristická absencí translačního pohybu systému rentgenka-

detektor. Počet detektorů se pohybuje v rozmezí 250 – 1000 a jsou uloženy vějířovitě naproti 

rentgence. Díky tomuto umístění je možno v každém okamžiku zachytit data z celé vyšetřované 

oblasti, což vyšetření značně zrychluje. Doba expozice se pohybuje do 10 sekund. 
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Ve výpočetním tomografu čtvrté generace jsou obsažené detektory nepohyblivé a umístěné po 

celém obvodu vyšetřovacího tunelu. Počet čidel se pohybuje v rozmezí 1200 – 2000 a jsou mezi 

nimi mezery, tudíž se část dopadajícího záření nevyužije. Během vyšetření se tedy otáčí pouze 

rentgenka, která pracuje v pulzním režimu, což snižuje radiační zátěž. Doba expozice se pohybuje 

mezi 1 – 3 sekundami. Přístroje této generace se ukázaly jako slepá vývojová větev, jelikož 

výsledný obraz je zkreslený a rotor špatně vyvážený (naproti rentgence nejsou umístěny detektory). 

[1], [3] 

Po dosažení třetí generace ve vývoji počítačového tomografu byl na světě konstrukčně a technicky 

dokonalý přístroj. Dalšího pokroku se poté dalo dosáhnout především zkracováním doby potřebné 

k vyšetření. Další vývoj směřovaný tímto směrem dal vzniknout spirální metodě a tedy helikálnímu 

počítačovému tomografu. Před vznikem této metody se v přístrojích používala metoda rotační. 

[7] 

2.2.1 Rotační metoda 

Rotační metoda kombinuje rotaci systému rentgenka-detektory s přerušovaným posunem stolu. 

Deska vyšetřovacího stolu se zastaví vždy v místě, kde chceme provést tomografický řez. Přístroj 

využívá vějířovou konstrukci, která se vyznačuje umístěním detektorů v kruhové výseči naproti 

rentgence a kolimací rentgenového svazku do vějíře. 

K bezchybné rekonstrukci obrazu je třeba zachytit pouze paprsky přicházející do detektoru z 

přímého směru. K tomu slouží kolimátory, které se vloží do oblasti před detektory. 

[7] 

2.2.2 Spirální metoda 

Na počátku 90. let 20. století umožnil vynález systému klouzavých prstenců bezkabelový přenos 

informací a vysokého napětí pro rentgenku, což umožnilo kontinuální rotaci systému rentgenka-

detektory. Spirální metoda spojuje tuto rotaci s kontinuálním translačním pohybem vyšetřovacího 

stolu, čímž vzniká šroubovicová trajektorie pohybu rentgenky vůči tělu pacienta. U helikálního 

výpočetního tomografu se definuje poměr mezi posunem stolu a tloušťkou řezu, který se nazývá 

faktor stoupání. 

Výhodou spirální metody bezpochyby je možnost trojrozměrného tomografického zobrazení a také 

možnost rekonstruovat řez v každém místě vyšetřované oblasti pomocí vhodné interpolace, což 

rotační metoda neumožňuje. Spirální metoda zároveň umožňuje téměř úplně eliminovat pohybové 

artefakty způsobené dýcháním pacienta, jelikož na jedno zadržení dechu (obvykle 30 s) lze spirální 

metodou vyšetřit až 30 cm. Další nespornou výhodou je možnost optimálního využití kontrastní 

látky v krevním řečišti pomocí tzv. bolus tracking, což je metoda, která monitoruje přítok 

kontrastní látky do vyšetřované oblasti a odpočítává zpoždění skenování. Bolus tracking eliminuje 

vliv nestejného výkonu srdce. 

[5], [7] 
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Obr. 1. Rotační a spirální metoda. [7] 

V současné době je nejpoužívanější verzí výpočetního tomografu helikální výpočetní tomograf. 

Následující rozvoj výpočetní tomografie se zaměřil na pořizování více datových stop během rotace 

systému rentgenka-detektory. V současné době existují přístroje, které pořizují 4 – 320 datových 

stop současně. Jedná se o multidetektorový výpočetní tomograf (angl. multi-row detector CT, 

zkráceně MDCT). Současně s rozvojem detekčního systému se zkracovala i perioda otočení, která 

u moderních přístrojů běžně činí 500 ms. 

[3], [5] 

2.3 Základní principy počítačové tomografie 

Podstatou počítačové tomografie je matematická rekonstrukce příčného řezu tělem pacienta. 

Zobrazení je založeno na denzitometrickém principu, kdy je pomocí detektorového systému měřen 

úbytek záření pohlcený prostředím mezi rentgenkou a detektory. Z mnohonásobné projekce jsou 

následně získána data o pohlcování záření v jednotlivých místech tkáně. Tato data se ukládají do 

matic a tvoří tzv. radonův prostor. Ve skutečnosti však odpovídají objemovým elementům, tzv. 

voxelům. Rekonstruovaný obraz se poté skládá z matic, ve kterých jsou v číslicové podobě uloženy 

informace o hustotě (denzitě) jednotlivých objemových elementů. Denzita se udává v 

Hounsfieldových jednotkách (zkr. HU) a udává míru zeslabení v daném místě tkáně. 

[1], [3], [6], [7] 

 

Obr. 2. Základní princip počítačové tomografie, záznam a rekonstrukce řezu. [7] 
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2.4 Vznik obrazu 

Data o pohlcování záření tkání se ukládají do matic, kdy jeden prvek matice tvoří jeden pixel řezu 

tkání. Ve skutečnosti je třeba brát v potaz také kolimaci svazku záření, který není nekonečně tenký. 

Takto vznikají objemové elementy, tzv. voxely. Výsledné zobrazení v jednom řezu je dáno 

čtyřrozměrnou maticí, kdy první rozměr je poloha v ose x, druhý rozměr je poloha v ose y, třetí 

rozměr je šířka kolimace a čtvrtý rozměr je denzita. 

Šířka kolimace udává tloušťku použitého svazku rentgenového záření a její hodnoty se pohybují v 

rozmezí 0,5 – 10 mm. Kolimace je volena s ohledem na velikost vyšetřované struktury, přičemž 

nejmenší volíme například pro vyšetření mozkových tepen, největší naopak pro přehledné vyšetření 

hrudníku a břicha. 

[3] 

Útlum ve tkáni je dán vztahem: 

       
       

 
    (2.1) 

kde: 

  je intenzita rentgenového svazku vystupujícího z měřeného objektu, 

   je intenzita rentgenového svazku vstupujícího do měřeného objektu, 

   
 
    je součet lineárních útlumových koeficientů podél dráhy svazku, 

   je rozměr objemového elementu. 

 

Obr. 3. Průchod rentgenového svazku tkání. Podle [6]. 

Vztah lze převést na rovnici, kde na levé straně bude pouze součet lineárních útlumových 

koeficientů podél dráhy svazku: 

 
   

 

   

 
 

  
   
  
 

 (2.2) 

Díky tomuto přepočtu můžeme z dostatečného počtu rovnic vypočíst lineární útlumový koeficient 

pro každý bod tkáně. Tyto koeficienty se v praxi vyjadřují Hounsfieldovými čísly. 

[6] 

Δξ 

µi 
I0 I 

rentgenka detektor objemový element 
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2.5 Složení CT 

Výpočetní tomograf je složen ze čtyř základních částí. Patří k nim zobrazovací soustava (systém 

rentgenka-detektory) uložená v gantry (vyšetřovací tunel), vyšetřovací stůl, výpočetní systém a 

zdroj vysokého napětí.  

[3] 

2.5.1 Zdroj rentgenového záření - rentgenka 

Tomografy používané k lékařské diagnostice využívají rentgenové záření s fotonovou energií okolo 

120 keV. Tato energetická úroveň vyvolává na anodě rentgenky po dopadu elektronů emitovaných 

katodou dva základní fyzikální procesy. 

Při prvním vzniká zbrzděním elektronu a uvolněním energie celé elektromagnetické spektrum, z 

něhož největší část tvoří infračervené záření. Toto záření se následně mění na teplo a způsobuje 

rozžhavení anody.  

Druhým fyzikálním procesem je emitování samotného rentgenového záření. To může být buď ve 

formě záření se spojitým spektrem, tzv. brzdné záření, nebo v podobě energetických kvant, tzv. 

charakteristické záření. 

Pro lékařské použití se spektrum záření filtruje. Ze spektra se odstraňuje nízkoenergetická část, 

jelikož toto záření je tělem pacienta zcela pohlceno. Touto úpravou se snižuje aplikovaná dávka 

záření na nezbytné minimum a zároveň se minimalizují vedlejší účinky. 

Svazek rentgenového záření je po filtraci kolimován nejčastěji do tvaru vějíře, aby bylo obsaženo 

celé vyšetřovací pole. Při kolimaci se rovněž nastavuje šířka svazku, která se v současnosti 

pohybuje v rozmezí 0,5 – 10 mm.  

[3], [7] 

2.5.2 Detekce rentgenového záření - detektory 

Funkcí detektorů je zachycení rentgenového záření a jeho přeměna na elektrický signál pro další 

zpracování. Základním požadavkem pro detektory je vysoká citlivost a rychlost detekce. Pro 

detekci rentgenového záření se používají nejčastěji dva druhy detektorů. 

Prvním typem používaným v počátcích výpočetní tomografie je užití kombinace scintilačního 

krystalu a fotodiody. Princip spočívá v použití dvoustupňové přeměny energie kvanta X-záření na 

elektrickou energii. Dopadající vysokoenergetické kvantum X-záření je pohlceno scintilačním 

krystalem za současného vzniku několika nízkoenergetických světelných kvant, která jsou následně 

detekována fotodiodou. Na fotodiodě vzniká elektrický signál, jehož napětí je přímo úměrné 

intenzitě registrovaných světelných kvant, čímž i intenzitě měřeného rentgenového záření. 

[7], [8] 
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Obr. 4. Detektor scintilační s fotodiodou. [7] 

Druhým typem detektorů je ionizační komora plněná nejčastěji plynným xenonem. Princip tohoto 

typu detektoru spočívá v umístění elektrod, na něž je přivedeno napětí 500 – 1000 V, do komory 

naplněné plynem. Dopadající kvantum X-záření při svém průletu komorou narazí do atomu plynu a 

způsobí vyražení elektronu z některé z jeho elektronových drah. Tím se atom ionizuje a je 

přitahován k záporně nabité katodě, zatímco elektron je přitahován ke kladně nabité anodě. Změna 

takto vyvolaného napětí vyvolá tok elektrického proudu, který je tím větší, čím větší byla intenzita 

dopadajícího rentgenového kvanta.  

[7], [8] 

 

Obr. 5. Ionizační komora. Upraveno podle [7]. 



Laboratorní přípravek k výuce principů výpočetní tomografie 

Bakalářská práce 

8 

Marek Vavrečka, 2013 

2.5.3 Gantry - vyšetřovací tunel 

Gantry (angl. gantry = portál) se skládá ze statické a dynamické části. Dynamická část se nazývá 

rotor a umožňuje otáčení systému rentgenka-detektory okolo vyšetřované oblasti. Kontinuální a 

nepřerušované otáčení rotoru je umožněno díky systému klouzavých prstenců, který odstranil 

nutnost použití kabeláže použitím kartáčového přenosu signálů mezi statickou částí gantry a 

rotorem. Dnes se systém klouzavých prstenců (angl. slip-ring system) používá pouze pro přenos 

vysokého napětí pro rentgenku, pro data se již využívá radiofrekvenční nebo opto-optický přenos. 

Gantry obsahuje kromě rentgenky a detektorů umístěných na rotoru také chladicí systém pro 

rentgenku, která se svou činností rychle zahřívá, a zařízení pro otáčení systému rentgenka-

detektory. Ve středu gantry je kruhový otvor o průměru 50 – 70 cm, který slouží pro posouvání 

vyšetřovacího stolu s pacientem skrz tomograf. Po obvodu tohoto otvoru je úzká štěrbina, která 

slouží průchodu rentgenového záření z rentgenky do vyšetřovacího pole a dále do detektorů. Celá 

statická část lze sklápět až o   30° podél horizontální osy.  

[3], [15], [18] 

 

Obr. 6. Gantry s vyšetřovacím stolem, zvýrazněny stupně volnosti. Upraveno podle [19]. 

Gantry se systémem 

rentgenka-detektory 

 
Kruhový otvor 

Deska stolu 

Vyšetřovací stůl 
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2.6 Rekonstrukce obrazu 

Pro rekonstrukci tomografického obrazu je v první fázi důležité mít dostatečný počet průmětů 

vyšetřovaného objektu. Tato data se ukládají do matic a tvoří tzv. radonův prostor. Ten se 

vyznačuje tím, že řádky matice obsahují data z projekce objektu pod příslušným úhlem, resp. profil 

zeslabení rentgenového záření při průchodu vyšetřovaným objektem pod daným úhlem. Každý úhel 

má v matici vlastní řádek. Z této matice je možno tomografický obraz rekonstruovat několika 

metodami.  

Mezi metody rekonstrukce obrazu patří přímá zpětná projekce, zpětná filtrovaná projekce, iterační 

rekonstrukce a zpětná dvourozměrná Radonova transformace.  

[1], [6], [7], [9] 

2.7 Zobrazení a hodnocení obrazu 

Pro zobrazování tomografických obrazů se používá jasová modulace podle CT čísel. Celý rozsah 

CT čísel však nelze zobrazit, tudíž se používá úrovňové okénko s 256 stupni šedi. Posun tohoto 

okénka na Hounsfieldově stupnici dovoluje vybírat a zobrazovat pouze určitý druh tkáně. 

Nastavení okénka se provádí jednak pozicí středu (obvykle na hodnotu denzity vyšetřovaného 

orgánu) a jednak také šířkou okénka. Čím více CT čísel v okénku zobrazujeme, tím je obraz méně 

kontrastní a naopak.  

[1], [6] 

2.7.1 Artefakty 

Kvalita obrazu je mimo jiné dána přítomností artefaktů. Pochopitelně platí, že čím méně artefaktů, 

ideálně žádný, tím je kvalita obrazu vyšší. 

Obrazový artefakt je struktura, která nemá žádný reálný vzor. Artefakty mohou být okem 

postřehnutelné (např. pruhy, či kružnice na snímku), anebo nepostřehnutelné, které se projevují 

falešnými hodnotami denzit některých struktur na obrazu. Tyto artefakty jsou obecně velmi 

nebezpečné, jelikož mohou vyústit ve špatnou diagnózu, respektive falešně pozitivní diagnózu, 

která poté vede zdravého pacienta ke zbytečné zátěži při terapeutických výkonech.  

Výčet příčin artefaktů obsahuje například defektní nebo suboptimálně obsluhovaný přístroj, rušivý 

šum, existenci kontrastních těles v těle pacienta, pohybové artefakty, nebo tzv. Hounsfieldův 

artefakt při vyšetřování velkých objemů.  

[1], [7] 
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2.8 Moderní typy počítačové tomografie 

2.8.1 MDCT 

Multidetektorová počítačová tomografie (zkr. MDCT z angl. multi detector computerized 

tomography) je tomografická vyšetřovací metoda, která se vyznačuje sběrem více datových stop 

současně. Moderní multidetektorové tomografy získávají až 320 datových stop v jednom čase, 

běžná hodnota u MDCT s jednou rentgenkou je 4 – 128 datových stop. Základní princip počítačové 

tomografie, tedy získávání jednotlivých profilů zeslabení rentgenového záření v každém směru 

projekce a následná rekonstrukce tomografického řezu, zůstává stále stejný. Získávání několika 

datových stop současně znamená snímání několika řezů současně. Za dobu jednoho oběhu 

rentgenky by tomograf třetí generace rotační metodou získal právě jeden tomografický řez, naproti 

tomu MDCT za stejnou dobu získává např. 128 řezů.  

[5], [8] 

2.8.2 DSCT, DECT 

Dvouzdrojová počítačová tomografie (zkr. DSCT z angl. dual source CT) a skenování dvojí energií 

(zkr. DECT z angl. dual energy CT) jsou vyšetřovací metody založené na MDCT. Zásadním 

vylepšením prošlo gantry, do kterého byly umístěny dva systémy rentgenka-detektory uložené 

kolmo k sobě. Oba systémy se od sebe liší pouze napětím přivedeným na jednotlivé rentgenky, a 

tedy i možnostmi využití pro různá vyšetření. U DSCT je na obě rentgenky přivedeno stejné napětí, 

u DECT je napětí na rentgenkách odlišné.  

DSCT umožňuje ještě rychlejší akvizici dat, což umožňuje například omezení pohybových 

artefaktů a skenování pohybujících se orgánů s velkou přesností. Zvláště výhodné je DSCT pro 

vyšetření srdce. 

DECT umožňuje získat informace o chemickém složení vyšetřovaného objektu. Základním 

principem je rozdílnost absorpce nízkoenergetického (cca 80 – 100 keV) a vysokoenergetického 

(140 keV) záření tkání. Díky této vlastnosti vznikají dva různé denzitní obrazy, které slouží ke 

stanovení složení tkání pomocí diferenciální denzitní analýzy. DECT se používá například pro 

analýzu urátových konkrementů v ledvinách, anebo pro analýzu obsahu jodu, či kalcia ve směsích. 

Multiplexní DECT je alternativa DECT, která využívá pouze jednu rentgenku a jeden detektorový 

systém. Na rentgence dochází k přepínání napětí a jedna rentgenka tak emituje záření o dvou 

různých energiích. 

[5], [8] 
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2.8.3 EBCT 

Počítačová tomografie elektronovým svazkem (zkr. EBCT z angl. electron beam CT) je zcela 

odlišné řešení počítačové tomografie, jelikož přístroj neobsahuje rentgenku. Rentgenové záření 

vzniká dopadem rychlých elektronů na kovový prstenec, uvnitř kterého je umístěn vyšetřovaný 

subjekt. Elektrony jsou vystřelovány tzv. elektronovým dělem a vychylovány cívkami, detekce 

záření probíhá elektronicky pomocí detektorů stejně jako u klasického CT. Výhodou EBCT je 

absence mechanicky rotujících dílů a extrémně rychlá tomografie výhodná pro skenování rychlých 

dějů, například vyšetření srdce. Nevýhodou tohoto řešení je vysoká složitost a cena. Většinu výhod, 

které EBCT nabízí, jsou schopny nabídnout výše zmíněné systémy MDCT, DSCT a DECT, tudíž 

se EBCT v praxi téměř nepoužívá. 

[8] 

2.8.4 Hybridní zobrazení 

Fúzování snímků počítačové tomografie s jinými zobrazovacími metodami má nespornou výhodu. 

CT poskytuje pouze anatomické zobrazení tkání a orgánů, naproti tomu pozitronová emisní 

tomografie (zkr. PET z angl. positron emission tomography), či jednofotonová emisní počítačová 

tomografie (zkr. SPECT z angl. single photon emission computed tomography) poskytují 

metabolické zobrazení, respektive funkční diagnostiku. Spojením PET/CT nebo SPECT/CT tudíž 

vzniká komplexní vyšetření orgánových struktur a metabolických změn, jenž má velký 

diagnostický význam, jelikož umožňuje například přesnou lokalizaci nádorových ložisek v těle 

onkologického pacienta. 

Nejvýznamnějším hybridním zobrazením je v dnešní době PET/CT s aplikací 
18

F-

fluorodeoxyglukózy (FDG), které se využívá k detekci nádorových a zánětlivých onemocnění. 

Použití PET pro fúzování snímků je obecně výhodnější než SPECT. SPECT/CT má vyšší 

pořizovací náklady na samotný CT přístroj, který musí být schopen pracovat pod gama zářením, 

což je zároveň radiační zátěž i pro pacienta samotného. PET má vyšší pořizovací i provozní 

náklady (především na radiofarmaka), což je ovšem přijatelné vzhledem k nižší radiační zátěži pro 

pacienta a kvalitnějšímu obrazu.  

[5], [10], [12] 
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Obr. 7. Příklad hybridního snímku PET/CT. Vlevo nahoře CT snímek, vpravo nahoře fúze 
50 % PET + 50 % CT, vlevo dole PET snímek, vpravo dole CT snímek se superprojekcí 
metabolických ložisek. [5] 
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3 TEORETICKÁ ČÁST – lékařská 

3.1 Indikace a kontraindikace 

Indikace vyšetření počítačovou tomografií nejsou jednoznačně dané a trvalé. Vzhledem k vyšší 

zátěži, než při obyčejném RTG snímkování se CT indikuje až jako doplňující vyšetření pro 

upřesnění nálezu. Mezi indikace patří především diagnostika ložiskových onemocnění 

parenchymatózních orgánů, dále pak například onemocnění skeletu, měkkých částí končetin, 

abscesy, mimoorgánové cysty, krvácení, traumatické změny a mnoho dalších. K traumatickým 

změnám indikujícím vyšetření CT patří například úrazy páteře, mozku a míchy, tupá poranění 

břicha s podezřením na krvácení do břišní dutiny, podezření na aneurysma nebo dissekce aorty, 

pooperační komplikace, infarkty a mozkové příhody atd.  

Mezi jednotlivé konkrétní typy prováděných vyšetření patří CT mozku, CT perfuze mozku, CT 

angiografie (CTA, vyšetření tepen), CT páteře, CT hrudníku, CT břicha, CT enterografie a CT 

pánve. 

Absolutní kontraindikace vyšetření CT není žádná, relativní kontraindikace je těhotenství. U 

těhotných žen se CT vyšetření provádí pouze v případě ohrožení života. 

Další kontraindikace jsou spojeny s aplikací kontrastní látky. Vyšetření nesmí být provedeno u 

pacientů alergických na jodové kontrastní látky. Dalšími závažnými kontraindikacemi jsou 

například polyvalentní alergie (hrozí alergoidní reakce a šokový stav), renální insuficience 

(hyperosmolární kontrastní látky mají nefrotoxický účinek), hyperthyreóza (zvýšený příjem jodu 

může způsobit akutní thyreotoxikózu) a těhotenství. I přes zmíněné kontraindikace je u těchto 

pacientů možno provést v případě nutnosti CT vyšetření za mimořádných opatření. Jedná se 

především o přípravu kortikoidy v případě alergie nebo hydrataci, premedikaci a zajištění 

hemodialýzy v případě renální insuficience.  

[1], [3], [5], [13], [14] 

3.2 Kontrastní látky 

Základním principem podání kontrastní látky je denzitní rozlišení trávicí trubice nebo cév od 

ostatních útvarů v jejich okolí. Okolní útvary mají často stejnou nebo jen velmi málo odlišnou 

denzitu a je tudíž žádnou použití kontrastní látky pro zvýšení kontrastu mezi nimi. Kvalitní kontrast 

bez použití kontrastní látky poskytují pouze plicní parenchym, kostní tkáň, tuková tkáň a 

koagulovaná krev v intrakraniálním prostoru. 

[1], [3], [15] 

3.2.1 Podání kontrastní látky 

Podle způsobu podání kontrastní látky rozlišujeme podání intravaskulární, perorální, perrektální a 

intrakavitální. 

[3], [14], [15] 
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3.2.2 Intravaskulární podání kontrastní látky 

Mezi intravaskulárními aplikacemi kontrastní látky převažuje intravenózní podání, zpravidla 

prováděné do povrchové žíly v loketní jamce (kubitální žíla), případně do femorální žíly, 

výjimečně může být použit centrální žilní katétr. Intraarteriální podání se provádí pouze u vyšetření 

jater a portální fáze. Ve většině případů se podávají nefrotropní jodové kontrastní látky. 

Po intravenózním podání kontrastní látky probíhá její rozdělení v krevním řečišti. Tento dynamický 

děj se rozděluje do několika fází, přičemž každá má svá specifika a je vhodná pro vyšetření jiné 

části krevního řečiště. Distribuce kontrastní látky v krevním řečišti se skládá z žilní předfáze, 

arteriální fáze, žilní fáze, portální fáze, fáze ekvilibria a intracelulární fáze. 

[3], [5], [15] 

 

Obr. 8. Cirkulační čas po podání kontrastní látky do kubitální žíly. [3] 

 

3.2.3 Perorální podání kontrastní látky 

Kontrastní látky podávané ústy se dělí do tří skupin (izodenzní, hypodenzní, hyperdenzní), přičemž 

každá má své výhody, nevýhody a je vhodná pro jiný typ vyšetření. Perorální podání kontrastní 

látky se využívá k vyšetřením celého trávicího traktu a jeho stěny. 

[3], [5], [15] 
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3.3 Bezpečnost vyšetření CT 

Vyšetření počítačovou tomografií je pro pacienta větší radiační zátěž, než nativní RTG snímkování, 

nebo skiagrafie, a to až dvacetinásobně. Volbou vhodné techniky vyšetření však lze tuto zátěž 

snížit na úroveň srovnatelnou s prostým snímkem hrudníku.  

Celková dávka závisí na velikosti proudu a napětí na rentgence a době expozice, která je závislá na 

době jedné rotace, kolimaci a počtu rotací soustavy rentgenka-detektory. Dávku tedy lze snížit 

snížením proudu či napětí na rentgence, zkrácením doby rotace, zúžením kolimace nebo snížením 

počtu rotací rentgenky.  

Z hlediska radiační ochrany je velmi důležité dodržování principu volby co nejnižší diagnosticky 

akceptovatelné dávky záření (zkr. ALARA z angl. as low as reasonably achievable). Určení této 

dávky závisí na zkušenostech vyšetřujícího lékaře.  

[3], [14], [15] 

3.3.1 Biologické účinky záření 

Biologické účinky rozdělujeme podle dávky a účinku a deterministické a stochastické. 

Deterministické účinky jsou nenáhodné a platí pro vysoké dávky záření, resp. pro dávky nad 

prahovou hodnotou (cca 1 – 3 Gy), kdy je poškození přímo úměrné obdržené dávce. Vyvolávají 

např. akutní nemoc z ozáření, nebo poškození plodu v děloze.  

Stochastické účinky jsou náhodné a bezprahové. Neplatí pro ně lineární závislost, s rostoucí 

dávkou roste pouze pravděpodobnost výskytu. Stochastické účinky jsou důsledkem změn v 

buňkách, které přežily ozáření, přičemž dochází k mutacím a maligním transformacím. Vznik 

těchto účinků nelze nikdy zcela vyloučit, lze pouze omezit pravděpodobnost jejich vzniku snížením 

dávky absorbované tkání, či doby expozice.  

[16], [17] 

3.3.2 Orgánové dávky (radiační zátěž) 

Udávaná míra ozáření jednotlivých orgánů se značně liší v závislosti na literatuře a tyto hodnoty 

lze jen těžko srovnávat. Obdržená dávka záření se udává v jednotkách Gray (Gy) a udávané 

orgánové dávky se pohybují v jednotkách až desítkách mGy. Obecně platí, že dávka je 

distribuována lehce nerovnoměrně, přičemž její profil odpovídá Gaussově křivce. Orgány vzdálené 

od vyšetřované oblasti dostávají tím menší dávku, čím je tato vzdálenost větší.  

[3], [15] 
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Obr. 9. Gaussova křivka rozložení orgánové dávky v rovině kolimace. [3] 

Příkladem radiační zátěže vzdálených struktur během vyšetření je CT mozku, kdy vyšetřujeme 

rotační metodou ve dvaceti řezech s kolimací 8 mm. Radiační zátěže jednotlivých orgánů jsou v 

tomto případě: kostní dřeň (9,4 mGy), štítná žláza (2,2 mGy), hrudník (0,38 mGy), vaječníky 

(0,026 mGy), resp. varlata (0,03 mGy).  

Příkladem Gaussova rozložení radiační zátěže v jednom řezu vyšetřovanou tkání je CT hlavy při 

nominální hodnotě expozice 120 kV / 300 mAs. Radiační zátěž v centru je 33 mGy, na periferii 

laterálně 36 mGy, při horním okraji 37 mGy a při spodním okraji 35 mGy. 

[1], [3], [15] 

 

Obr. 10. Rozložení orgánové dávky v rovině skenování při CT hlavy, hodnoty v mGy. [3] 

Jelikož se orgánové dávky pohybují v řádu jednotek až desítek mGy, neprojevují se deterministické 

účinky rentgenového záření. Stochastické účinky však nelze zcela vyloučit a je nutné počítat s 

jejich pravděpodobností. Podle [16] je pravděpodobnost vzniku maligní transformace po lékařském 

ozáření 0,01 %, což se rovná jednomu pacientovi z deseti tisíc. Tuto vypočítanou hodnotu je však 

potřeba vzhledem ke stochastickým účinkům záření brát s rezervou. 

[16] 
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3.4 Srovnání CT s jinými zobrazovacími metodami 

Od moderních tomografických metod požadujeme jednak co možná nejpřesnější zobrazení 

vyšetřovaných tkání, jednak co nejdokonalejší vzájemné rozlišení jednotlivých typů tkání. Obojího 

chceme dosáhnout za současného omezení nežádoucích vedlejších účinků vyšetření. 

Spirální metoda počítačové tomografie dosáhla vysokého diagnostického standardu, avšak její 

velkou nevýhodou je fyzikální princip, tedy použití rentgenového záření. Paprsky X mohou 

především při opakované aplikaci modifikovat, či zničit genový kód buněk a v krajním případě 

mohou vést k maligní transformaci. 

Magnetická rezonance (zkr. MR, příp. NMR nebo MRI) nemá na pacienta díky využití silného 

rychle se měnícího magnetického pole téměř žádné nežádoucí vedlejší účinky. Nevýhodou je však 

vysoká nákladnost vyšetření způsobená jak vysokou pořizovací cenou, tak i provozními náklady. Je 

také nutno dodržovat některá základní pravidla, především absenci kovových předmětů v okolí 

přístroje. 

Společným nedostatkem CT a MR je neosobnost, která může na pacientovu psychiku působit 

negativně. Pacient během celého vyšetření sám a je zasunut v kruhovém otvoru, což může 

způsobovat pocity úzkosti a klaustrofobii. V případě MR je navíc vystaven značnému hluku 

způsobenému přepínáním gradientových cívek. Všechny tyto nedostatky řeší třetí ze základních 

zobrazovacích metod - ultrazvuk (zkr. UZV). 

Ultrazvukový snímek nemá tomografický charakter, jak je tomu u CT a MR, a má menší 

morfologickou věrnost. K hlavním výhodám patří především nízké pořizovací náklady, mobilita, 

interaktivita, žádné ohrožení pro pacienta a osobní kontakt lékaře s pacientem. 

[1] 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Analýza problému, cíl práce 

Cílem bakalářské práce je sestavit laboratorní přípravek, který bude simulovat princip počítačového 

tomografu 3. generace s rotační metodou pohybu systému rentgenka-detektory. 

Celý problém konstrukce přípravku lze rozložit do několika fází, které budou popsány níže. 

První fáze se zabývá návrhem mechanické části přípravku. Tento návrh je prováděn na základě 

vhodných a dostupných materiálů a předmětů, které lze ke zkonstruování přípravku použít. 

Mechanickou část lze dále rozdělit na dva bloky podle stupňů volnosti, kterými jsou lineární pohyb 

zvedání přípravku a rotační pohyb otáčení přípravku. Jako zdroje pohybu budou využity krokové 

motory. 

Druhá fáze se zabývá návrhem elektronické části přípravku. Tuto fázi lze dále rozdělit na tři 

základní bloky: řízení krokových motorů, zdroj světelného záření a detekce světelného záření. 

Řešení jednotlivých bloků se skládá z návrhu zapojení a jeho verifikace (např. na nepájivém poli). 

Všechny vstupy a výstupy by měly být tvořeny logickým signálem o stejné napěťové úrovni a měly 

by být připojitelné k řídicí desce (např. FPGA deska Spartan-3 Starter Kit). 

Třetí fáze se zabývá samotnou realizací návrhu mechanické a elektrické části a jejich spojením 

v konečný produkt a případně odstraňováním chyb a nedostatků vzniklých během konstruování. 
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4.2 Mechanická část přípravku – návrh 

Jak již bylo řečeno výše, návrh mechanické části přípravku lze rozdělit do dvou bloků podle stupňů 

volnosti. Zdroji obou pohybů jsou krokové motory, tudíž se blok zvedání přípravku rozrůstá o 

problém převodu rotačního pohybu krokového motoru na pohyb lineární. 

Na úplném začátku je potřeba si pro první představu určit, která část se bude jakým způsobem 

pohybovat. Hlavní částí přípravku je kruh, který má simulovat vyšetřovací pole. Na tomto kruhu 

jsou naproti sobě umístěny zdroj světelného záření a detektory. Ve středu kruhu je na rotující desce 

umístěn vyšetřovaný objekt. Existují v zásadě dvě možnosti, jak k metodám pohybu přistupovat. 

První z nich přenechává veškerý pohyb na kruhu, který se bude otáčet i zvedat. Druhá možnost 

zjednodušuje konstrukci, jelikož kruh vykonává pouze lineární pohyb a vyšetřovaný objekt je 

umístěn na desce, která se s ním otáčí. Tato možnost byla také vybrána pro realizaci. 

 

Obr. 11. Principielní schéma návrhu mechanické části přípravku – pohled zepředu. 

Legenda k obrázku: 

1 – Vyšetřovací kruh pro umístění zdroje a detektorů světelného záření. 

2 – Otočná deska pro umístění vyšetřovaného objektu. 

3 – Krokový motor realizující otočný pohyb. 

4 – Plastová deska. 

5 – Kostry CD/DVD mechanik. 

6 – Krokový motor realizující zvedání přípravku. 

7 – Rotační pohyb – otáčení přípravku. 

8 – Lineární pohyb – zvedání přípravku. 

 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

4 
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4.2.1 Rotační pohyb, otáčení přípravku 

Otáčení přípravku je realizováno pomocí krokového motoru, na kterém je připevněna kruhová 

destička (CD o průměru 8 cm s nalepeným kruhem z kartonu) pro umístění vyšetřovaného objektu 

(viz Obr. 11, popisky 2, 3). Celý tento set je umístěn uprostřed vyšetřovací oblasti tvořené kruhem. 

Jako zdroj rotačního pohybu byl použit krokový motor extrahovaný z CD/DVD mechaniky, 

ve které slouží k otáčení disku. Tento krokový motor je unipolární. Je složen ze tří trojic cívek 

řazených sériově, které jsou na jednom konci spojeny a vyvedeny na zem. 

4.2.2 Lineární pohyb, zvedání přípravku 

Převod rotačního pohybu krokového motoru na pohyb lineární je realizován pomocí hřebínku, 

který lze nalézt v CD/DVD mechanice. Na tento hřebínek pasuje plastové ozubené kolečko, které 

lze v mechanice nalézt. Toto kolečko je připojeno na zdroj rotačního pohybu a převádí jej pomocí 

hřebínku na pohyb lineární. 

Aby byla zaručena linearita pohybu, je hřebínek umístěn v kostře
1
 CD/DVD mechaniky, ve které se 

pohybuje i při svém původním účelu. Tímto způsobem je zaručeno, že se zvedaný objekt nepohne 

do jiného směru, než chtěného – tedy nahoru a dolů. 

Pro zvedání přípravku jsou použity pro stabilizaci vyšetřované oblasti kostry dvou CD/DVD 

mechanik, na kterých je umístěn vyšetřovací kruh. 

Pro zvedání přípravku je použit krokový motor NBC PM42L–048–CDC3 firmy NIMEBEA 

ELECTRONICS CO. LTD. Jedná se o běžný krokový motor s bipolárním řízením. Krokový motor 

je přilepen a přišroubován ke kostře jedné z CD/DVD mechanik tak, aby plastové kolečko na něm 

umístěné přesně dosedalo do zubů hřebínku. Nemělo by se tudíž stát, že by došlo k přeskoku mezi 

zuby. 

4.2.3 Kryty a ochranné pospojování 

Z důvodu bezpečnosti je potřeba instalovat na přípravek kryty tak, aby nedošlo k doteku živých 

částí systému. Přípravek používá spínaný zdroj S-50-12 napájený ze sítě, což znamená, že na jeho 

svorkách je střídavé napětí o velikosti 230V/50Hz. Je potřeba zajistit, aby nedošlo k doteku těchto 

svorek. 

Krytí přípravku je provedeno plechovými obdélníky o velikosti odpovídající velikosti přípravku, 

tedy přibližně 195 x 200 x 185 mm, přičemž u hloubky se do krytu zahrnuje velikost spínaného 

zdroje, který musí být umístěn uvnitř přípravku, tedy zakryt. 

Kryty jsou sešroubovány a vodivě spojeny mezi sebou pomocí vějířovitých koleček pro dobrou 

vodivost. Kryty jsou dále vodivě spojeny s krytem zdroje a připojeny ke svorce PE zdroje pomocí 

žlutozeleného ochranného vodiče. 

                                                      
1
 Kostra CD/DVD mechaniky je pouze plastová konstrukce zbavená veškerých částí, které jsou k ní 

v mechanice připevněny. 
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4.3 Elektronická část přípravku – návrh 

Elektronická část přípravku řeší tři základní problémy, kterými jsou řízení krokových motorů, zdroj 

světelného záření a detektory světelného záření. 

4.3.1 Bipolární řízení krokového motoru (zvedání přípravku) 

V přípravku jsou použity dva různé typy řízení krokových motorů. Pro zvedání přípravku je použit 

krokový motor NBC PM42L–048–CDC3 firmy NIMEBEA ELECTRONICS CO. LTD. Motor má 

jednu otáčku rozdělenou na 48 kroků. 

 

Obr. 12. Schéma zapojení bipolárního řízení krokového motoru. 

 

Tab. 1. Seznam použitých součástek pro zapojení bipolárního řízení krokového motoru. 

Počet Název Typ Hodnota 

1 Integrovaný obvod ULN2803  

4 Tranzistor PNP BC640TA  

4 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 10k 10 kΩ 

4 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 4k7 4,7 kΩ 

1 Kondenzátor keramický CK 100n/50V X7R 100 nF 

5 Svorkovnice šroubovací ARK300V-2P  

 

Na vstupu do obvodu řízení krokového motoru (svorky IN-1 – IN-4) je přiveden konstantní 

napěťový signál o velikosti 3,3 V generovaný řídicí deskou. Tento signál prochází přes integrovaný 

obvod ULN2803 a pomocí PNP tranzistorů řídí krokování motoru. Jelikož se jedná o bipolární 

řízení, patří vždy dva vstupy a dva výstupy k sobě a musí na nich být vždy rozdílné napětí (log 1 

nebo log 0). 
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Je-li na vstup IN-1 přivedena log 1 a na vstup IN-2 log 0, pak je stejné napětí na příslušných 

výstupních pinech integrovaného obvodu ULN2803 (log 1 na pinech 15 a 18, log 0 na pinech 16 

a 17). Tranzistor PNP (BC640TA) se otevírá, je-li na bázi přivedena log 0. V popisovaném 

modelovém případu tedy bude otevřen tranzistor T2. Tímto tranzistorem protéká proud přes OUT-2 

do cívek krokového motoru a vrací se přes OUT-1 na pin 17, kde je log 0, a do země. 

Vhodnou vstupní sekvencí z řídicí desky lze krokový motor otáčet na příslušnou stranu. Například 

při přivedení log 1 postupně na piny IN-1, IN-3, IN-2, IN-4, přičemž ostatní piny budou mít 

hodnotu log 0, krokový motor přípravek zvedá. Při přivedení opačné sekvence bude přípravek 

klesat. 

Vstupy a výstupy jsou řešeny pomocí svorkovnic s roztečí 5 mm. V pravém horním rohu je 

znázorněno připojení napájecího napětí 5 V nesymetrického zdroje. Kondenzátor o velikosti 

100 nF slouží jako blokovací kapacita, aby nedošlo k dysfunkci integrovaného obvodu z důvodu 

kolísání napájecího napětí. 

 

 

Obr. 13. Obrazec DPS (vlevo) a osazovací schéma pro bipolární řízení krokového motoru. 
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4.3.2 Unipolární řízení krokového motoru (otáčení přípravku) 

Pro otáčení vyšetřovaného objektu je použit krokový motor vypreparovaný z CD/DVD mechaniky. 

Tento motor obsahuje 9 cívek a 12 magnetů a během jedné otáčky provede 36 kroků. 

 

Obr. 14. Schéma zapojení unipolárního řízení krokového motoru. 

Tab. 2. Seznam použitých součástek pro zapojení unipolárního řízení krokového motoru. 

Počet Název Typ Hodnota 

1 Integrovaný obvod ULN2803  

3 Tranzistor PNP BC640TA  

3 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 10k 10 kΩ 

3 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 1k 1 kΩ 

1 Kondenzátor keramický CK 100n/50V X7R 100 nF 

4 Svorkovnice šroubovací ARK300V-2P  

 

Zapojení pro unipolární řízení krokového motoru funguje obdobně jako výše popsané řízení 

bipolární. Na vstup obvodu je na svorky IN-1 – IN-3 přiveden konstantní napěťový signál o 

velikosti 3,3 V generovaný řídicí deskou. Pro správnou funkci obvodu by měl být vždy alespoň 

jeden vstup v log 0 a alespoň jeden vstup v log 1. 

Je-li například na vstup IN-1 přivedena log 0 a IN-2 a IN-3 jsou v log 1, otevírá se tranzistor T1 a 

výstupem OUT-1 přivádí napětí na cívky krokového motoru. Krokový motor obsahuje tři trojice 

cívek, které jsou na jednom konci spojeny v jeden vývod na zem. Kladný směr napětí je tedy vždy 

od příslušného výstupu OUT-1 – OUT-3 k zemi, resp. výstupu OUT-4. 

Vhodnou vstupní sekvencí z řídicí desky lze krokový motor otáčet na příslušnou stranu. Například 

při přivedení log 1 postupně na piny IN-1, IN-2, IN-3, přičemž ostatní piny budou mít hodnotu 

log 0, bude vyšetřovaný objekt rotovat levotočivě. Při přivedení opačné sekvence bude provedena 

rotace pravotočivá. 

Vstupy a výstupy zapojení jsou provedeny pomocí šroubovacích svorkovnic s roztečí 5 mm. 

Napájecí napětí 5 V nesymetrického zdroje je přivedeno na svorky IN-4 a OUT-4. Kondenzátor 

o velikosti 100 nF slouží jako blokovací kapacita. 
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Obr. 15. Obrazec DPS (vlevo) a osazovací schéma pro unipolární řízení krokového motoru. 
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4.3.3 Zdroj světelného záření 

Jako zdroj světelného záření je použita laserová dioda emitující koherentní záření o vlnové délce 

635 nm, tedy v červené oblasti viditelného spektra. Pracovní napětí na laserové diodě je 3 V, 

maximální pracovní proud 60 mA, výkon laserového modulu je 5 mW. Experimentálně bylo 

ověřeno, že při proudu laserovou diodou 60 mA je jas světelného svazku maximální a nelze jej dále 

zesílit. [22] 

 

Obr. 16. Schéma zapojení laserové diody. 

Tab. 3. Seznam použitých součástek pro zapojení zdroje světelného záření. 

Počet Název Typ Hodnota 

1 Operační zesilovač LM358N  

1 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 3k3 3,3 kΩ 

1 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 15k 15 kΩ 

1 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 18k 18 kΩ 

1 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 24k 24 kΩ 

1 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 33k 33 kΩ 

1 Rezistor metalizovaný 0309 RR 100R 100 Ω 

1 Kondenzátor keramický CK 100n/50V X7R 100 nF 

1 Konektor MLW 6 pin 90° MLW06A  

2 Svorkovnice šroubovací ARK300V-2P  

 

Zapojení slouží k modulaci laserového svazku obdélníkovým signálem z důvodu odrušení 

optického vlivu okolního prostředí. 

Na vstup zapojení je na zahnutý 6-pinový konektor MLW přiveden obdélníkový signál o amplitudě 

3,3 V a frekvenci 1 kHz generovaný řídicí deskou. Pro správnou funkci laserové diody musí být 

obdélníkový signál přiveden na právě jeden pin vstupního konektoru. Volbou, na který z pinů 1 – 4 

bude vstupní signál přiveden, lze měnit jas světelného svazku (viz Tab. 4). Piny 5 a 6 jsou 

vyhrazeny pro GND a jsou spojeny se zemí řídicí desky. 
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Obdélníkový signál o amplitudě 3,3 V a frekvenci 1 kHz je přiveden na vstup zapojení. Amplituda 

tohoto signálu se pomocí příslušného odporového děliče snižuje na hodnotu 300 – 600 mV. 

Operační zesilovač LM358N je zapojen jako převodník napětí na proud a převádí vstupní napěťový 

signál na signál proudový potřebný k rozsvícení laserové diody. Velikost proudu se vypočte ze 

vztahu: 

 
    
  
  

 (4.1) 

kde: 

    proud laserovou diodou, 

   napětí na neinvertujícím vstupu operačního zesilovače, 

   velikost odporu mezi invertujícím vstupem operačního zesilovače a zemí (10 Ω). 

Operační zesilovač je napájen z nesymetrického zdroje o velikosti 12 V. Napájení je přivedeno na 

svorky SUPPLY. Spojení modulu laserové diody s deskou plošného spoje je realizováno pomocí 

šroubovací svorkovnice. 

Kondenzátor o velikosti 100 nF slouží jako blokovací kapacita, aby nedošlo k dysfunkci 

operačního zesilovače z důvodu kolísání napájecího napětí. 

Tab. 4. Nastavení jasu laserového svazku proudem procházejícím laserovým modulem. 

Pin Proud (mA) Jas (%) 

1 60 100 

2 50 75 

3 40 50 

4 30 25 

 

Důležitou součástí práce s laserovým paprskem je jeho rozptyl do vyšetřované oblasti. Svazek musí 

být kolimován do vějířovitého tvaru, který odpovídá úhlu přibližně 60° tak, aby obsáhl celé 

vyšetřovací pole a mohlo tudíž docházet k detekci signálu pro celý řez v jeden čas. Rozptýlení 

svazku je provedeno pomocí lesklého válečku. 

 

Obr. 17. Obrazec DPS (vlevo) a osazovací schéma pro zdroj světelného záření. 
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4.3.4 Detekce světelného záření 

Pro detekci světelného záření je použit fototranzistor L-93DP3BT, který zachycuje modulovaný 

laserový paprsek, který prošel vyšetřovanou oblastí. Vzhledem k rozptýlení laseru do celé 

vyšetřovací oblasti je potřeba snímat ve stejný čas informaci z řady míst, proto je použito 

30 fototranzistorů, přičemž každý z nich má vlastní vyhodnocovací obvod. Z důvodu hmotnosti 

jsou součástky zvoleny ve verzi SMD. 

 

Obr. 18. Schéma zapojení detekčního obvodu s fototranzistorem a úpravou signálu. 

 

Tab. 5. Seznam použitých součástek pro obvody detekce laserového svazku. 

Počet Název Typ Hodnota 

30 Fototranzistor L-93DP3BT  

30 Červená LED dioda L-934LSRD  

30 SMD rezistor 1206 R1206 2k7 2,7 kΩ 

30 SMD rezistor 1206 R1206 10k 10 kΩ 

30 SMD rezistor 1206 R1206 3M3 3,3 MΩ 

30 SMD rezistor 1206 R1206 1k5 1,5 kΩ 

30 SMD rezistor 1206 R1206 680R 680 Ω 

10 SMD rezistor 1206 R1206 2k2 2,2 kΩ 

10 SMD rezistor 1206 R1206 1k 1 kΩ 

30 SMD kondenzátor elektrolytický CES 1u/50VT B 1 μF 

30 SMD dioda 1N4148 SMD  

45 SMD kondenzátor keramický CKS1206 100n/50V X7R YAG 100 nF 

30 SMD kondenzátor keramický CKS1206 39p/50V NPO HIT 39 pF 

5 Schmittův klopný obvod 40106 SMD  

5 Operační zesilovač LM358DT REEL  

5 Operační zesilovač LM224 SMD  

5 Konektor 6-pinový MLW06 90°  
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Fototranzistor se při osvícení otevírá a prochází jím proud úměrný velikosti osvětlení. Tento proud 

vyvolává úbytek napětí na odporu řazeném sériově k fototranzistoru. Osvícení fototranzistoru 

modulovaným laserovým svazkem vyvolává průchod proudu se stejnou frekvencí. 

V běžných podmínkách není fototranzistor úplně zavřený a prochází jím tudíž stejnosměrný proud 

závislý na velikosti osvětlení. Při současném osvícení modulovaným laserovým paprskem se ke 

stejnosměrné složce okolního prostředí přičítá obdélníkový signál. Tento signál je potřeba 

v obvodu zpracovat a rozhodnout, zda obdélníkový signál na fototranzistoru je, či není přítomen. 

Vyhodnocovací obvod lze rozdělit na tři základní části: operační zesilovač v zapojení aktivního 

filtru typu pásmová propust, demodulátor a klopný obvod pro rozhodování. 

Zapojení operačního zesilovače jako pásmová propust s velmi úzkým pásmem přenosu okolo 

1 kHz filtruje jednak stejnosměrnou složku signálu vznikající okolním osvětlením, jednak rušení 

ze zářivek o frekvenci 100 Hz a také vysokofrekvenční rušení ze zdroje a jiné šumy. Sériové 

zapojení kondenzátoru a rezistoru v přímé větvi určuje podle vzorce ((4.2) mezní frekvenci 

hornopropustného filtru na 1,061 kHz, paralelní zapojení kondenzátoru a rezistoru ve zpětné vazbě 

určuje mezní frekvenci dolnopropustného filtru na 1,237 kHz. V pásmu mezi těmito frekvencemi 

má struktura maximální přenos. Zesílení struktury je podle vzorce ((4.3) rovno 2200. Takto vysoká 

hodnota zesílení je zvolena z důvodu velmi nízké amplitudy užitečného signálu. Na neinvertující 

vstup operačního zesilovače je přivedeno napěťovým děličem napětí přibližně 1,5 V, které posouvá 

hodnotu nulového potenciálu operačního zesilovače pro jeho lepší vlastnosti. Operační zesilovač je 

napájen nesymetrickým zdrojem napětí o hodnotě 5 V. 

Zapojení diody, elektrolytického kondenzátoru a rezistoru tvoří funkční blok – sériový 

demodulátor. Principem tohoto bloku je zkratování modulovaného signálu o frekvenci 1 kHz, 

přičemž na výstupu bude signál odpovídající nabíjení a vybíjení kondenzátoru skrze rezistor, 

resp. zvlněný stejnosměrný signál o hodnotě vyšší, než je rozhodovací úroveň následujícího 

klopného obvodu. Paralelní kombinace kondenzátoru a rezistoru určuje podle vzorce ((4.4) 

časovou konstantu rovnu 0,01 s. Tato konstanta určuje maximální rychlost změny vstupního 

parametru, na kterou je obvod ještě schopen reagovat. Nepředpokládá se, že by změny ve svitu 

modulovaným svazkem na fototranzitor byly rychlejší, než 100 Hz, tedy stokrát za sekundu. 

Zapojení klopného obvodu slouží k jednoznačnému binárnímu určení přítomnosti modulovaného 

laserového paprsku na fototranzistoru. Je-li na vstupu klopného obvodu napětí vyšší, než je 

rozhodovací úroveň, znamená to přítomnost modulovaného svazku a klopný obvod se překlopí 

do polohy log 0. Je-li na vstupu klopného obvodu napětí nižší, než je rozhodovací úroveň, překlopí 

se tento do polohy log 1. Na výstupu klopného obvodu je zařazena informační dioda, která slouží 

především pro efekt. Integrovaný obvod je napájen nesymetrickým zdrojem o hodnotě 3,3 V. 

Výstupem obvodu detekce je logický signál udávající, zda byl modulovaný laserový svazek 

zachycen a nic mu tedy nestálo v cestě (log 0), či nikoliv a byl absorbován vyšetřovaným objektem 

(log 1). Výstup je přiveden na konektor MLW06, který slouží pro připojení konektoru na plochý 

kabel. 
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Fototranzistory jsou umístěny v kruhové výseči odpovídající obvodovému úhlu přibližně 60° tak, 

aby zachycovaly rozptýlený laserový paprsek, který by tímto měl obsáhnout celou vyšetřovanou 

oblast. Smyslem tohoto rozmístění je realizace celého pohledu v jeden čas bez nutnosti translačního 

pohybu laseru z důvodu malého počtu detektorů (viz Historie přístrojů CT). 

 

Mezní frekvence filtru: 

 
   

 

    
 (4.2) 

Zesílení struktury: 

 
  
   
  

 (4.3) 

Časová konstanta: 

      (4.4) 

 

Deska plošného spoje je pro obvody detektorů navržena a generována poněkud nepřehledně, 

osazovací schéma obsahuje popisky jednotlivých součástek, které se překrývají. Cílem bylo umístit 

všechny obvody na co možná nejmenší rozměr desky z důvodu snížení hmotnosti a preciznějšího 

umístění desek na vyšetřovací kruh. Jedna destička obsahuje 6 fototranzistorů se svými 

vyhodnocovacími obvody. 

 

Obr. 19. Obrazec DPS (vlevo) a osazovací schéma pro obvody detektorů. 
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4.3.5 Obvod zdroje napětí a stabilizátory 

Přípravek využívá spínaný síťový zdroj S-50-12 s výstupním napětím 12 V. Toto napětí je potřeba 

dále upravit pomocí stabilizátorů na napětí 5 V a 3,3 V, jelikož tato napájecí napětí jsou 

v přípravku obsažena. 

 

Obr. 20. Schéma zapojení obvodu stabilizace. 

 

Tab. 6. Seznam použitých součástek pro zapojení obvodu stabilizace. 

Počet Název Typ Hodnota 

1 Stabilizátor 7805 7805 TO220  

1 Stabilizátor HT7533-1 HT7533-1 TO92  

1 Kondenzátor elektrolytický CE 1000u/10V 1000 μF 

2 Kondenzátor elektrolytický CE 0,33u/63V 330 nF 

2 Kondenzátor keramický CK 100n/50V X7R 100 nF 

1 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 750R 750 Ω 

1 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 1k6 1,6 kΩ 

1 Rezistor metalizovaný 0204 MRR 5k1 5,1 kΩ 

3 Zelená LED dioda LED 3MM 2MA/G  

4 Svorkovnice šroubovací ARK300V-2P  

 

Na vstup zapojení je ze zdroje přivedeno napětí 12 V (IN-1) a zem (IN-2). Napětí je vyhlazováno 

kondenzátory a v jednotlivých stabilizátorech sníženo na příslušnou hodnotu výstupního napětí. 

Stabilizátor HT7533-1 má výstupní napětí 3,3 V a výstupní proud 0,1 A. Toto napětí je využito 

pouze pro napájení klopných obvodů 40106 v detekční části přípravku. Z tohoto zdroje jsou 

zároveň skrze 40106 napájeny LED diody proudem 2 mA. Při třiceti kusech LED diod je celkový 

požadovaný proud 60 mA, což je stabilizátor schopen nabídnout. Výstupní napětí 3,3 V se nachází 

mezi svorkami OUT-1 a OUT-2. 
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Stabilizátor 7805 má výstupní napětí 5 V a výstupní proud 1 A. Toto napětí je v přípravku využito 

nejčastěji: napájení krokových motorů, napájení fototranzistorů a operačních zesilovačů v detekční 

části. Na výstupu stabilizátoru 7805 je připojen kondenzátor o hodnotě 1 mF, jehož smyslem je 

korekce napěťových špiček při pohybu krokových motorů. Výstupní napětí 5 V se nachází mezi 

svorkami OUT-5 a OUT-6. 

Na svorky OUT-3 a OUT-4 je přivedeno výstupní napětí 12 V, které je využito v obvodu zdroje 

laserového svazku. 

U všech tří dvojic výstupních svorek jsou umístěny zelené LED diody s předřadným odporem, a to 

z čistě informativního důvodu. Svítí-li dioda, je na příslušných výstupních svorkách napětí. 

 

 

Obr. 21. Obrazec DPS (vlevo) a osazovací schéma pro obvod zdroje a stabilizace. 
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4.3.6 Elektrické pospojování 

Aby přípravek správně fungoval, je potřeba všechny jeho funkční bloky navržené výše vodivě 

spojit do jednoho celku. Dále je potřeba logicky spojit všechny vstupy a výstupy a vyvést je 

na konektor připojitelný k FPGA desce. Pro připojení k FPGA desce slouží konektor PSLV40. 

 

Obr. 22. Schéma propojení funkčních bloků přípravku. 

Tab. 7. Seznam použitých součástek pro elektrické propojení. 

Počet Název Typ 

2 Konektor 40-pinový na kabel PSLV40 

6 Konektor 6-pinový na kabel PFL06 

10 Svorkovnice šroubovací ARK300V-2P 

 

První konektor PSLV40 slouží pro vstup logického signálu z FPGA desky do přípravku. Na právě 

jeden z pinů IN-4 – IN-7 je přiveden obdélníkový signál o frekvenci 1 kHz a amplitudou 3,3 V, 

který slouží k modulaci laserového svazku. Piny IN-8 – IN-11 slouží k bipolárnímu řízení 

krokového motoru pro zvedání přípravku. Vždy na jeden z dvojice IN-8 a IN-9 nebo IN-10 a IN-11 

je přivedeno napětí odpovídající úrovni log 1 a na druhý z dvojice je přivedena log 0. Piny IN-12 – 

IN-14 slouží k unipolárnímu řízení krokového motoru sloužícího k rotaci přípravku. Právě na jeden 

z těchto tří pinů je přivedeno napětí opačné logické úrovně, než na zbývající dva. 
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Druhý konektor PSLV40 slouží pro výstup logického signálu z přípravku do FPGA desky. 

Na konektor je po řadě přivedeno všech 30 kanálů detektorů, které mohou nabývat úrovně log 0 

(je zachycen modulovaný signál) nebo log 1 (není zachycen modulovaný signál = je detekován 

vyšetřovaný objekt). 

Ve schématu jsou také znázorněna veškerá napájení využívaná v přípravku. Jako zdroj napájení 

slouží spínaný zdroj S-50-12, jehož napěťová úroveň 12 V je dále upravena v obvodu stabilizace na 

5 V a 3,3 V. Země (GND) všech těchto napětí je stejná a zároveň je spojena se zemí FPGA desky 

(pin IN-1 obou konektorů PSLV40). 

Napájení detektorů je naznačeno značkou svorkovnice, která ovšem není z důvodu její vyšší 

hmotnosti použita a vodiče jsou k desce detektorů přímo přiletovány. 
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4.4 Mechanická část přípravku – realizace 

Realizace mechanické části přípravku odpovídá konstrukci počítačového tomografu (viz Obr. 6). 

Systém laser-fototranzistory je umístěn na vyšetřovacím kruhu, který simuluje gantry přístroje CT. 

Vyšetřovací stůl je simulován otočným kruhem umístěným uprostřed vyšetřovací oblasti. 

Posouvání vyšetřovacího stolu má paralelu ve zvedání vyšetřovacího kruhu přípravku. 

Mechanická část přípravku je realizována podle návrhu popsaného výše. Základní konstrukce je 

tvořena plastovými kostrami dvou CD/DVD mechanik umístěnými naproti sobě. Tyto jsou pevně 

přilepeny k základně tvořené kovovou deskou o rozměrech 195 x 145 mm. V horní části je 

přilepena deska s vyvrtanými otvory pro upevnění krokového motoru, desek plošných spojů pro 

řízení krokových motorů a protažení vodičů ke krokovému motoru, laserovému modulu a 

k detekčním obvodům. 

Pohyblivé vysouvací části obou CD/DVD mechanik, které slouží ke zvedání přípravku, jsou na 

třech místech spojeny hliníkovou spojkou ve tvaru písmene L pro vyšší stabilitu. Spojky jsou 

k vysouvacím částem připojeny šroubky a spoje jsou podpořeny lepením, aby nemohlo dojít 

k jejich pohybu jednak během montáže a jednak vlivem provozu přípravku. 

Pro lepení plastových částí k sobě a ke kovovým částem přípravku je použito montážní lepidlo 

MONTACK Profesional. 

Na dvou vrchních spojkách je přes spojovací L-kusy připevněn vyšetřovací kruh, na kterém je 

upevněn laserový modul a lesklý váleček tak, aby docházelo k rozptylu laserového svazku do 

vyšetřovací oblasti pod úhlem přibližně 60°. Naproti válečku jsou umístěny desky plošných spojů 

obsahující fototranzistory a následné obvody pro zpracování signálu. Upevnění desek, laserového 

modulu a válečku je realizováno lepením tavicí pistolí. Každá z desek obsahuje 6 fototranzistorů a 

tedy 6 kanálů pro zpracování signálu. Výstupem této desky je konektor MLW06 90°, který slouží 

pro připojení plošného kabelu pomocí konektoru PFL06 a na druhé straně ke spojení s FPGA 

deskou. 

Z laserového modulu upevněného na vyšetřovacím kruhu vedou dva vodiče k desce plošného spoje 

generující obdélníkový signál pro modulaci svazku. Tato deska je umístěna na spodní straně 

plastové desky spojující kostry CD/DVD mechanik. Na stejné straně jsou umístěny také desky pro 

řízení krokových motorů. Všechny desky plošných spojů jsou upevněny k plastové desce pomocí 

šroubů M3 x 20 mm. 

Detailní fotodokumentace přípravku je umístěna v příloze na CD (viz Seznam příloh na CD). 



Laboratorní přípravek k výuce principů výpočetní tomografie 

Bakalářská práce 

35 

Marek Vavrečka, 2013 

4.5 Elektronická část přípravku – realizace 

Realizace elektronické části přípravku se skládá z tvorby desek plošných spojů, konkrétně jejich 

leptání, vrtání, pájení, hledání a odstraňování závad a uvedení do provozu. 

Návrh desky plošného spoje vytvořený pomocí softwaru EAGLE 6.3.0 se vytiskne na pauzovací 

papír a přiloží natisknutou stranou na měděnou destičku s fotosenzitivní vrstvou. Takto připravená 

deska s přiloženým pauzovacím papírem se vloží do osvitové jednotky a provede se pětiminutový 

osvit fotosenzitivní vrstvy pomocí silných ultrafialových LED diod. Poté se destička vkládá do 

vývojky, kde se latentní obraz vytvořený osvitem zviditelní. Po několika minutách (záleží na 

kvalitě vývojky) se destička vyjme a vkládá do leptacího roztoku, kde se odleptá vrstva mědi a 

výsledkem jsou měděné cesty podle vytisknutého vzoru. Pro urychlení leptání je vhodné použít 

tzv. rozlitou zemi, díky které se neodleptávají velké plochy. Doba leptání je opět závislá na kvalitě 

leptacího roztoku a také na jeho teplotě. Je tedy vhodné jej zahřát například ve vroucí vodní lázni, 

jelikož zvýšení teploty katalyzuje odleptání mědi z destičky. Po úspěšném odleptání mědi následuje 

opětovný osvit a vložení do vývojky z důvodu odstranění fotorezistivní vrstvy, která by jinak 

znemožnila desku pájet. 

Po vyleptání desky následuje vyzkoušení kontaktů, resp. vodivých spojení na desce pomocí 

multimetru a další mechanická úprava, do které lze zahrnout úprava velikosti desky stříháním a 

pilováním a vrtání děr. Drátové vývody součástek mají tloušťku přibližně 0,5 mm, proto je vhodné 

použít vrták o velikosti 0,8 mm. Pro větší vývody, mezi které patří konektory a svorkovnice, je 

vhodné použít vrták o velikosti 1 mm. 

Poslední přípravou desky před jejím pájením je potření pájecí kapalinou s obsahem kalafuny. Díky 

této vrstvě se cínová pájka na desce lépe chytá a pájení je snazší. Po několikahodinovém schnutí 

vrstvy pájecí kapaliny je destička připravena k pájení. 

Pro pájení jednotlivých součástek je vhodné použít pájku z olovnatého cínu, konkrétně byl použit 

S–Sn63Pb37E. Pro pájení drátových součástek se využívá větší průměr, než pro SMD součástky, 

kde je pro zapájení potřeba menší objem cínu. Na zapájení všech 447 součástek bylo využito 

vypůjčené pájecí stanice Solomon SL-20 s hrotem mikropájky o průměru 0,7 mm. 

Poslední fází realizace desky plošného spoje je přivedení napětí, uvedení desky do provozu a 

případné hledání a odstraňování závad typu studené spoje, či spojené cesty. 
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4.6 Konečná podoba přípravku 

 

Obr. 23. Přípravek pro výuku principů výpočetní tomografie, pohled z boku. 

Legenda k obrázku: 

1 – Informační LED diody. 

2 – Vyšetřovací kruh. 

3 – Hliníková spojka. 

4 – Rotační podložka pro umístění vyšetřovaného objektu. 

5 – Krokový motor pro rotaci přípravku. 

6 – Krokový motor pro zvedání přípravku. 

7, 8 – Kostry CD/DVD mechanik. 

9 – Spínaný zdroj napětí. 
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Obr. 24. Přípravek pro výuku principů výpočetní tomografie, pohled shora. 

Legenda k obrázku: 

1 – Vyšetřovací kruh. 

2 – Lesklý váleček. 

3 – Rotační podložka pro umístění vyšetřovaného objektu. 

4 – Laserový modul. 

5 – Otvory pro vodiče a ploché kabely k deskám detektorů. 

6 – Informační LED diody. 

7 – Fototranzistory. 
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Obr. 25. Přípravek pro výuku principů výpočetní tomografie, pohled dovnitř. 

Legenda k obrázku: 

1 – DPS řízení bipolárního krokového motoru. 

2 – DPS zdroj modulačního signálu pro laser. 

3 – DPS řízení unipolárního krokového motoru. 

4 – Středová spojka pohyblivých částí. 

5 – Spínaný zdroj napětí. 

6 – Krokový motor. 

7 – Svorkovnice tvořící spojovací uzel pro desky detektorů s vodiči napájení a země. 

8 – DPS stabilizace (skryta za vodiči). 
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4.7 Výsledky 

Ověření funkčnosti přípravku se skládá ze dvou fází. 

V první fázi se testují jednotlivé komponenty (DPS) odděleně, přičemž se zkoumá velikost a tvar 

signálu v důležitých uzlech, který by měl odpovídat teoretickým předpokladům. Dále se provádí 

zkoušení mechanické části přípravku, kdy se ke krokovému motoru připojí deska řízení a na řídicí 

piny se přivádí napětí, přičemž se sleduje pohyb jednak krokového motoru samotného a jednak 

také celé mechanické části, se kterou má motor pohybovat. 

Ve druhé fázi se všechny komponenty spojí do konečné podoby přípravku, který je testován jako 

celek a je zhodnocena jeho funkčnost. Nejvhodnějším testem je připojení vstupů a výstupů 

přípravku k FPGA desce a rozběhnutí vyšetřovací sekvence. 

4.7.1 Bipolární řízení krokového motoru 

Ověření funkce krokového motoru probíhá přiváděním příslušných napětí popsaných výše 

(viz Bipolární řízení krokového motoru (zvedání přípravku)) na jednotlivé piny řídicí desky.  

Po přivedení jednoduché výše popsané sekvence napětí provádí motor krokování odpovídající úhlu 

15°, což je dvojnásobek minimálního kroku. Při manuálním přivádění napětí není člověk schopen 

dosáhnout dostatečně rychlých a precizních změn pro znatelnou změnu polohy krokového motoru, 

jelikož je potřeba stále dodávat udržovací proud. V čase mezi změnou polarity napětí přípravek 

svou tíhou sjíždí níže a provedený malý krok není znatelný. 

Krátká videosekvence s praktickým ověřením funkce krokového motoru je umístěna v příloze 

na CD (viz Seznam příloh na CD). 

4.7.2 Unipolární řízení krokového motoru 

Otestování unipolárního řízení krokového motoru pro rotaci přípravku probíhá obdobným 

způsobem jako testování motoru pro zvedání. Jednoduchá použitelná sekvence je popsána výše 

(viz Unipolární řízení krokového motoru (otáčení přípravku)). 

Po přivedení této sekvence provádí motor krokování s hodnotou úhlu 20°, což odpovídá 

dvojnásobku minimálního kroku. V případě rotace krokového motoru je každá změna subjektivně 

pozorovatelná a objektivně změřitelná. Pohyb odpovídá teoretickému předpokladu. 

Krátká videosekvence s praktickým ověřením funkce krokového motoru je umístěna v příloze 

na CD (viz Seznam příloh na CD). 
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4.7.3 Zdroj světelného záření 

Při ověřování funkce zapojení pro úpravu obdélníkového signálu se měřila pouze závislost 

výstupního proudu na vstupním pinu, na který byl přiveden obdélníkový signál generovaný 

funkčním generátorem osciloskopu. V závislosti na proudu bylo subjektivně určeno, jak silný je jas 

laserového svazku. Proud laserem se určil podle Ohmova zákona z napětí naměřeného na rezistoru 

R6 (viz Obr. 16). 

 

Obr. 26. Proud laserem při přivedení obdélníkového signálu na pin IN-1. 

 

Obr. 27. Proud laserem při přivedení obdélníkového signálu na pin IN-2. 

 

Obr. 28. Proud laserem při přivedení obdélníkového signálu na pin IN-3. 
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Obr. 29. Proud laserem při přivedení obdélníkového signálu na pin IN-4. 

Z průběhů změřených osciloskopem lze vyčíst změnu amplitudy proudu laserem v závislosti 

na pinu, jimž je signál přiveden. Čím nižší je amplituda měřeného signálu, tím subjektivně nižší je 

jas laserového svazku. Amplituda tohoto signálu a jas svazku odpovídají teoretickému 

předpokladu. 

4.7.4 Detekce světelného záření 

Nejsložitější a časově nejnáročnější zapojení na výrobu i zprovoznění je bezpochyby 30 kanálů 

detektorů. Ověřování funkčnosti desek a měření tvaru signálu probíhá pro dvě základní situace. 

První situací je detekce pouze okolního prostředí bez užitečného signálu laseru, druhou situací je 

detekce odraženého laserového svazku. 

Nejjednodušším měřením bylo zjištěno, že po připojení napětí k desce informační diody na koncích 

vyhodnocovacích kanálů svítí, což odpovídá teoretickému předpokladu. Měření tvaru signálu 

proběhlo v pěti uzlech proti zemi (viz Obr. 18): 

A – rezistor R1, 

B – invertující vstup operačního zesilovače, 

C – výstup operačního zesilovače, 

D – výstup bloku demodulátoru (vstup klopného obvodu), 

E – výstup klopného obvodu (výstupní logická hodnota). 

 
Obr. 30. Tvar signálu v bodě A. 
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Obr. 31. Detail signálu v bodě A. 

V měřicím uzlu A byl naměřen konstantní signál o stejnosměrné složce závislé na okolním 

osvětlení. Čím větší intenzita osvětlení na fototranzistor dopadala, tím vyšší byla hodnota napětí. 

Fakt, zda na fototranzistor dopadá modulovaný laserový svazek, nelze bez detailního pohledu 

(viz Obr. 31) v tomto bodě rozeznat. Obr. 30 znázorňuje naměřený signál za současného svícení 

odraženým laserovým svazkem. 

 

Obr. 32. Tvar signálu v bodě B. 

V měřicím uzlu B byl naměřen konstantní signál o stejnosměrné složce závislé na hodnotě napětí 

na neinvertujícím vstupu operačního zesilovače. Měřená hodnota 1,56 V odpovídá hodnotě 

neinvertujícího vstupu nastavené napěťovým děličem. Fakt, zda na fototranzistor dopadá 

modulovaný laserový svazek, nemá na naměřený signál žádný vliv. Obr. 32 znázorňuje naměřený 

signál za současného svícení odraženým laserovým svazkem. 
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Obr. 33. Tvar signálu v bodě C, laser nesvítí. 

 

Obr. 34. Tvar signálu v bodě C, laser svítí. 

V měřicím uzlu C byl naměřen signál odpovídající kmitání kolem napěťové úrovně neinvertujícího 

vstupu. V případě, že na fototranzistor nedopadá modulovaný laserový svazek, projevuje se 

parazitní frekvence 100 Hz způsobená použitím zářivek v místnosti (viz Obr. 33). Tento šum se 

projeví i přes použití filtru pásmová propust s mezní frekvencí 1 kHz, který zaručuje útlum 

rušivého signálu o 20 dB. Z důvodu vysokého zesílení struktury se utlumené rušení projeví, nemá 

však na funkci detekčního obvodu zásadní vliv. 

Je-li na detektor svíceno modulovaným laserovým svazkem, bude signál v uzlu C vypadat podobně 

jako na Obr. 34. Teoreticky by signál měl odpovídat obdélníkovému signálu z laseru zesílený 

na amplitudu odpovídající saturačnímu napětí operačního zesilovače. Ve skutečnosti dochází 

vlivem rozptýlení svazku a nedokonalostmi elektronických součástek k jeho deformaci a nemá 

podobu obdélníku. Tento signál odpovídá zesílení naměřeného slabého napětí na fototranzistoru 

v řádu jednotek až desítek mV a s frekvencí 1 kHz. 



Laboratorní přípravek k výuce principů výpočetní tomografie 

Bakalářská práce 

44 

Marek Vavrečka, 2013 

 

Obr. 35. Tvar signálu v bodě D, laser nesvítí. 

 

Obr. 36. Tvar signálu v bodě D, laser svítí. 

Na výstupu demodulátoru se nachází signál o frekvenci 100 Hz odpovídající rušení zářivkou. Tento 

signál má malou stejnosměrnou složku a není schopen změnit úroveň klopného obvodu, který za 

ním následuje. Jeho přítomnost není zásadní. 

Svítí-li svazek na fototranzistor, bude v měřicím bodě D naměřen signál odpovídající Obr. 36. 

Signál má frekvenci 1 kHz a je přičten k rušení o frekvenci 100 Hz. Stejnosměrná složka tohoto 

signálu je dostatečně velká na to, aby změnila stav klopného obvodu. 

Teoreticky by na výstupu bloku demodulátoru měly být konstantní stejnosměrné signály bez 

zvlnění. V případě svitu laserového svazku by měl být konstantní signál dost velký pro překlopení 

logické úrovně následujícího klopného obvodu. 

Měření ukázalo, že na výstupu demodulátoru je přítomno výrazné zvlnění odpovídající rušení 

zářivky a v případě svitu svazku ani tento signál není konstantní a obsahuje zvlnění. Výsledek 

tohoto měření neodpovídá teoretickému předpokladu, na funkci zapojení to však nemá vliv. 
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Obr. 37. Tvar signálu v bodě E, laser nesvítí. 

 

Obr. 38. Tvar signálu v bodě E, laser svítí. 

Na výstupu klopného obvodu se nachází konstantní signál odpovídající logické úrovni 1, resp. 0. 

Svítí-li modulovaný laserový svazek na fototranzistor, je po průchodu zapojením na vstupu 

klopného obvodu napětí vyšší, než je rozhodovací úroveň, což znamená, že se změní jeho stav a 

tedy logický výstup a naopak. Naměřené hodnoty odpovídají teoretickému předpokladu. 

4.8 Zhodnocení 

Jednotlivé části přípravku byly vyzkoušeny samostatně a to s dobrými výsledky. Objektivní měření 

i subjektivní pozorování ve většině případů odpovídají teoretickým předpokladům. Všechna 

elektrická zapojení jsou funkční a signály v nich odpovídají předpokládaným tvarům a hodnotám. 

Výjimku tvoří pouze výstup bloku demodulátoru v detekčním obvodu. Zkoušené mechanické části 

přípravku provádějí předpokládané pohyby. 

Videosekvence s praktickým ověřením funkce mechanické části přípravku a fotogalerie je umístěna 

v příloze na CD (viz Seznam příloh na CD). 
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5 Závěr 
Bakalářská práce je věnována studiu problematiky výpočetní tomografie a využití nabytých 

znalostí a vědomostí k sestavení laboratorního přípravku, který simuluje princip funkce 

počítačového tomografu 3. generace s rotační metodou pohybu systému rentgenka-detektory. 

V práci jsem z technického pohledu postupně popsal základní principy výpočetní tomografie, 

historii přístrojů a jejich složení a z medicínského pohledu jsem se věnoval především indikacím 

k vyšetření, použití kontrastních látek, bezpečností přístroje z hlediska radiační zátěže pro pacienta 

a také jsem uvedl krátké srovnání počítačové tomografie s jinými zobrazovacími metodami. 

Praktická část bakalářské práce se věnuje návrhu a realizaci laboratorního přípravku. 

Během návrhu fyzické podoby přípravku a jeho mechanické konstrukce jsem řešil základní 

problém celkového vzhledu přípravku a materiály, které by se dalo k jeho konstrukci využít. 

Vybral jsem nejvhodnější možnost, kterou se ukázalo být použití dvou koster CD/DVD mechanik, 

a to především z důvodu přítomnosti ozubeného hřebínku a drážky, ve které se vysouvací část 

pohybuje. 

Během návrhu elektronické části přípravku jsem sestavoval čtyři typově odlišná zapojení 

(stabilizátor, řízení krokových motorů, modulace laserového svazku, detekce). Obvody jsem 

nejprve navrhnul a spočetl hodnoty součástek na papíře a poté návrhy ověřoval na nepájivém poli, 

kde jsem zapojení také odladil. 

Veškeré návrhy jsou v bakalářské práci detailně popsány. 

Realizační část práce se zabývá sestavením přípravku podle návrhů. Popsal jsem pouze vznik 

konečné podoby přípravku. Nevěnoval jsem se popisu problémů, na které jsem během řešení 

narazil, ani jakým způsobem jsem každý konkrétní problém řešil, jelikož to vyplývá z konečné 

podoby přípravku. 

Na závěr bakalářské práce jsem objektivním měřením a subjektivním pozorováním ověřil 

funkčnost zkonstruovaného přípravku. Ověřování funkce elektronické části přípravku jsem doplnil 

obrázky signálů z osciloskopu a testování mechanické části jsem zdokumentoval fotografiemi, 

resp. krátkými videosekvencemi. 

Dosáhl jsem velmi dobrých výsledků, jelikož jednotlivé části přípravku fungují tak, jak jsem 

teoreticky předpokládal a splňují požadavky na ně kladené. 

Na úplný závěr bych rád zdůraznil přínos, který pro mne mělo řešení této bakalářské práce, a to 

především z toho důvodu, že jsem se ke znalostem a dovednostem využitých při řešení práce 

během svého tříletého studia oboru biomedicínský technik nedostal. 

Naučil jsem se samostatně řešit problémy v jednotlivých elektrických zapojeních, přičemž jsem se 

poučil především z vlastních chyb, resp. hledáním a nacházením těchto chyb. Dalším 

nezanedbatelným přínosem je znalost programového prostředí EAGLE 6.3.0, se kterým jsem se 

během zpracovávání bakalářské práce seznámil. Obrovským přínosem je praktické seznámení se 

s leptáním DPS a získání dovedností v pájení SMD součástek.  
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7 Seznam příloh 

I. Schéma zapojení detekčního obvodu – kompletní DPS. 

II. Obrazec DPS, horní strana DPS (drátové propojení desky) a osazovací schéma DPS pro 

obvod detektorů. 
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8 Seznam příloh na CD 

I. Videosekvence rotace přípravku. 

II. Videosekvence zvedání přípravku. 

III. Originály fotografií použitých v BP. 

IV. Foto – demonstrace rozptylu laseru na lesklém válečku. 

V. Fotogalerie – další obrázky přípravku. 

 

 

 

 

 



Laboratorní přípravek k výuce principů výpočetní tomografie 

Bakalářská práce – Přílohy 

 

 

Příloha I – Schéma zapojení detekčního obvodu. 
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Příloha II – Obrazec DPS (vlevo), horní strana DPS (uprostřed) a osazovací schéma DPS pro obvod detektorů. 

 


