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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou turbínkového a diferenciálního senzoru pro měření 

spirometrie. Bakalářské práce se skládá ze dvou základních částí.  

První část je zaměřena na seznámení se s plicní ventilací, různými metodami funkčního 

vyšetření plic a podrobným popisem spirometrického vyšetření s výčtem měřených parametrů, 

pomoci tohoto vyšetření a v neposlední řade hodnot těchto parametrů. Následuje popis 

průtokových senzoru, které lze využít při zjišťování funkce plicního systému.   

Druhá část je zaměřena na návrhy realizace a samotnou realizaci spirometrů konstruovaných 

pomocí turbínkového a následně diferenciálního senzoru. Po zhotovení těchto spirometrů, bylo 

možno přejít k realizaci softwaru v prostředí programu Labview. Vytvořený software po připojení 

k virtuální instrumentace Elvis, na kterém jsou umístěny obě spirometrie, slouží k zobrazení 

spirometrické křivky, zjištění hledaných plicních ventilačních parametrů a uložení měření 

v příslušném formátu do souboru. 
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Abstract 
 

This bachelor thesis analyzes the turbine and differential sensor for measuring 

spirometry. The thesis consists of two parts. 

The first part is focused to get familiar with ventilation, different methods of lung 

function tests and a detailed description of spirometry with a list of measured parameters 

using this examination and the values of these parameters. The following is a description 

of the flow sensors, which can be used in detecting pulmonary function system. 

The second part focuses on the proposal realization and realization two spirometers 

constructed with a turbine sensor and subsequently with a differential sensor. After making 

two spirometer was possible to begin to implement the software in Labview. Developed 

software for connecting to virtual instrumentation Elvis with the two spirometers, is used 

to view spirometry waveform, finding wanted pulmonary ventilation parameters and 

saving measurement in the respective format to a file. 
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1 Úvod 
 

Dýchání je základní fyziologický děj u všech živých organismů. U člověka je zajištěn přenos 

dýchacích plynů prostřednictvím dýchacího a oběhového systému. [20]  

Spirometrie je jedním z nejvýznamnějších plicních vyšetření. Hlavní měřenou veličinou 

je vitální kapacita plic, která je definována jako objem vzduchu při maximálním výdechu po 

předcházejícím maximálním nádechu. Je důležitým měřítkem pro zjištění, jak plíce fungují a jaká 

je síla dýchacích svalů. Měření vitální kapacity plic se používá při podezření na onemocnění plic, 

které omezuje dýchání, a proto se řadí mezi základní vyšetření plic, které mohou hodnotit následný 

výsledek léčby plicních onemocnění.  Mezi taková onemocnění řadíme například přetrvávající 

dušnost nebo dlouhodobý kašel. Dále vitální kapacitu plic je velmi důležité znát před každou 

operací plic, kdy potřebujeme znát rezervu, jakou plíce mají. Měření vitální kapacity plic , se také 

řadí mezi standardní vyšetření sportovců.[6]  

Cílem mé bakalářské práce je vytvoření dvou spirometrů a to pomocí turbínového a 

diferenciálního senzoru. Spirometry budou uloženy na společné desce plošných spojů, která bude 

pomocí pinů připojena k virtuální instrumentaci ELVIS II. Následně bude virtuální instrumentace 

propojena přes USB kabel s počítačem, kde je nainstalován program Labview. V prostředí 

programu Labview bude mým cílem vytvořit software, který bude sloužit k zobrazení 

spirometrické křivky a výpočtu základnách dýchacích parametrů, důležitých k vyhodnocení 

spirometrického vyšetření. Po splnění těchto cílů provedu vzorová měření a vytvořím laboratorní 

úlohu v českém i anglickém jazyce dle standardů BME VŠB-TUO Ostrava.     

První část mé bakalářské práce je zaměřena na seznámení s možnými vyšetřeními plic a 

objemovými parametry dělící se na statické a dynamické, které jsou potřebné pro stanovení závěru 

těchto vyšetření. Část druhá je zaměřena na analýzu senzorů využívajících se v oblasti 

zdravotnických přístrojů pro zjištění funkce dýchací soustavy. 

V mé praktické části je pak zaměření na zhotovení dvou spirometrů, jak pomocí turbínového tak 

diferenciálního senzoru, kde se nachází schéma zapojení obou senzorů a popis funkce jednotlivých 

obvodů. V následující části je pak popsán software pro měření spirometrie zhotoven v prostředí 

Labview, kde se nacházejí veškeré bloky a popis jednotlivých bloků pro zobrazení spirometrické 

křivky a výpočet jednotlivých dýchacích parametrů. Poslední část mé bakalářské práce pak 

obsahuje vzorové měření a provedení testů s vyhodnocením naměřených výsledků a zhodnocením 

funkce plic.  
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2 Dýchací systém a plicní ventilace 
Dýchání je základní fyziologický děj u všech živých organismů. U člověka je zajištěn přenos 

dýchacích plynů prostřednictvím dýchacího a oběhového systému. Tyto dva systémy přenášejí 

z atmosféry (okolního prostředí) kyslík k buňkám. V buňkách je kyslík využit k oxidaci živin a 

uvolňování energie. Následně vzniká oxid uhličitý, který je opět dýchacím a oběhový systémem 

odváděn do okolí (ovzduší).[20]   

Plicní ventilace je děj, při kterém dochází k výměně plynů mezi atmosférou (okolním 

prostředím) a alveolami. Tato výměna proudění vzduchu v dýchacích cestách je uskutečňována ve 

směru tlakového gradientu.[20]    

 

Atmosférický tlak se skládá z: 

 20,98 % kyslíku (O2) 

 0,04% oxidu uhličitého (CO2) 

 78,06% dusíku (N2) 

 0,92% vzácných plynů  

2.1 Typy ventilačních poruch 

Rozlišujeme tři základní typy ventilačních poruch: 

 

1. Obstrukční ventilační porucha (OVP) je poruchou ventilační schopnosti plic z důvodu 

zúžení dýchacích cest. Mezi onemocnění, která spadají do této skupiny ventilačních poruch 

řadíme například, asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc a další.[9]  

 

2. Restriktivní ventilační porucha (RVP) je poruchou ventilační schopnosti plic z důvodu 

poklesu funkčního plicního parenchymu. Většinou se s touto ventilační poruchou setkáváme u 

intersticiálních plicních procesů, pneumotoraxu, pleurálního výpotku, atelektázy, rozsáhlých 

pneumonií, po chirurgických resekcích plicního parenchymu, u onemocnění hrudní stěny či 

bránice, při poruchách dýchacího svalstva, při obezitě. [9]  

 

3. Smíšená ventilační porucha je kombinací předcházejících dvou ventilačních poruch. 
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2.2 Funkční vyšetření plic a metody měření 

Funkční vyšetření plic je laboratorní metoda, která umožňuje kvantitativní i kvalitativní 

posouzení jednotlivých plicních funkcí. Patří mezi základní domény oboru tuberkulózy a 

respiračních nemocí (TRN). Má nezastupitelnou úlohu v diferenciální diagnostice, zejména 

plicních onemocnění. Slouží k určení diagnózy, což znamená stanovení, zda se jedná o ventilační 

nebo reverzibilní poruchy, určení jejich hodnot a především změn, které se odehrávají během 

léčby. Dále je toto vyšetření velmi důležitou součástí předoperačních vyšetření, stanovení prognózy 

a průběhu onemocnění a pro posudkové účely. [9]  

 

Metody funkčního vyšetření plic se dělí do 3 skupin: 

 

1. Vyšetření základní (vyhledávací): zde ředíme měření vrcholové výdechové rychlosti a její 

variability, screeningovou spirometrii (orientační vyšetření FVC, FEV1) a pulzní 

oxymetrii.[9]  

 

2. Vyšetření základní rozšířené: zde se řadí klasická spirometrie s křivkou průtoku-objemu a 

bronchomotorické testy.[9]  

 

3. Vyšetření specializovaná: zde se řadí celotělový bodypletysmograf umožňující stanovení 

nepřímo měřitelné statické ventilační parametry a odpory v dýchacích cestách. Dále se do 

této skupiny řadí vyšetření difuzní plicní kapacity pro CO, plicní poddajnost, 

spiroergometrické vyšetření či vyšetření funkce dýchacích svalů. [9]  

 

Metody měření funkčního vyšetření plic: 

1. Spirometrie 

Patří mezi základní vyšetření funkce plic. Podle měřených veličin se dělí vyšetření na statické 

(tzv. klidové) a dynamické.[1] Vyšetření pracuje na principu měření vdechovaného a 

vydechovaného objemu vzduchu v závislosti na čase. [8]  

2. Bodypletysmografie  

Tělová pletysmografie je rozšířenější vyšetření funkce plic, která nám dává jasnější představu o 

plicních objemech[4]   . Metoda je založena na Boyleovu-Mariottovu zákonu, který říká, že 

součin tlaku a objemu je konstantní, pokud je konstantní i teplota. [7] Měření se provádí v uzavřené 

vzduchotěsné kabině, která je spojena s okolní atmosférou pomocí pneumotachografu. Během 

vyšetření se měří parametry dýchání pneumotachografem [10]  , a zároveň tlak v kabině, 

který se během dýchání mění následkem pohybu hrudního koše. Touto metodou můžeme určit tzv. 

nepřímo měřitelné ventilační parametry jako je například určení nitrohrudního objemu plynu 

(TGV) i odhad odporu kladeného proudícímu vzduchu v dýchacích cestách (Raw). [5]  [9]  
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3. Difúzní kapacita plic 

Difúzní kapacita pro CO, také označována jako transfer faktor (TLCO) se využívá k měření 

výměny plynů v plicích (difúze mezi alveoly a kapilární krví)[9] Hodnoty parametrů jsou závislé 

na věku, výšce, hmotnosti, rase a pohlaví. Dalším velmi důležitým faktorem, na kterém je měření 

závislé je poloha, ve které vyšetřovaný sedí, což má vliv na objemové parametry (např.: reziduální 

kapacitu).[5]  

4. Spiroergometrie  

Je to zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru, kdy je analýza plicní ventilace a výměny O2 

a CO2 spojená s dynamickou zátěžovou elektrografií. Jde o test s registrací výměny dýchacích 

plynů, při němž zapisujeme, jestli bylo dosaženo skutečného, aerobního metabolického maxima s 

následnou metabolickou acidózou kompenzovanou hypoventilací. [5]  

5. Vyšetření dýchacích svalů 

Toto vyšetření slouží k zjištění maximální svalové síly dýchacích svalů, a za určitých podmínek 

i k zjištění únavy či slabosti dýchacích svalů dechové rehabilitace. [9]  

6. Respirace 

Vyšetření respirace neboli vyšetření krevních plynů a acidobazické rovnováhy v arteriální nebo 

arterializované kapilární krvi je jediná metoda, díky které můžeme zjistit respirační insuficienci 

(RI). Tato porucha je definována jako porucha výměny plynů v plicích s následnou hypoxemií 

(parciální RI), popřípadě i hyperkapnií (globální RI). Mezi hlavní důvody respirační insuficience 

řadíme pokles alveolární ventilace, porušení alveolokapilární membrány, redukci funkčního 

plicního parenchymu, či změnu poměru ventilace a perfúze. [9]  

3 Spirometrie 
Jak již bylo řečeno, spirometrie patří mezi základní vyšetření funkce plic. Objemové parametry 

dýchání dělíme na statické (klidové) a dynamické, kdy se jedná o objemy vzduchu, kterými jsou 

plice ventilovány za jednotku času (množství vzduchu za minutu). Hlavní měřenou veličinou u 

spirometrie je vitální kapacita plic.  

3.1 Statické objemy plic 

Mezi statické objemy plic řadíme: 

 Dechový objem (klidový) (VT): jedná se o objem jednoho spontánního vdechu nebo 

výdechu vzduchu, jehož hodnota se pohybuje okolo 500 ml. VT obsahuje tzv. mrtvý 

prostor, což znamená anatomický mrtvý prostor, kterým je myšlen objem dýchacích 

cest až po terminální bronchioly, hodnota mrtvého prostoru se pohybuje okolo 150 – 

200 ml.[23]  [24] 

 Reziduální objem (RV): vyjadřuje objem vzduchu, který zůstane v plicích po 

maximálním usilovném výdechu, tento objem se pohybuje okolo 750 - 1200 ml.[23]

  [24] 
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 Inspirační rezervní objem (IRV): je maximální objem vzduchu, který lze usilovně 

vdechnout po normálním nádechu. Jeho hodnota se pohybuje okolo 2000 - 3000 ml.[23]

  [24] 

 Expirační rezervní objem (ERV): jedná se o maximální objem vzduchu, který lze 

usilovně vydechnout po normálním nádechu, jeho hodnota se pohybuje okolo 1500 

ml.[23]   [24]  

 

Statické plicní kapacity vypočítáme jako součet jednotlivých plicních objemů: 

 Vitální kapacita plic (VC): vypočítáme ji jako součet inspiračního rezervního objemu, 

dechového objemu a expiračního rezervního objemu při maximálním nádechu a 

maximálním výdechu. Jeho hodnota se pohybuje u mužů okolo 4800 ml a u žen cca 

3200 ml. [23]  [24] 

  

                 (1) 

 

 Celková plicní kapacita (TLC): se vypočítá jako součet inspiračního rezervního 

objemu, dechového objemu, expiračního rezervního a reziduálního objemu. TLC 

vyjadřuje množství vzduchu obsažené v plicích po maximálním nádechu. Hodnota se 

pohybuje okolo 6000 ml.[23]  [24]  

 

 

                   

Nebo-li 

          

(2) 

 

 Funkční reziduální kapacita (FRC):vypočítá se jako součet expiračního rezervního 

objemu a reziduálního objemu. FRC vyjadřuje množství vzduchu, které zůstává 

v plicích po klidovém výdechu.[23]  [24]  

 

            (3) 

 

3.2 Dynamické objemy plic 

Mezi dynamické objemy plic řadíme:  

 Minutová ventilace plic (VE): se vypočítá jako násobek klidového dechového objemu a 

frekvence dýchání za jednu minutu. Hodnota  VE  se pohybuje v klidu okolo 8 l/min. 

Minutovou ventilaci plic, lze také měřit při fyzické zátěži.[23]  [24]  

 

         (4) 

      

 Maximální minutová ventilace (MMV): určuje maximální minutovou výměnu 

dýchacích plynů při maximálním úsilí. Hodnota MMV se pohybuje okolo  

120 - 170 l/min maximálně.[23]  ,[24] 
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 Alveolární ventilace (VA): jedná se o minutovou ventilaci mrtvého prostoru. 

 

 Jednovteřinová vitální kapacita (FEV1): označuje maximální množství vzduchu 

vydechnutého za jednu vteřinu.[23]  [24] 

 

 Tiffeneaův index: jedná se o procentuální vyjádření vitální kapacity vydechnuté za 

jednu vteřinu. U zdravého člověka se jeho hodnota pohybuje okolo 80%. Tiffeneaův 

index je důležitým ukazatelem obstrukční plicní ventilace.[23]  [24]  

 

                  
    

  
 (5) 

           

 
 

 

Obr. 1: Plicní objemy a kapacity. [29] 

 

3.3 Vitální kapacita plic 

Vitální kapacita plic je základním měřenou veličinou u vyšetření plic prostřednictvím 

vyšetřovací metody nazývané spirometrie. Vitální kapacita závisí na mnoha faktorech, které ji 

ovlivňují. Mezi tyto faktory řadíme zejména výšku, věk, pohlaví a fyzickou kondici. Výsledná 

kapacita plic se převádí na procenta, kdy 100% je ideálních a 80% je pořád považováno za normu. 

Vitální kapacita plic se pohybuje okolo 4000 ml, u trénovaných jedinců se může pohybovat až 

okolo 5000 - 7000 ml.[6]   

3.3.1 Historie 

John Hutchinson byl chirurgem, žijících v letech 1811-1861. V roce 1846 poprvé definoval 

termín vitální kapacita plic. Dlouhodobým pozorováním zjistil, že vitální kapacita plic je přímo 

závislá na výšce a nepřímo závislá na věku. V roce 1846 publikoval svůj první článek, ve kterém 

popsal snadný způsob odhalení špatné kapacity plic a funkce dýchání pomocí svého nového 

vynálezu, kterým byl spirometr. Toto tvrzení doložil testováním na 2130 jedincích. Zjistil, že při 

snížení vitální kapacity plic dochází k předčasné nemocnosti a úmrtnosti.[13]    

V
 [

l]
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3.3.2 Co znamená vitální kapacita plic a proč se měří 

Vitální kapacita plic neboli velikost plic je definována jako objem vzduchu při maximálním 

výdechu po předcházejícím maximálním nádechu. Je důležitým měřítkem pro zjištění, jak plíce 

fungují a jaká je síla dýchacích svalů. Měření vitální kapacity plic se používá při podezření na 

onemocnění plic, které omezuje dýchání, a proto se řadí mezi základní vyšetření plic, které mohou 

hodnotit následný výsledek léčby plicních onemocnění.  Mezi taková onemocnění řadíme například 

přetrvávající dušnost nebo dlouhodobý kašel. Dále vitální kapacitu plic je velmi důležité znát před 

každou operací plic, kdy potřebujeme znát rezervu, jakou plíce mají. Měření vitální kapacity plic se 

také řadí mezi standardní vyšetření sportovců. Vyšetření vitální kapacity se nejčastěji provádí 

pomocí vyšetření zvané jako spirometrie, které se provádí za pomocí přístroje spirometru. [6]   

3.4 Popis měření spirometrie 

Vyšetření pomocí spirometrie se provádí vsedě ve vzpřímené poloze. Mezi zuby se vkládá 

náustek, který je následně držen rty. Dále je nezbytný nosní klip, který zajistí, že vdechovaný a 

vydechovaný vzduch prochází jen ústy. Před začátkem měření je pacient zvážen a změřen. [6]  

Vyšetření se provádí několikrát, za správné hodnoty se považují nejlepší ze tří správně 

provedených měření. Naměřené parametry jsou zaznamenány do tzv. spirometrické křivky neboli 

spirogramu, který v souřadnicovém systému vyjadřuje závislost změny objemu v čase. [6]  

3.4.1 Křivka objem-čas 

Jak již bylo řečeno a jak vyplývá z názvu výsledkem spirogramu je křivka znázorňující 

v souřadnicovém systému závislost objemu na čase. S tohoto spirogramu lze určit parametry, které 

jsou popsány níže. 

 

 Ze spirogramu stanovujeme následující parametry: 

 VT – dechový objem; jedná se o objem jednoho spontánního vdechu nebo 

výdechu vzduchu, jehož hodnota se pohybuje okolo 500 ml. [24] 

 

 ERV - expirační rezervní objem; jedná se o maximální objem vzduchu, který lze 

usilovně vydechnout po normálním nádechu, jeho hodnota se pohybuje okolo 

1500 ml.[24]  

 

 IRV – inspirační rezervní objem; je maximální objem vzduch, který lze usilovně 

vdechnout po normálním nádechu, jeho hodnota se pohybuje okolo 2000 - 3000 

ml.[24]  

 

 VC – vitální kapacita; vypočítáme ji jako součet inspiračního rezervního objemu, 

dechového objemu a expiračního rezervního objemu při maximálním nádechu a 

maximálním výdechu. Jeho hodnota se pohybuje okolo u mužů okolo 4800 ml a 

u žen cca 3200 ml (VT+IRV+ERV).[24]  
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 IC – inspirační kapacita; maximální objem vzduchu, který lze nadechnou z 

klidového výdechu (VT + IRV). [9]  

 

 DF – dechová frekvence; počet dechů za 1 minutu.[9]  

 

 MMV – maximální minutová ventilace; maximální objem vzduchu, který může 

být proventilován plícemi za 1 minutu při maximálním úsilí.[9]   

 

 DR – dechová rezerva; poměr minutové ventilace k maximální minutové 

ventilaci, určující, jak může vyšetřovaný zvýšit výkon plic v případě potřeby. [9]  

3.4.2 Křivka průtok-objem 

Tato metoda měření je shodná s vyšetřením křivky objem-čas, měření se však vykoná 

s použitím maximálního úsilí. Grafické znázornění v souřadnicovém systému vyjadřuje vztah mezi 

průtokem vzduchu dýchacími cestami a objemem usilovně vydechnutého a nadechnutého vzduchu. 

Zjišťujeme základní dynamické ventilační parametry a také hodnoty výdechových průtoků. [9]  

 

Ze spirogramu stanovujeme následující parametry: 

 FVC – usilovná vitální kapacita; maximální objem vzduchu, který se dá po 

maximálním nádechu prudce vydechnout.[9]  

 

 FEV1 – usilovně vydechnutý objem za první sekundu; objem vzduchu vydechnutý 

s největším úsilím za 1. sekundu po maximálním nádechu.[9]  

 

 FEV1/VC (%) – Tiffeneaův index.[9]  

 

 PEF – vrcholový výdechový průtok; nejvyšší rychlost na vrcholu usilovného 

výdechu.[9]  

 

 MEF – maximální výdechové průtoky (rychlosti) na různých úrovních FVC, kterou 

je ještě třeba vydechnout (nejčastěji na 75%, 50% a 25% FVC). [9]   

 

 FEF – usilovné expirační průtoky na různých úrovních již vydechnuté FVC (25%, 

50% a75%).[9]  

 

 PIF – maximální průtok dosažený na vrcholu nádechu.[9]  

 

 MIF50 – střední nádechový průtok na úrovni 50% nadechnuté FVC. [9]  
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Obr. 2: Spirogramy typu objem-čas a průtok-objem.[14]   

 

4 Popis konstrukce měřicích zařízení 

Měřící zařízení využívající se pro respirační diagnostiku lze rozdělit do několika skupin. První 

skupinu tvoří objemové spirometry. Druhou skupinu pak tvoří průtokové senzory, které lze u 

spirometrických zařízení využít. Třetí skupinou jsou přenosné senzory pro osobní použití pacientů 

trpících respiračním onemocněním. V následujících odstavcích budou tyto skupiny podrobněji 

vysvětleny a popsány. 

4.1 Objemové spirometry 

Objemové spirometry lze rozdělit do dvou skupin a to spirometry s vodním uzávěrem a 

spirometry se suchým uzávěrem. Kdysi byly tyto spirometry hojně využívány v diagnostice 

respiračních onemocnění. Dnes se již téměř nikde nevyužívají. V době kdy se tyto spirometry 

používaly, byl výhodnější spirometr se suchým uzávěrem a to především z důvodu menších 

rozměru a menší náročnosti co se týče údržby.[14]   

Výsledné hodnocení měření objemových spirometrů je prezentováno ve formě grafického 

znázornění – spirogramu (průběh vydechnutého objemu vzduchu v závislosti na čase). Práce 

s objemovým spirometrem je časově náročná z důvodu dopočítávání hodnot FVC, FEV1 a VC, 

proto také je objemový spirometr málo vhodný pro lékařskou praxi [11] Další nevýhodou je 

velikost přístroje.[12]   

4.1.1 Spirometr s vodním uzávěrem 

Spirometr s vodním uzávěrem se skládá z nádobky s vodou, ve které je umístěn pohyblivý zvon. 

Prostor mezi zvonem a vodním uzávěrem je spojen s vnějším prostředím pomocí trubice, která 

vede nad vodní hladinu. Vyvedení trubice nad vodní hladinu je realizováno uvnitř přístroje. Na 

druhém konci trubice se nachází náustek, který se vkládá do úst a vyšetřovaná osoba jím provádí 

nádech a výdech plynu nacházejícího se uvnitř zvonu nad hladinou vody. Protizávaží slouží 

k vyvažování zvonu, aby nedocházelo uvnitř něj ke stlačování plynu, který je roven tlaku 

atmosférickému. Buben zapisovače dříve sloužil k záznamu, který byl prováděn pomocí 

zapisovače. Následně se od toho zapisování odpustilo a snímání se provádělo pomocí více 
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otáčkového potenciometru nebo optoelektronického inkrementálního snímače. Spirometr s vodním 

uzávěrem měl mnoho nevýhod, jako například přesnost měření byla ovlivněna narůstajícím CO2 ve 

zvonu zapříčiněné vydechovaným vzduchem, dále mohlo se změřit maximálně pět respiračních 

cyklů a rozměry spirometru byli příliš velké. Dnes se již spirometry s vodním uzávěrem 

nepoužívají.[14]       

 

 

 
Obr. 3: Spirometr s vodním uzávěrem.[12]  

 

4.1.2 Spirometr se suchým uzávěrem 

Spirometr se suchým uzávěrem obsahuje válivá ložiska, která slouží ke snížení statického 

odporu pístu na minimální hodnotu. Hlavní částí je válec s pístem, který se nachází v horizontální 

poloze, kdy touto polohou je docíleno vyváženosti a není potřeba protizávaží jako u spirometru 

s vodním uzávěrem. Důležitou zásadou je, aby píst neměl společnou třecí plochu s válcem a byl 

zhotoven z lehkého kovu, jakým je například hliník z důvodu co nejmenší setrvačnosti. U tohoto 

typu spirometru se využívá gumový návlek zajišťující jeho prodyšnost. Co se týče údržby je 

zapotřebí jí pravidelně opakovat. Do údržby tohoto spirometru se zahrnuje mazání ložisek a 

lubrikace gumových návleků utěsňující píst a válec. Pohyb pístu se snímá rotačním optickým 

snímačem. Další součástí je termistor sloužící pro měření teploty vzduchu.[14]    

 

 
Obr. 4: Válec spirometru SensorMedics PE91022 se suchým uzávěrem.[14]   
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4.2 Průtokové senzory 

Průtokové spirometry většinou používají senzor měřícího průtoku jako primární signál a počítají 

objem s pomocí analogové nebo digitální integrace průtokového signálu. Nejčastěji používané 

detektory detekují a měří průtok pomocí: 

 Poklesu tlaku proti odporu 

 Chlazení vyhřívaného drátku (anemometr) 

 Elektronické počítání otáček turbínky 

4.2.1 Pneumotachograf s diferenčním manometrem 

Primární veličinou je objemový průtok [l/s]. Objem je vypočítán jako integrál objemového 

průtoku v závislosti na čase. [12] Průtok se měří na základě měření rozdílu tlaku mezi dvěma místy 

snímače. Nejjednodušším způsobem lze rozdíl tlaku vytvořit pomocí trubice se zúžením (Venturiho 

trubice). Nejčastěji jde o tzv. Fleischův manometr, který tvoří hustá soustava koncentricky 

uložených tenkých trubiček o průměru menším než 1 mm, ležících ve směru proudění vzduchu. 

Tlak je měřen před a za tímto svazkem trubiček. [15]   

 

 
Obr. 5: Fleischův pneumotachometr. [15]  

 

Další obvykle používaný typ představuje Lillyho manometr. Místo tenkých trubiček používá 

několika za sebou uložených rovnoběžných jemných kovových sítek reprezentující vzduchový 

odpor. 

 
Obr. 6: Pneumotachometr typu Lilly. [15]  
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Pro oba typy pneumotachometru platí lineární vztah pro výpočet objemového průtoku qv 

z naměřeného rozdílu tlaků Δp a vzduchovém odporu R, který je známý. Výpočet je podle vzorce 

(6). Odpor R tedy můžeme definovat jako rozdíl tlaku, který odpovídá jednotkovému průtoku.[15]  

 

               (6) 

 

Objem nadechovaného a vydechovaného vzduchu procházející ventilačním zařízením lze 

vypočítat jako integrál v určitém časovém intervalu z objemového průtoku qv.[15]  

 

 
  ∫     

  

  

 
(7) 

 

Rychlost proudícího vzduchu lze vypočteme ze vztahu: 

 

        (8) 

 

Pro vzduchové odpory všeobecně platí, že musí mít dostatečně velký průměr, přiměřený 

maximálnímu měřenému průtoku. Bylo by tomu jinak, mohlo by docházet k turbulentnímu 

proudění vzduchu, při kterém by již závislost objemového průtoku na rozdílu tlaku nebyla lineární. 

Na druhou stranu se snahou vytvořit dostatečně velký rozdíl tlaku musíme dbát na to, abychom 

příliš velkým vzduchovým odporem nesnížili pacientovu schopnost správně nadechovat a 

vydechovat.[15]   

4.2.2 Anemometr 

 

 
Obr. 7: Měřící obvod termoanemometru s  konstantní teplotou drátku.[26]  

 

Tento senzor pracuje na principu výměny tepla mezi zdrojem (drátek, termistor) a teplotou 

okolního média na hmotnostním průtoku.[16] 

Tento senzor pracuje na dvou režimech: 

 s konstantní teplotou drátku 

 s konstantním napájecím proudem 
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Senzor pracující s konstantním proudem je zapojen v odporovém můstku, který je  

napájen konstantním proudem. Při nulové rychlosti proudění je můstek vyvážen, zvýšení rychlosti 

proudění (směrovat kolmo na osu drátku) způsobí změnu jeho teploty a také změnu teploty 

odporu.[15]   

Senzor v zapojení s konstantní teplotou tvoří jedno rameno můstku navrženého 

tak, aby při maximální rychlosti proudění vM, kde je drátek zahřát na teplotu υM a má odpor RM, byl 

můstek vyrovnán. Pokud se změní rychlost, můstek bude méně ochlazován, to způsobí, že napětí 

můstku sníží napájecí proud můstku 2i, tak aby teplota drátku zůstala konstantní. Následně je 

výstupní proud regulátoru i měronosnou veličinou a jeho závislost na hmotnostním průtoku Qm lze 

popsat rovnicí (9): [15]  

        √      (9) 

           

kde:  

           

a [-] …konstanta přestupu tepla do okolí 

b [-]…koeficient geometrie drátku 

Qm[kg.s-1]… hmotnostní množství tekutiny 

i [A]…výstupní proud regulátoru 

4.2.3 Lopatkový pneomotachograf (turbínkový průtokoměr) 

 

 
Obr. 8: Turbínkový senzor Gold TRA7500. 

 

Turbínkový průtokoměr umožňuje měřit kapaliny i plyny [17]. Měření je založeno na principu 

snímání rychlosti rotace turbínky, vložené do měřeného média. Rychlost rotace turbínky je  

úměrný k rychlosti proudění měřeného média a je v širokých mezích nezávislá na jeho hustotě, 

tlaku a teplotě [18]. Rotace turbínky bývají snímány bezdotykovým indukčním snímačem, kdy 

výstupem jsou napěťové impulsy, které se dále zpracovávají a vyhodnocují se [19]  Navíc 

můžeme pomocí dalšího přídavného senzoru přiblížení detekovat +/- směr rotace turbínky a tedy i 

směr proudění měřeného média. 

Výhodou turbínkového průtokoměru je především jeho použití v širokém rozsahu měřených 

rychlostí. Nevýhodou senzoru je, že nelze jej použit u tekutin, které mají velkou viskozitu a dále 

vzhledem k tomu, že turbínkový průtokoměr obsahuje pohyblivé části, které jsou náchylné 

k usazování nečistot a opotřebení. [19]   
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4.2.4 Ultrazvukový pneumotachograf 

Ultrazvuk je ve své podstatě mechanickým vlněním, stejně jako ostatní druhy akustického 

vlnění. Ultrazvuk se v prostředí šíří rozkmitáním jeho částic kolem rovnovážné polohy. 

Ultrazvukový pneumotachograf sestavený z trubice, kde do jejích stěn jsou zabudovány 

ultrazvukové měniče, pracuje na principu vektorového součtu rychlostí vlnění a plynu. K tomuto 

jevu dochází při šíření ultrazvuku tekoucím plynem. Trubicí pneumotachografu prochází 

vydechovaný vzduch, v praxi se používají ultrazvuky o relativně nízké frekvenci, která se pohybuje 

řádově v desítkách kHz, což způsobuje dobré šíření ultrazvuku v plynném prostředí. Rychlost 

šíření ultrazvuku ve vzduchu je okolo 330 m·s
−1

. Ultrazvukové pneumotachografy využívají dva 

páry měničů, vysílačů a přijímačů, které jsou vzájemně opačně orientovány. Ultrazvuk se pohybuje 

od vysílače k přijímači pod určitým stejným úhlem, který svírá s osou trubice. Stanovení rychlosti 

průtoku vzduchu lze vypočítat z rozdílu mezi dobami, kdy ultrazvuk urazí určitou vzdálenost 

vysílač- přijímač, která je u obou měničů stejná.[14]          

 

 

Obr. 9: Ultrazvukový pneumotachograf.[14]  

 

4.3 Přenosné senzory 

Jsou to zařízení pro osobní použití pacientů trpících astmatem. Například mechanické 

výdechoměry, jsou k použití již několik desetiletí. Většina těchto zařízení je dostatečně velká a 

poskytující opakovatelné výsledky pro základní monitorování. Avšak, obvykle mají limitovanou 

přesnost, a protože poskytují jen hodnoty závislé na úsilí, mají limitovanou aplikovatelnost při 

počátečním posuzování respiračních onemocnění.[11]  

V poslední době bylo vyvinuto několik malých, levných, přesných, baterií napájených zařízení, 

které umožňují uložit naměřená data a přenést je do počítače pro další zpracování. [11]  
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5 Senzory pro realizaci spirometrie 
Cílem této bakalářské práce bylo zvolit vhodný diferenciální a turbínkový senzor pro realizaci 

spirometru. V následující Tabulka číslo 1:  jsou uvedeny parametry několika turbínkových senzorů. 

Klíčovými parametry pro mě byly především napájecí napětí, přesnost měření a rozsah průtoku. 

Mým požadavkem na napájení bylo rozmezí od 0-15 voltů s co největší přesností měření a 

rozsahem průtoku od 0- 800 l/min. Senzory uvedeny v Tabulka číslo 1:  jsou produkty firem 

Sensirion a Kurka.med s.r.o. 

    

Tabulka číslo 1: Technické parametry turbínkových senzorů  [25]  

 
Nízkotlaký  

průtokoměr SFM3000 

Nízkotlaký 

průtokoměr SFM4100 

Nízkotlaký  

průtokoměr  EM1 

TDX1042: 

Snímač 

Gold 

TRA7500 

Rozsah 

průtoku 

-200 – 200  
1
 slm   

2 

(dvousměrný) 
20 slm   

6
 0 – 0,05 ln/min 

30 l/min - 

1000 l/min 

Přesnost 

3,4  
  Rozpětí ± 3%  

m.v
 
   

5
 

5-100% 

Průtok: 5% z  

hodnoty   
3, 4

 

3.0 % m.v   
5
 ± 3% 

Vyrovnání 

± 0.1 slm
 

Zpracování 0,5 ms - - - 

Kalibrace Air, N2,O2 
Air, N2, O2, N2O, Ar 

nebo CO2 
N

2
 - 

Opakovatelno

st 

Rozpětí ± 1,5 %  

m. v 0,25 % 

z hodnoty 

2,5 - 100% FS 

0,3% m.v 
- 

Vyrovnání 

 ± 0,1 slm 

Pozice 

citlivosti 

< 0,05 slm ne ve 

vodorovné poloze 

 

Použití toku vodorovně, 

elektronický konektor 

vzhůru 

< 5% FS - 

Rozsah 

provozních 

teplot 

+5 °C - 50 °C -20 °C -  80 °C 0 °C - 60°C - 

Skladovací 

teplota 
-20 °C - 70 °C -40 °C - 80 °C -40°C - 100°C 

-20 °C –  

70 °C 

Provozní 

rozsah tlaku 
0,7 -  1,3 bar 0 – 6 bar 

8,0 bar / 116 psi pro 

stabilní provoz 
- 

Přetlak > 1 bar - 8 bar - 

Napájecí 

napětí 
5V +/-5%  VDC 3,5 a 9 VDC + 7 – + 18 VDC 9 VDC 

Elektrický 

konektor 

2 mm rozteč, 4 kolíky v 

řadě 

E- Tec: SL2-008-

SH108/01-55B nebo 

Samtec: HTSW-104-

07-6.d 

Molex PN 53014 - 0810 

(přímá hlavička, samec, 

8pin) 

- 

Internetové 

stránky 

http://www.sensirion.co

m 

http://www.sensirion.co

m 

http://www.sensirion.co

m 

http://kurka.c

z 

Popis: 
1 
S ideální vstupní a výstupní podmínkou, při VDD = 5V, 23 ° C, absolutní tlak = 966 mbar 

2
 Ve standardním litru za minutu při teplotě 20 ° C a 1013 mbar 

3
 Včetně posunutí, non-linearity, hystereze 

4 
Snímač polohy horizontální 
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5
 V % měřené hodnoty (mh) = hodnoceni = čtení 

6
 Referenční podmínky pro standardní litry za minutu SLM: 20 ° C, 

  1013mbar; sccm označuje standardní krychlové centimetry za minutu 
7
 V % plného rozsahu stupnice 

8
 Včetně ofset, non-linearity, hystereze 

9
 Lepší přesnost k dispozici na vyžádání 

[22]  

 

Dle technických parametrů turbínkových senzorů uvedených v Tabulka číslo 1: , byl původně 

zvolen senzor s označením  SFM3000. Tento senzor byl vybrán, jelikož se nejlépe shodoval s 

mými požadavky na turbínkový senzor. Rozhodujícími parametry byly především vhodný rozsah 

průtoku s rozmezím od -200-200 sml, přesnost měření ±3% a napájecí napětí o hodnotě 5-ti voltů. 

Senzor SFM3000 byl původně objednán z Ameriky, jelikož ale byl problém s doručením a 

s ekonomickou stránkou zvolila jsem levnější alternativu Snímač Gold TRA7500, který je pro tuto 

realizaci spirometru pomocí turbínkového senzoru dostačující. Důležitými parametry byly opět 

rozsah průtoku s rozmezím od 30-1000 l/min., přesnost měření ±3% a napájecí napětí o hodnotě 9-

ti voltů. 

Turbínkové průtokoměry jsou založeny na principu rychlosti otáčení turbínky vložené do 

proudícího média, která je přímoúměrná rychlosti jeho proudění. [27]  

 

 

 
Obr. 10: Snímač Gold TRA7500 

 

V následující Tabulka číslo 2 jsou uvedeny parametry několika diferenciálních senzorů. 

Klíčovými parametry pro mě byly opět především napájecí napětí, přesnost měření a rozsah 

měření. Mým požadavkem na napájení bylo rozmezí od 0-15 voltů s co největší přesností měření a 

rozsahem měření od 0- 3500 Pascalů. Senzory uvedeny v Tabulka číslo 2 jsou produkty firem 

Sensirion a Microsensor. 
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Tabulka číslo 2: Technické parametry diferenciálních senzorů  [22]  

 

SDP1000 Series–    

Differential Pressure 

Sensor- SDP2000-L 

SDP600 Series – 

Differential 

PressureSensors 

Standard 

MDM290 Piezoresistive 

OEM Differential 

Pressure sensor 

Rozsah měření -100- 3500 Pa -500-  + 500 Pa 0～35kPa…3,5 MPa 
Napájení 4,75- 5,25  VDC 3,0– 3,6 VDC ≤2,0 mADC 

Přesnost 
0,2 % FS   

1, 2 
3%     

3, 4 - 
1,5 % m.v 

Opakovatelnost 0,5 %  m.v.  
1 0,5 % +-0,075 % FS 

Media Air, N2 Air, N2, O2 
Plyn, kapalina, která je 

slučitelná s nerezovou    

ocelí a Viton 
Skladovací teplota -40 °C- +80 °C -40 °C- +80 °C -40 °C - 125 °C 
Přípustný přetlak 1 bar (14.5 PSI) 1 bar V objednací příručce 

Provozní proud Max. 5,2 mA < 6 mA - 

Výstup kapacitní 

zátěž 
200pF - - 

Citlivost 1,01- 1,13 mV/Pa 
Méně než 

opakovatelnosti chyby 
- 

Internetové stránky http://www.sensirion.com http://www.sensirion.com http://www.sensirion.com 

Popis: 
1
 FS = plný rozsah v rozpětí, m. v. = Naměřená hodnota, tj. čtení, podle toho, která hodnota je  

          větší 
2
 pro SDP2000 je 3500 Pa (14" H2O) 

3
 S 12- bitovým rozlišením, zahrnuje opakovatelnost a hystereze. 

4
 Celková přesnost / opakovatelnost je součtem nulového bodu a rozpětí přesnosti /  

   opakovatelnosti.         [22]  

 

 V Tabulka číslo 2 jsou uvedeny technické parametry diferenciálních senzorů. Mým úkolem 

pro zhotovení práce bylo vybrat vhodný senzor pro realizaci spirometru. Pro tuto práci byl vybrán 

senzor  SDP1000-L025, který svou konstrukcí především rozsahem měření -100- 3500 Pascalů, 

přesnosti ± 1,5% a napájecím napětím o hodnotě 4,75- 5,25  VDC nejlépe vyhovoval k zhotovení 

spirometru. Tento senzor se shodoval i s původními technickými požadavky na diferenciální 

senzor. 

 

 
Obr. 11: Snímač SDP1000-L025 
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6 Realizace měřících řetězců spirometru 
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit dvě spirometrie. První spirometrie bude zrealizována 

pomocí turbínkového senzoru, kdy byl zvolen senzor TRA7500. Pro snímání otáček turbínky byly 

použity dvě řešení, z nichž druhé bylo správné. Druhá spirometrie bude zrealizována pomocí mnou 

vybraného diferenciálního senzoru, kterým je SDP1000-L025.  

6.1 Optický snímač číslo1 

První optický snímač, který byl realizován na nepájivém poli, se skládal z odporů, keramických 

kondenzátorů, dvou tranzistorů, dvou integrovaných obvodů, které byli zabudovány v jednom 

pouzdře a optosnímače IR5. Po hlubším prostudování problematiky jsem zjistila, že pro mou práci 

je tento optický snímač nevhodné, jelikož takto sestavený optosnímač (schéma 1) správně funguje 

jen tehdy, kdy na něj dopadá denní světlo. Z toho vyplývá, že je absolutně nevhodný pro počítání 

otáček turbínky. 

 

 
Schéma 1: Optický snímač otáček. [28]  

6.2 Optický snímač číslo 2 

Pro tuto práci byla zvolena realizace snímače číslo dvě, jelikož obsahoval fototranzistor a 

infračervenou diodu. Tyto dvě součástky jsou nezbytné pro to, aby snímač správně fungoval. 

Podmínkou správné funkce je vlnová délka nacházející se v určité škále vlnového spektra.  Vlnová 

délka IR diody je 830 nm a fototranzistoru 940 nm. Zapojení bylo nejdříve zrealizováno na 

nepájivém poli. Až po ověření správného zapojení a správné funkce obvodu byl zhotoven plošný 

spoj.  
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Schéma 2: Optický snímač otáček 

 

 

Tabulka číslo 3: Seznam součástek. 

Součástka Hodnota 

R1 100 Ω 

R2 1 kΩ 

R3 10 kΩ 

R4 180 Ω 

Fototranzistor L-53P3BT 

D1 IR dioda SFH485-2 

Tranzistor BC558B 

 

6.2.1 Popis principu funkce obvodu 

Optický snímač otáček na schématu 2, který slouží k měření počtu otáček lopatek turbínky, 

pracuje na principu dopadajícího světla z infračervené diody na fototranzistor. Tento obvod je 

napájen napětím o hodnotě 5- ti voltů.  

Dochází-li k průniku světla na infračervenou diodu, otevře se báze fototranzistoru, poté 

kolektorový proud z fototranzistoru tekoucí přes odpor R2 otevře bázi tranzistoru BC558B. Po 

otevření báze tranzistoru BC558B jsou výstupní data zaznamenávaná NI ELVIS II prostřednictvím 

kanálu označovaných jako AI , kde jsou následně zpracována prostřednictvím navrženého softwaru 

v prostředí programu Labview.  

Dojde-li k přerušení průniku světla na infračervenou diodu, báze fototranzistoru zůstává 

uzavřena, což znamená, že nedojde k průchodu kolektorového proud a tím zůstává uzavřena také 

báze tranzistoru BC558B. Z fototranzistoru BC558B se detekují půlotáčky  turbínky, jelikož 

v turbínce je umístěna vrtulka o dvou lopatkách. Infračervená dioda a fototranzistor jsou umístěny 

v pouzdře tvořeném z pertinaxu. Mezi infračervenou diodu a fototranzistor do otvoru se umísťuje 

turbínka. Toto řešení bylo využito především z důvodu omezení dopadu okolního světla, které by 

mohlo zkreslovat měření.  
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Obr. 12: Zapojení turbínkového senzoru na desce plošného spoje (vpravo s ukázkou pouzdra z pertinaxu 

na turbínku). 

6.3 Realizace diferenciálního senzoru 

Cílem této bakalářské práce bylo zvolit si vhodný diferenciální senzor, sloužící pro měření 

spirometrické křivky. Senzor pracuje na principu diferenciální metody měření, která spočívá 

v měření rozdílu tlaku mezi dvěma místy snímače. K tomuto účelu byl vybrán senzor SDP1000-

L025 firmy Sensirion.  Na schématu číslo 3 je zobrazen sám senzor se svou vnitřní strukturou, 

která slouží ke zpracování vstupních dat a převedením je na data výstupní, kterými je napětí. 

 
Schéma 3: Diferenciální senzor SDP1000-L025. [22]  
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Obr. 13: Zapojení diferenciálního senzoru na desce plošného spoje (vpravo s připojenou membránou) 

6.3.1 Popis principu funkce obvodu 

Diferenciální senzor SDP1000-L025, který je zobrazen na schématu číslo 3, je napájen napětím 

o hodnotě 5- ti voltů. Zdrojem tohoto napětí je NI ELVIS II. Napětí je přivedeno přímo na vstup 

diferenciálního senzoru, který si dle své vnitřní struktury, která se skládá z diferenciálního senzoru 

tlaku, A/D převodníku, CMOS (senzorový čip), digitální linearizace, teplotní kompenzace, D/A 

převodníku a paměti zpracuje vstupní napětí a převede jej na výstupní napětí, které se dle 

datasheetu pohybuje v rozmezí 0,2-4 voltů. Kdy 0,2 voltů je hodnota pro -62 pascalů, a 4 volty jsou 

hodnotou pro 62 pascalů. Z  výstupu senzoru je následně napětí prostřednictvím vodičů přivedeno 

na kanál NI ELVIS II, který je označen jako AI. Z tohoto kanálu je napětí zpracováno 

prostřednictvím vytvořeného softwaru v prostředí programu Labview. Výsledkem tohoto obvodu a 

softwaru je po naměření a zpracování spirometrická křivka.   

6.4 Postup konstrukce plošného spoje  

Realizace obou obvodů sloužící pro měření spirometrie je provedena na desce plošného spoje.  

Prvním mým krokem pro sestrojení plošného spoje byl návrh schématu na papír, s  přesným 

rozvržením daných součástek. Následně jsem papír se schématem otočila z druhé strany a pomocí 

hrotu jsem na desku plošného spoje vyznačila rozložení jednotlivých součástek. Dalším mým krokem 

bylo pomocí centrofixu a pravítka spojit dané vodivé cesty.  Takto připravený plošný spoj jsem 

ponořila do leptacího roztoku chloridu železitého (FeCl3). Po ukončení procesu leptání jsem desku 

plošného spoje vyjmula a následně očistila lihem. Posledním krokem bylo navrtání dírek 

jednomilimetrovým vrtákem a následné napájení součástek prostřednictvím mikropájky.  Oba měřící 

řetězce jsou vybaveny čtyřmi vodiči, které slouží k připojení napájení označené jako +5 V, země 

označené jako GND a kanálu označené jako AI+, AI-. Označení na desce plošného spoje se shoduje 

s označením na NI ELVIS II. Před realizací plošného spoje na desku jsem nejprve ověřila správnost 

zapojení jednotlivých měřících řetězců na nepájivém poli. Schémata připojení desky plošného spoje a 

NI ELVIS II jsou uvedeny v kapitole 6.1.3 připojení měřícího řetězce a popis softwaru. 
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Obr. 14: Plošný spoj obou spirometrů (vlevo diferenciální, vpravo turbínkový senzor) 

7 Labview a ELVIS 
Labview je grafický programovací jazyk, sloužící jako vývojové prostředí pro návrh systémů. 

Program Labview je již více než 27 let vytvářen a vylepšován společností National Instruments. 

Tento grafický programovací jazyk je vhodný pro testování, měření, řízení aplikací, sdílení 

výsledků, analýzu dat a distribuci systémů.   

[2]  

V této bakalářské práci bylo prostředí programu Labview využito k realizaci softwaru pro 

spirometrická měření. Pro měření byly použity dva typy spirometrických snímačů, a to turbínkový 

 snímač Gold TRA7500 a diferenciální snímač SDP1000-L025, pro které byla softwarová část 

vytvořena. Přenos dat s vytvořených spirometrů je zajištěn pomocí zařízení NI ELVIS II. NI 

ELVIS II je taktéž produktem společností National Instruments, jedná se o výukovou laboratoř, 

která zahrnuje 12 nejběžněji používaných nástrojů (například: osciloskop, data logger- měření a 

záznam dat v průběhu času, DC Level- generování stejnosměrného napětí analogového výstupu 

kanálu a další). IN ELVIS II může být také použit jako měřící karta, čehož bylo v této práci 

s výhodou využito. 

 
Obr. 15: Blokový diagram propojení Elvise a PC 

 

http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-16040
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7.1 Návrh a realizace softwaru pro zpracování a vizualizaci 

měřených dat 

Vytvořený software v programu Labview využívá ovládací prvky DAQmx (Data acquisistion), 

které slouží ke sběru dat ze spirometru.  Navržený software obsahuje funkce sloužící k základnímu 

zpracování spirometrické křivky. Pro toto zpravování byla využita funkce kurzorů, které slouží 

k označení potřebných částí spirometrické křivky dle požadavků pro výpočty základních 

spirometrických parametrů. Tyto výpočty se následně provádějí automaticky dle nadefinovaných 

vzorců, které jsou obsaženy v blokovém diagramu.  

Oba realizované spirometry umožňují v softwaru: 

 Spuštění programu pomocí tlačítka Spusť nové měření 

 Výběr příslušného kanálu, který je využit pro měření  

 Výběr spirometru, který bude pro měření využit 

 Možnost kalibrace 

 Vykreslení spirometrické křivky  

 Pozastavení a opětovné spuštění měření prostřednictvím tlačítek Pause a Play 

 Označení pomocí kurzorů parametrů spirometrické křivky, které se zadávají do 

příslušných rámečků. 

 Hodnoty v rámečcích jsou naprogramovány tak, aby automaticky počítali základní 

parametry spirometrie (VC, FEV1, FVC, Tiffeneauv index (%)) 

 Uložení naměřených hodnot do Microsoft Office Excel, ve formátu .lmx 

 Zastavení programu pomocí tlačítka Konec programu 

 
Obr. 16: Blokový diagram funkce softwaru 

 

Na obr. 16 je zobrazen blokový diagram softwaru sloužícího pro naměření spirometrické 

křivky. 

7.1.1 Čelní panel spirometrického softwaru 

Uživatelské rozhraní je tvořeno všemi důležitými prvky, které jsou potřebné pro naměření 

spirometrické křivky a následné vypočtení základních údajů potřebných pro stanovení a učinění 

závěru spirometrického vyšetření. 
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Čelní panel je propojen s blokovým diagramem, ve kterém se nacházejí veškeré potřebné ikony 

vhodně propojeny tak, aby byl program funkční. Veškeré funkční celky nacházející se v blokovém 

diagramu jsou řádně popsány, aby bylo zřejmé, který blok plní jakou funkci. 

 

 
Obr. 17: Čelní panel 

7.1.2 Popis jednotlivých bloků   

Spuštění programu 

První část blokového diagramu je tvořena funkčním celkem sloužícím ke spuštění  

programu. Pro tlačítko spuštění programu bylo využito funkční tlačítko OKButton. Toto tlačítko 

je napojeno na dialogové okno Display message to user, které zajišťuje buď spuštění, nebo 

odmítnutí spuštění programu. Po stisknutí tlačítka Spusť nové měření, se zobrazí dialogové 

okno, zda opravdu chceme spustit program.  

Tento funkční celek je uložen ve smyčce WhileLoop, která zajišťuje kontinuitu programu. 

WhileLoop pracuje na tom principu, že dokud nebude splněna určitá podmínka, takzvaná 

„ukončovací“, program bude v neustálém chodu.  
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Po potvrzení spuštění programu prostřednictvím tlačítka OK se zobrazí další dialogové 

okno sloužící pro výběr kanálu, na kterém se bude měřit.   

 
Obr. 18: Spuštění programu 

 

 

Obr. 19: Výběr kanálu 

 

Zobrazení signálů ve Wavefrom chart 

Pro zobrazení spirometrické křivky byla využita série vhodně propojených DAQmx bloků. 

Prvním blokem je AI Voltage, který indikuje rozmezí napájení, měřící kanál a vstupní konfiguraci. 

AI Voltage je spojen s blokem Sampleclock, která slouží k nastavení režimu vzorkování a 

vzorkovací frekvence. Vzorkovací frekvence byla nastavena na 1000 vzorků za sekundu se 

záznamem 100 vzorků na kanál.  Na Sampleclock navazují bloky pro spuštění úlohy Start task , a 

Analog DBL 1 chan, která slouží ke čtení vzorků z virtuálního kanálu. Následuje přepočet napětí na 

objemový průtok, který se následně zobrazí ve Wavefrom chart v podobě spirometrické křivky. 

Bloky Analog DBL 1 chan a Wavefrom chart jsou uzavřeny ve WhileLoop smyčce a Case 
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struktuře. Tato Case struktura je vybavena tlačítky Play a Pause umožňující pozastavení a 

opětovné spuštění měření. K tlačítku Play náleží další Case struktura sloužící k vymazání 

zaznamenané spirometrické křivky nacházející se ve WavefromGraph. Tlačítko Pause slouží 

k pozastavení měření a překlopení spirometrické křivky do další části programu, kterou je 

WavefromGraph. 

 

Přepočet je realizován dle vzorce: 

 

             (10) 

 

    
  

 
  (11) 

 

            kde:  

   p…..tlak [kPa] 

     …..napětí [V] 

 x…...začátek měření v nule 

 K……konstanta pro přepočet napětí na tlak [Pa/V] 

 qv…. průtok [L/s] 

  R….. odpor membrány 

  

Konstanta pro přepočet napětí na tlak je pro diferenciální senzor 6,2 [Pa/V]. Při zjišťování této 

konstanty jsem vycházela z datasheetu náležící k tomuto senzorům. Odpor membrány je 3000 

[Pa·s·l
-1

].  

Přepočet napětí na objemový průtok pro oba spirometry je uzavřen v Case struktuře, která je 

vybavena tlačítkem umožňující přepínání mezi těmito spirometry. K této části softwaru náleží také 

další část, umožňující kalibraci měřené spirometrické křivky. Kalibrace tvoří samostatnou část, 

která je spojena s přepočtem napětí na objemový průtok prostřednictvím lokální proměnné.  
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Obr. 20: Zobrazení signálů ve Wavefrom chart 

 

 

 

Obr. 21: Kalibrace 

 

Zobrazení signálů ve WavefromGraph a výpočet jednotlivých hodnot 

Další smyčka WhileLoop zahrnuje jak část programu sloužící k zobrazení měřené spirometrické 

křivky, tak část programu sloužící ke zpracování měřených dat. Naměřená spirometrická křivka 

zobrazující se ve Wavefrom chart se po stisknutí tlačítka Pause přenesena do WavefromGraph. 

WavefromGraph slouží ke zpracování naměřené spirometrické křivky, a to prostřednictvím dvou 

kurzorů. Kurzor 1 (fialový) a Kurzor 2 (modrý) slouží k odečtení amplitudy na ose y a rozdílů časů 

na ose x. Tato funkce je důležitá pro přepočet objemového průtoku na objem dle vzorce:  

 

   ∫     
  

  

 (12) 
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Obr. 22: Přepočet průtoku qv na objem dle vzorce (12) 

 

Po přepočtu objemového průtoku na objem lze pokračovat v dalších výpočtech, které jsou 

potřebné pro vyhodnocení spirometrického měření.  

 

Vitální kapacita plic (VC): vypočítáme ji jako součet inspiračního rezervního objemu, dechového 

objemu a expiračního rezervního objemu při maximálním nádechu a maximálním výdechu. Jeho 

hodnota se pohybuje u mužů okolo 4800 ml a u žen cca 3200 ml. [23]  [24] 

             

               (13) 

 

 

Obr. 23: Výpočet vitální kapacity VC dle vzorce (13) 

 

Tiffeneaův index: jedná se o procentuální vyjádření vitální kapacity vydechnuté za jednu vteřinu. 

U zdravého člověka se jeho hodnota pohybuje okolo 80%. Tiffeneaův index je důležitým 

ukazatelem obstrukční plicní ventilace.[23]  [24]  

 

                  
    

  
 (14) 

 

 
Obr. 24: Výpočet Tiffneaova indexu dle vzorce (14) 
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Veškeré tyto výpočty jsou uzavřeny v uzlu Formula node, který slouží v programu Labview 

k vyhodnocení matematických vzorců a výrazů. V této části programu se také nachází ovládací 

prvky pro ruční vložení hodnot maximálního nádechu, maximálního výdechu a funkční vitální 

kapacity plic. Každý výsledek matematické operace (Indicator), veškeré ovládací prvky (Control) a 

spirometrická křivka (WavefromGraph) je spojena se vstupy MergeSinals. MergeSinals slouží ke 

sjednocení veškerých naměřených a vypočtených dat, za vzniku jednoho společného výstupu. 

Výstup z MergeSignals je spojen s Case strukturou obsahující blok WriteToMeasurementFile, 

který slouží k vytvoření textového souboru. Po naměření a vypočtení veškerých dat potřebných pro 

vyhodnocení spirometrického vyšetření je tato Case struktura vybavena tlačítkem Uložit. Po 

stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí dialogové okno kam a pod jakým názvem se má soubor uložit. 

Takto uložený soubor je možné následně otevřít v programu Microsoft Office Excel, kdy se 

naměřené hodnoty zobrazí přesně v tom samém pořadí, jako v programu Labview. Z naměřených 

dat uložených v souboru lze zpětně vykreslit spirometrickou křivku. Pro přehlednost a názornost 

pro pozdější zpracování výsledků je doporučeno přední panel (Front panel) pomocí klávesy 

PrintScreen uložit ještě v dalším programu např.: Microsoft Office Word nebo Malování.  Dále tato 

Case struktura obsahuje lokální proměnné veškerých oken, sloužících pro zápis dechových 

parametrů. Lokální proměnné jsou zde umístěny proto, aby při uložení všech naměřených a 

vypočtených hodnot došlo k vynulování těchto oken. 

 

     

 
Obr. 25: Sloučení signálů a uložení do souboru  

 

Navržený software je uzavřen do FlatSequence struktury, která slouží k odladění softwaru.  

FlatSequence struktura dělí navržený software na dvě části. Význam této struktury spočívá v tom, 

že jedna pracující část softwaru nemůže zasáhnou do části druhé. Ve druhé části FlatSequence 

struktury jsou bloky vzájemně propojeny a ukončeny funkčním blokem DAQmxClearTask (VI) 

sloužícím k vymazání obsahu po ukončení programu. 
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7.1.3 Připojení měřícího řetězce a popis softwaru 

Na NI ELVIS II je připevněna deska  plošného spoje a to prostřednictvím pinů. Následně se 

deska plošného spoje prostřednictvím vodičů připojí k NI ELVIS II a to na +5 voltů a zem 

označené jako ground. Po připojení napájecího napětí a zemně se připojí kanály označeny jako 

AI+ a AI-. Veškeré vodiče jsou řádně popsány a popisy se plně shodují s popisy NI ELVIS II. 

Správné zapojení je na obrázcích 24 a 25.  

 

Obsluha softwaru vytvořeného v prostředí Labview: 

1. Připojte vodiče napájení (+ 5 V) a zem (Ground) diferenciálního senzoru k NI ELVIS II. 

Zapojte kanál, na kterém budete měřit (AI+,AI-). Při zapojení postupujte dle obr. 27 a obr. 28. 

2. K vývodům diferenciálního senzoru připojte membránu prostřednictvím hadiček. Postupujte 

dle obr. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Připojení membrány k  diferenciálnímu senzoru 

 

3. Zapněte IN ELVIS a program s názvem Spirometrie.  

4. Na horní liště klikněte na Operate a následně na Run. 

5. Spusťte nové měření. 

6. Zvolte kanál, na  kterém měříte a který je totožný s připojeným kanálem na NI ELVIS II. 

7. Zvolte diferenciální spirometrii prostřednictvím tlačítka Diferenciální 

8. Spusťte měření pomocí tlačítka Play. 

9. Klikněte na tlačítko Kalibrace 

10.  Proveďte maximální nádech, maximální výdech, IRV, ERV, VT, FEV1 

11. Po naměření křivky pozastavte měření pomocí tlačítka Pause. 

12. V grafu označte pomocí kurzorů amplitudu a čas, dle měřené veličiny (ERV, IRV,…) a vložte 

je do příslušného místa v tabulce sloužící pro přepočet průtoku na objem. Výsledek dosadíme 

do příslušné kolonky vždy v absolutní hodnotě. Vitální kapacita VC a Tiffeneauv index se 

počítají automaticky po dosazení hodnot. 

13. Po zjištění veškerých hodnot, měření uložíme pomocí tlačítka ULOŽIT (sloupce jsou ve 

stejném pořadí jako u čelního panelu). Soubor se ukládá ve formátu Microsoft Office Excel. 

14.  Následně uložte také čelní panel pomocí tlačítka Print screen do formátu .doc nebo malování.  

15. Ukončete měření pomocí tlačítka Konec programu 

 

Diferenciální 

senzor SDP 

1000-L025 



 

32 

 

U spirometru využívající turbínkový senzor budeme postupovat při měření shodně jako u 

spirometru využívajícího diferenciální senzor ale je zapotřebí zvolit turbínovou spirometrii 

prostřednictvím tlačítka Diferenciální a přepněte jej na Turbínka. 

 

 

 
Obr. 27: Schéma zapojení spirometrie s  diferenciálním senzorem 

 

 

 
Obr. 28: Schéma zapojení spirometrie s  turbínovým senzorem  
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Na obr. 26 a obr. 27 jsou zobrazeny schémata zapojení jednotlivých spirometrů umístěných na 

desce plošného spoje k virtuální instrumentaci ELVIS II.  

8 Provedení testů 
Po zhotovení desky plošného spoje, na které jsou umístěny oba senzory a zhotovení softwaru 

v prostředí programu Labview. Byla provedena zkušební měření a testy vypovídající o přesnosti 

jednotlivých spirometrů. Pro testy byl využit laboratorní přípravek s regulovatelným zdrojem měnící 

otáčky ventilátoru. Laboratorní přípravek měl definovaný objemový průtok, kdy se jednalo o průtoky 

od 0,30 do 0,85 litrů za sekundu s krokem 0,05 litrů za sekundu. 

 
Obr. 29: Laboratorní přípravek  

 

 

Obr. 30: Blokový diagram propojení laboratorního přípravku s  NI ELVIS II  

 

Postup provedení testů: 

Prvním krokem bylo nastavení napájecího zdroje na hodnotu 28 voltů a 0,3 ampér. Napájecí zdroj 

byl propojen s fantomem průtoku prostřednictvím konektoru. Následně byl fantom průtoku také 

spojen prostřednictvím hadice s jednotlivými spirometry. Po tomto propojení mohlo dojít 

k samotnému provedení testů. Po nastavení objemového průtoku na fantomu vzduchu, byl spuštěn 

software a započalo se samotné měření. Měření pro každý objemový průtok probíhalo po dobu 1 

minuty. Po naměření objemového průtoku, data byla uložena a následně spravována. Na základě 

zpracovaných dat v programu Microsoft Office Excel prostřednictvím grafů mohlo dojít k samotnému 
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vyhodnocení testů. Cílem tohoto provedení testů bylo ověřit, zda nastavený objemový průtok na 

fantomu vzduchu byl shodný s objemovým průtokem naměřeným na jednotlivých senzorech. 

8.1 Testy a měření prostřednictvím spirometru 

s diferenciálním senzorem 

Pro ověření správnosti a přesnosti měření spirometru s diferenciálním senzorem, byl využit, 

jak již bylo řečeno laboratorní přípravek s regulovatelným zdrojem měnící otáčky ventilátoru.  

 

 
Graf 1: Test spirometru s diferenciálním senzorem 

 

Na grafu 1 jsou zobrazeny naměřené křivky prostřednictvím laboratorního přípravku s 

regulovatelným zdrojem měnící otáčky ventilátoru. V grafu jsou uvedeny výsledky měření pro 

předem definované objemové průtoky. Na ose x jsou vyobrazeny vzorky, které jsou nastaveny na 

1000 vzorků se záznamem 100 vzorků na kanál. Na ose y je pak zobrazen objemový průtok 

v litrech za sekundu. 

 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty spirometru s diferenciálním senzorem 

Průtok qv [l/s] Průtok qv naměřený [l/s] Přesnost měření v % 

0,30 0,32 94 

0,40 0,42 95 

0,60 0,63 95 

 

V tabulce 4 jsou uvedeny naměřené hodnoty. V prvním sloupci jsou uvedeny nastavené hodnoty 

laboratorního přípravku, ve sloupci druhém jsou uvedeny hodnoty naměřené a ve sloupci třetím 

pak jsou hodnoty uvedeny v procentech. Procenta byly zjištěny prostřednictvím trojčlenky. 
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Procenta vyjadřují přesnost měření spirometru s diferenciálním senzorem. Z tabulky 4 tedy 

vyplývá, že přesnost měření spirometru se pohybuje okolo 95%. Z provedených testů je patrné, že 

spirometr má určitou vypovídající hodnotu o stavu dýchacího systému měřeného subjektu. 

Po provedení testu bylo provedeno vzorové měření. U každého spirometrického vyšetření je 

potřeba brát v potaz faktory, které jej ovlivňují. Mezi takové faktory řadíme pohlaví, věk, fyzická 

kondice, výška a hmotnost. 

 

Výsledky měření:   

 
Obr. 30: Naměřená spirometrická křivka pomocí spirometru využívající diferenciální senzor. 

 

Tabulka 5: Výsledky měření spirometrie využívající diferenciální senzor 

Měřené 

parametry 
Naměřená hodnota 

Fyziologická hodnota 

(norma) 
Jednotka 

FVC 3,46 3-5 [l] 
VT 0,45 Okolo 0,5 [l] 

IRV 2,45 2-3 [l] 
ERV 1,32 Okolo 1,5 [l] 

VC 4,22 3-5 [l] 
FEV1 3,96 2-5 [l] 

Tiffeneaův index 93,84 Okolo 80% do 100% [%] 
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Z naměřených parametrů vyplývá, že jsou v rozmezí fyziologických hodnot. Fyziologické hodnoty 

jsou uvedeny v kapitole 3.1 Statické objemy plic a v kapitole 3.2 Dynamické objemy plic. Na základě 

tohoto měření lze povařovat spirometrické měření pomocí diferenciálního senzoru za věrohodné 

s reálnou vypovídající hodnotou o dýchacím systému měřené osoby. 

8.2 Testy a měření prostřednictvím spirometru 

s turbínkovým senzorem 

Pro ověření správnosti a přesnosti měření spirometru s turbínkovým senzorem, byl využit, jak již 

bylo řečeno laboratorní přípravek s regulovatelným zdrojem měnící otáčky ventilátoru.  

 

 
Graf 2: Test spirometru s turbínkovým senzorem 

 

Na grafu 1 jsou zobrazeny naměřené křivky prostřednictvím laboratorního přípravku s 

regulovatelným zdrojem měnící otáčky ventilátoru. V grafu jsou uvedeny výsledky měření pro 

předem definované objemové průtoky. Na ose x jsou vyobrazeny vzorky, které jsou nastaveny na 

1000 vzorků se záznamem 100 vzorků na kanál. Na ose y je pak zobrazen objemový průtok 

v litrech za sekundu. Z tohoto grafu vyplývá, že měření prostřednictvím tohoto spirometru je 

nereálné, což je zapříčiněno chybným nadefinováním spirometru v softwaru. Tento problém by se 

mohl dát vyřešit zjištěním frekvence prostřednictvím spektrální analýzy. 
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Tabulka 6: Naměřené hodnoty spirometru s diferenciálním senzorem 

Průtok qv [l/s] Průtok qv naměřený [l/s] Přesnost měření v % 

0,40 0,19 48 

0,50 -0,39 78 

0,60 0,19 32 

0,70 0,38 54 

 

V tabulce 6 jsou uvedeny naměřené hodnoty. V prvním sloupci jsou uvedeny nastavené hodnoty 

laboratorního přípravku, ve sloupci druhém jsou uvedeny hodnoty naměřené a ve sloupci třetím 

pak jsou hodnoty uvedeny v procentech. Procenta byly zjištěny prostřednictvím trojčlenky. 

Procenta vyjadřují přesnost měření spirometru s turbínkovým senzorem. Z tabulky 6 tedy vyplývá, 

že přesnost měření spirometru se pohybuje v průměru okolo 53%. Z provedených testů vyplývá, 

že naměřený objemový průtok neodpovídá nastavenému objemovému průtoku na laboratorním 

přípravku.  

Po provedení testu bylo provedeno vzorové měření. Opět musíme brát v potaz faktory 

ovlivňující měření, jako jsou uvedeny v předcházející podkapitole. 
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Výsledky měření:  

 
Obrázek 31: Naměřená spirometrická křivka pomocí spirometru využívající turbínkový senzor. 

 

Tabulka 7: Výsledky měření spirometrie využívající turbínkový senzor 

Měřené 

parametry 
Naměřená hodnota 

Fyziologická hodnota 

(norma) 
Jednotka 

FVC 2,93 3-5 [l] 
VT 0,5 Okolo 0,5 [l] 

IRV 2,27 2-3 [l] 
ERV 1,55 Okolo 1,5 [l] 

VC 4,32 3-5 [l] 
FEV1 0,96 2-5 [l] 

Tiffeneaův index 22,22 Okolo 80% do 100% [%] 

 

Z naměřených parametrů vyplývá, že jsou v rozmezí fyziologických hodnot krom Tiffeneaova 
indexu. Fyziologické hodnoty jsou uvedeny v kapitole 3.1 Statické objemy plic a v kapitole 3.2 

Dynamické objemy plic. Tiffeneaův index nevyšel v rámci fyziologických hodnot, jelikož 
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sestrojená spirometrie prostřednictvím turbínkového senzoru není naprogramovaná 

správně. U tohoto spirometru sice lze rozlišit nádech a výdech, ale nelze zjistit amplitudu 
výdechu. Toto vyplývá také z obrázku 31. Amplituda při výdechu je stále stejná, mění se 

akorát čas, po který výdech probíhal. Proto tedy měření pomocí turbínkového senzoru nelze 
považovat za věrohodné s reálnou vypovídající hodnotou o dýchacím systému měřené osoby.  
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9 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce, bylo vytvořit dva spirometry, kdy jeden byl zrealizovaný pomocí 

turbínkového senzoru a druhý pomocí diferenciálního senzoru. Po vytvoření těchto spirometrů bylo 

dalším úkolem vytvořit vhodný software v prostředí programu Labview, který bude vykreslovat 

spirometrickou křivku a počítat důležité plicní parametry (IRV, ERV, VC a další). Propojení 

plošného spoje a počítače obsahující program Labview je realizováno prostřednictvím virtuální 

instrumentace NI ELVIS II, ze které se pomocí USB kabelu přenáší měřené data do PC.  

Před zahájením samotné realizace spirometrů a softwaru, bylo zapotřebí nejdříve podrobně 

prostudovat základní měřené plicní parametry, co se týče jejich významu a fyziologických hodnot. 

Po prostudování této problematiky bylo zapotřebí prostudovat také senzory využívající se pro 

spirometrická měření a seznámit se podrobně s diferenciálním a turbínkovým senzorem, co se týče 

principu měření. 

Po prostudování obou problematik, bylo možné přejít k praktické realizaci spirometrů. Pro 

zvolený turbínkový senzor, bylo zapotřebí nejprve navrhnout vhodnou optiku, sloužící pro čítání 

otáček lopatek uvnitř senzoru. U diferenciálního senzoru, bylo využito zapojení uvedené 

v datasheetu, který k tomuto senzoru náležel. Po zrealizování obou spirometrů, bylo zapotřebí 

ověřit, zda zapojení jsou správná pomocí proměření, které bylo provedeno multimetrem. Následně 

bylo možno přikročit k vytvoření desky plošného spoje, na které jsou umístěny obě spirometrie. 

Po zrealizování spirometrů bylo možno přejít k realizaci softwaru v prostředí programu 

Labview. Kdy byl nejprve v prostředí programu Labview vytvořen blokový diagram skládající se 

ze dvou bloků. První blok umožňuje spuštění měření. Blok druhý slouží k nastavení kanálu, na 

kterém bude měření realizováno, výběru spirometru, kalibraci, k přepočtu měřeného napětí na 

objemový průtok, záznamu průběhu spirometrické křivky s možností pozastavení a opětovnému 

spuštění měření, umístění kurzorů dle hledaného parametru a přepočtu objemového průtoku na 

objem, kdy objemy se dosadí do příslušných oken z důvodu následního automatického provedení 

výpočtu základních plicních parametrů (VC, Tiffeneaova indexu a další). Dále tento blok umožňuje 

uložení celého měření například ve formátu.lvm. Při vytváření softwaru jsem brala v potaz 

následné využití k výuce a snažila jsem se udělat software snáze pochopitelný a jednoznačný.  

Dalším krokem bylo po zhotovení jak spirometrů, tak softwaru provedení testů obou spirometrů 

prostřednictvím zkušebního měření a provedení testů na laboratorním přípravku s regulovatelným 

zdrojem měnící otáčky ventilátoru. Laboratorní přípravek měl definovaný objemový průtok. U 

spirometru využívající diferenciální senzor výsledky měření byly reálné, a v rozmezí 

fyziologických hodnot, z čehož se dá usoudit, že jak volba senzoru a zapojení, tak navržený 

software jsou vhodné pro stanovení orientačních výsledků stavu dýchacího systému měřené osoby. 

U spirometru využívající turbínkový senzor, výsledky měření již reálné nebyly. To je zapříčiněno 

chybným nadefinováním spirometrie využívající turbínkový senzor ve vytvořeném softwaru. 

Jednou s možností vyřešení tohoto problému, by mohlo být změření frekvence s využitím 

spektrální analýzy. 

Posledním krokem této bakalářské práce, bylo vytvoření laboratorní úloha v českém a 

anglickém jazyce spolu s vypracovaným vzorovým protokolem. Tyto náležitosti jsou součástí 

příloh.   
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Přílohy 
Příloha 1: Blokový diagram softwaru pro spirometr využívající  

        diferenciální senzor 

 

 
Obr. 1: První část blokového diagramu sloužící pro spuštění měření a vykreslení spirometrické  

křivky. 

 

 
Obr. 2: Druhá část blokového diagramu sloužící pro práci se spirometrickou křivkou, uložení měření a 

ukončení programu. 



 

 

 

Příloha 2: Blokový diagram softwaru pro spirometr využívající  

        turbínkový senzor 

 

 
Obr. 3: První část blokového diagramu sloužící pro spuštění měření a vykreslení spirometrické  

křivky. 

 

 
 Obr. 4: Druhá část blokového diagramu sloužící pro práci se spirometrickou křivkou, uložení 

měření a ukončení programu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 3: Propojení NI ELVIS II a plošného spoje 

 

 
Obr. 3: Plošný spoj obou spirometrů (vlevo  diferenciální, vpravo turbínkový senzor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 4: Laboratorní úloha v českém jazyce 

Spirometrie 

 

Cíl úlohy 
Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 pochopit princip diferenciálního a turbínkového senzoru 

 použít tyto dva senzory a stanovit dechové parametry 

 změřit spirometrickou křivku a vyhodnotit výsledky měření (vyhodnotit jednotlivé dechové 

parametry, zda jsou dle fyziologických norem či nikoli) 

 pochopit výhody a nevýhody turbínkového a diferenciálního senzoru 

Zadání 
1. S využitím diferenciálního a následně turbínkového senzoru zaznamenejte spirometrickou 

křivku. 

2. Z naměřených křivek zjistěte požadované parametry (max. nádech, max.výdech, VT, IRV, 

ERV, FEV1).  

3. Porovnejte výsledky měření s uvedenými fyziologickými hodnotami v teoretickém rozboru a 

vyhodnoťte je. 

4. Porovnejte mezi sebou naměřené hodnoty z obou spirometrů a stanovte závěr.  

Předpokládané znalosti 
Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování:  

 kapitola 14 Respirační diagnostika [PEN04] 

Zaměřte svoji pozornost na následující témata: 

 Spirometrie, lopatkový pneumotachograf a pneumotachograf s diferenčním 

manometrem 

Použité vybavení 
 spirometr realizovaný pomocí diferenciálního senzoru SDP1000-L025  

 spirometr realizovaný pomocí turbínkového senzoru Gold TRA7500   

 virtuální instrumentace NI ELVIS 

 mechanický filtr ISO-Gard HepaLight 1ks 

 počítač 

 Labview 

 Náustek 

 

 

 

 



 

 

 

 

Teoretický rozbor 
Dýchání je základní fyziologický děj u všech živých organismů. U člověka je zajištěn přenos 

dýchacích plynů prostřednictvím dýchacího a oběhového systému. Tyto dva systémy přenášejí 

z atmosféry (okolního prostředí) kyslík k buňkám. V buňkách je kyslík využit k oxidaci živin a 

uvolňování energie. Následně vzniká oxid uhličitý, který je opět dýchacím a oběhový systémem 

odváděn do okolí (ovzduší).  

Spirometrie patří mezi základní vyšetření funkce plic. Podle měřených veličin se dělí vyšetření 

na statické (tzv. klidové) a dynamické. Vyšetření pracuje na principu měření vdechovaného a 

vydechovaného objemu vzduchu v závislosti na čase.  

 

Mezi statické objemy plic řadíme: 

 Dechový objem (klidový)(VT): jedná se o objem jednoho spontánního vdechu nebo 

výdechu vzduchu, jehož hodnota se pohybuje okolo 500 ml. VT obsahuje tzv. mrtvý 

prostor, což znamená anatomický mrtvý prostor, kterým je myšlen objem dýchacích cest 

až po terminální bronchioly, hodnota mrtvého prostoru se pohybuje okolo 150 – 200 ml. 

  Reziduální objem (RV): vyjadřuje objem vzduchu, který zůstane v plicích po 

maximálním usilovném výdechu, tento objem se pohybuje okolo 750 - 1200 ml.  

 Inspirační rezervní objem (IRV): je maximální objem vzduchu, který lze usilovně 

vdechnout po normálním nádechu. Jeho hodnota se pohybuje okolo 2000 - 3000 ml.  

 Expirační rezervní objem (ERV): jedná se o maximální objem vzduchu, který lze usilovně 

vydechnout po normálním nádechu, jeho hodnota se pohybuje okolo 1500 ml. 

  

Statické plicní kapacity vypočítáme jako součet jednotlivých plicních objemů: 

 

 Vitální kapacita plic (VC): vypočítáme ji jako součet inspiračního rezervního objemu, 

dechového objemu a expiračního rezervního objemu při maximálním nádechu a maximálním 

výdechu. Jeho hodnota se pohybuje u mužů okolo 4800 ml a u žen cca 3200 ml. 

 

 VC =             (1) 

 

 Celková plicní kapacita (TLC): se vypočítá jako součet inspiračního rezervního objemu, 

dechového objemu, expiračního rezervního a reziduálního objemu. TLC vyjadřuje množství 

vzduchu obsažené v plicích po maximálním nádechu. Hodnota se pohybuje okolo 6000 ml. 

     

                    (2) 

   

 Funkční reziduální kapacita (FRC):vypočítá se jako součet expiračního rezervního objemu a 

reziduálního objemu. FRC vyjadřuje množství vzduchu, které zůstává v plicích po klidovém 

výdechu. 

 



 

 

 

            (3) 

             

Mezi dynamické objemy plic řadíme:  

 

 Minutová ventilace plic (VE): se vypočítá jako násobek klidového dechového objemu a 

frekvence dýchání za jednu minutu. Hodnota  VE se pohybuje v klidu okolo 8 l/min. 

Minutovou ventilaci plic lze také měřit při fyzické zátěži.  

      

         (4) 

       

 Maximální minutová ventilace (MMV): určuje maximální minutovou výměnu dýchacích 

plynů při maximálním úsilí. Hodnota MMV se pohybuje okolo  

120 - 170 l/min maximálně. 

 Alveolární ventilace (VA): jedná se o minutovou ventilaci mrtvého prostoru. 

 Jednovteřinová vitální kapacita (FEV1): označuje maximální množství vzduchu vydechnutého 

za jednu vteřinu.  

 Tiffeneaův index: jedná se o procentuální vyjádření vitální kapacity vydechnuté za jednu 

vteřinu. U zdravého člověka se jeho hodnota pohybuje okolo 80%. Tiffeneaův index je 

důležitým ukazatelem obstrukční plicní ventilace.  

 

                  
    
  

 (5) 

            

 
Obr. 1: Plicní objemy a kapacity.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Průběh vyšetření: 

Vyšetření pomocí spirometrie se provádí vsedě ve vzpřímené poloze. Mezi zuby se vkládá 

náustek, který je následně držen rty. Dále je nezbytný nosní klip, který zajistí, že vdechovaný a 

vydechovaný vzduch prochází jen ústy. Před začátkem měření je pacient zvážen a změřen.  

Vyšetření se provádí několikrát, za správné hodnoty se považují nejlepší ze tří správně 

provedených měření. Naměřené parametry jsou zaznamenány do tzv. spirometrické křivky neboli 

spirogramu, který v souřadnicovém systému vyjadřuje závislost změny objemu v čase.  

 

Diferenciální senzor: 

Průtok se měří na základě měření rozdílu tlaku mezi dvěma místy snímače. Nejjednodušším 

způsobem lze rozdíl tlaku vytvořit pomocí trubice se zúžením (Venturiho trubice). Nejčastěji jde o 

tzv. Fleischův manometr, který tvoří hustá soustava koncentricky uložených tenkých trubiček o 

průměru menším než 1 mm, ležících ve směru proudění vzduchu. Tlak je měřen před a za tímto 

svazkem trubiček.  

 

 
Obr. 2: Fleischův pneumotachometr.  

 

Další obvykle používaný typ představuje Lillyho manometr. Místo tenkých trubiček používá 

několika za sebou uložených rovnoběžných jemných kovových sítek představující vzduchový 

odpor. 



 

 

 

 
Obr. 3: Pneumotachometr typu Lilly.  

 

 

 

Turbínkový senzor: 

Turbínkový průtokoměr umožňuje měřit kapaliny i plyny. Měření je založeno na principu 

snímání rychlosti rotace turbínky, vložené do měřeného média. Rychlost rotace turbínky je  

úměrný k rychlosti proudění měřeného média a je v širokých mezích nezávislá na jeho hustotě, 

tlaku a teplotě. 

 
Obr. 4: Snímač Gold TRA7500 

 

 

Pracovní postup 

 
1. Zapojte dle schématu na obr. 5. 

 

 
Obr. 5: Blokový diagram propojení Elvise a PC 

 

2. Seznamte se s funkcemi softwaru 

 



 

 

 

 
Obr. 6: Blokový diagram funkce softwaru 

 

 

 

3. Seznamte se s čelním panelem softwaru 

 
Obr. 7: Čelní panel 

 



 

 

 

Postup k bodu č. 1 zadání 

1. Připojte vodiče napájení (+ 5 V) a zem (Ground) diferenciálního senzoru k NI ELVIS II. 

Zapojte kanál, na kterém budete měřit (AI+,AI-). Při zapojení postupujte dle obr. 8. 

 

 
Obr. 8: Schéma zapojení spirometrie s  diferenciálním senzorem 

 

 

 

2. K vývodům diferenciálního senzoru připojte membránu prostřednictvím hadiček. Postupujte 

dle obr.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Připojení membrány k diferenciálnímu senzoru 

 

3. Zapněte IN ELVIS a program s názvem Spirometrie.  

4. Na horní liště klikněte na Operate a následněna Run. 

5. Spusťte nové měření. 

Diferenciální 

senzor SDP 

1000-L025 



 

 

 

6. Zvolte kanál, na  kterém měříte a který je totožný s připojeným kanálem na NI ELVIS II. 

7. Zvolte diferenciální spirometrii prostřednictvím tlačítka Diferenciální 

8. Spusťte měření pomocí tlačítka Play. 

9. Klikněte na tlačítko Kalibrace 

10.  Proveďte maximální nádech, maximální výdech, IRV, ERV, VT, FEV1 

11. Po naměření křivky pozastavte měření pomocí tlačítka Pause. 

12. V grafu označte pomocí kurzorů amplitudu a čas, dle měřené veličiny (ERV, IRV,…) a vložte 

je do příslušného místa v tabulce sloužící pro přepočet průtoku na objem. Výsledek dosadíme 

do příslušné kolonky vždy v absolutní hodnotě. Vitální kapacita VC a Tiffeneauv index se 

počítají automaticky po dosazení hodnot. 

13. Po zjištění veškerých hodnot, měření uložíme pomocí tlačítka ULOŽIT (sloupce jsou ve 

stejném pořadí jako u čelního panelu). Soubor se ukládá ve formátu Microsoft Office Excel. 

14.  Následně uložte také čelní panel pomocí tlačítka Print screen do formátu .doc nebo malování. 

15. Ukončete měření pomocí tlačítka Konec programu 

 

Tabuka 1: Výsledky měření spirometrie využívající diferenciální senzor 

Měřené 

parametry 
Naměřená hodnota 

Fyziologická hodnota 

(norma) 
Jednotka 

FVC    
VT    

IRV    

ERV    
VC    

FEV1    
Tiffeneaův index    

 

Postup k bodu č. 2 zadání 

1. Připojte vodiče napájení (+ 5 V) a zem (Ground) turbínkového senzoru k NI ELVIS II. 

Zapojte kanál, na kterém budete měřit (AI+,AI-). Při zapojení postupujte dle obr. 10. 



 

 

 

 
Obr. 10: Schéma zapojení spirometrie s  turbínkovým senzorem 

 

2. Zapněte IN ELVIS a program s názvem Spirometrie. 

3. Na horní liště klikněte na Operate a následněna Run. 

4. Spusťte nové měření. 

5. Zvolte kanál, na  kterém měříte a který je totožný s připojeným kanálem na NI ELVIS II. 

6. Zvolte turbínovou spirometrii prostřednictvím tlačítka Diferenciální a přepněte jej na 

Turbínka 

7. Dále pokračujte jako v zadání číslo 1 

 

Tabuka 2: Výsledky měření spirometrie využívající turbínkový senzor 

Měřené 

parametry 
Naměřená hodnota 

Fyziologická hodnota 

(norma) 
Jednotka 

FVC    
VT    

IRV    
ERV    

VC    
FEV1    

Tiffeneaův index    

 

Výsledky 
1. Obrázky čelních panelů s průběhem spirometrické křivky a naměřenými výsledky uveďte 

v protokolu. 

2. Vykreslete spirometrické křivky také zpětně v programu Microsoft Office Excel a přidejte je 

do protokolu. 

3. Vyhodnoťte výsledky spirometrického měření dle fyziologických hodnot v teoretickém 

rozboru 



 

 

 

4. Porovnejte mezi sebou naměřené hodnoty z obou spirometrů, co se týče přesnosti měření, 

výhody a nevýhody spirometrů. Následně stanovte závěr.  

Kontrolní otázky 
1. Co je to spirometrie a k čemu slouží? 

2. Na jakém principu pracuje turbínkový senzor? 

3. Na jakém principu pracuje diferenciální senzor? 

4. Co znamená, jak se značí vitální kapacita plic, jak se vypočítá, jaká je norma u zdravého 

člověka?  

5. Co znamená obstrukce plic? 

6. Vyjmenuj další alespoň dvě plícní onemocnění a stručně popis jejich význam. 



 

 

 

Příloha 5: Laboratorní úloha v anglickém jazyce 

 

Spirometry 

Purpose of the task 
Through this laboratory exercise you will learn to: 

 understand the principles of differential and turbine sensor 

 use these sensors for determination of respiratory parameters 

 get the graph of respiratory activity and evaluate its results (evaluate individual respiratory 

parameters, whether by physiological norms or not) 

 understand advantages and disadvantages of using differential and turbine sensor 

Task 
1. With using differential and turbine sensor get the respiration curves. 

2. Determine some respiratory parameters from the graphs (max. inspiratory, max. expiratory, 

VT, IRV, ERV,FEV1). 

3. Compare the results with physiological values in theoretical analysis and evaluate them. 

4. Compare the measured values with each of the two spirometers and determine the conclusion. 

Supposed knowledge 
For taking this exercise it is necessary to study this text:  

 chapter 14 Respiratory diagnostics [PEN04] 

Also focus on these topics: 

 Spirometry, bladed pneumotachograph and pneumotachograph with differential 

manometer 

Used equipment 
 Spirometer with differential manometer SDP1000-L025 

 Spirometer with turbine sensor Gold TRA7500   

 NI ELVIS virtual instrument 

 ISO-Gard HepaLight mechanical filter 

 PC 

 Labview software 

 Mouthpiece 

Theoretical analysis 
The respiration is one of the most important physiological processes for every living organism. 

For human, it is provided by transferring gases through the respiratory and cardiovascular system.  

These two systems are responsible for bringing the oxygen from ambient to cells. In the cells, the 

oxygen is then used for oxidation of nutrients and releasing of energy. After that, there is produced 

carbon dioxide that is immediately drawn away from the body.  



 

 

 

The spirometry is the most common physical examination of lung function.  Depending on the 

values obtained, it is divided into static and dynamic spirometry. The spirometry is based on 

measuring of inspiratory and expiratory volumes in time.  

 

Static volumes are: 

 Respiratory volume (VT): that means the volume of one quiet inhalation or exhalation. 

This value is something about 500 ml. In this amount, there is also so called dead space 

included. The dead space is created by the part of airways (mouth and trachea) and its 

volume is 150 – 200 ml. 

  Residual volume (RV): the volume of air remaining in the lungs after a maximal 

exhalation. It is 750 - 1200 ml.  

 Inspiratory reserve volume (IRV):  the maximal volume that can be inhaled after quiet 

exhalation. Its value is from 2000 to 3000 ml.  

 Expiratory reserve volume (ERV): the maximal volume that can be exhaled after quiet 

inhalation. It is something about 1500 ml.  

 

Static lung capacities are defined as the sum of individual volumes: 

 Vital lung capacity (VC): it is the sum of inspiratory reserve volume, respiratory volume 

and expiratory reserve volume. Its value is something around 4800 ml for men and 3200 ml 

for women. 

 

 VC =             (1) 

 

 Total lung capacity (TLC): it is the sum of all of the static volumes described above. It is 

something around 6000 ml.  

 

                    (2) 

        

 Functional residual capacity (FRC): this capacity is defined as the sum of expiratory 

reserve volume and residual volume. That means that it is the amount of air that stays in 

lungs after quiet exhalation. 

          

            (3) 

   

 

Dynamic volumes are:  

 Minute ventilation (VE): it is the total air volume exhaled in one minute. It is the product of 

respiratory volume and breath frequency. Its value is something around 8 l/min in quiet. It can 

be also measured during physical activity.  

       

         (4) 



 

 

 

      

 Maximal minute ventilation (MMV): the maximal minute ventilation with maximal effort. It 

can be something around 120 – 170 l/min.  

 Alveolar ventilation (VA): it is the minute ventilation of dead space. 

 1 second vital capacity (FEV1): the maximal amount of air that can be exhaled in one second.  

 Tiffeneau index: the percentage amount of air exhaled in one second. Its value is something 

around 80 % for healthy individuals. Tiffeneau index is a good indicator of obstructive lung 

ventilation. 

 

                  
    
  

 (5) 

 

 

Figure 1: Lung volumes and capacities. 

The description of spirometry examination: 

It is done in seated or erected position. The patient gets a mouthpiece that is held with his lips. 

To ensure that all of the inhaled and exhaled air goes only through the mouth, it is necessary to use 

the nose clip. Before the examination, it is also necessary to determine the information about 

patient ś height and weight.  

The examination is done several. The three best values are considered as correct. Measured 

parameters are then used for the construction of spirometry curve (spirogram) that expresses the 

dependence of changing volume in time.  

Differential sensor: 

The air flow is measured with using the difference between the pressures of two places of 

sensor. The best way how the difference between pressures can be created is to use the tapered tube 

(Venturi tube). It is implemented by using the Fleisch manometer that is created by a dense system 

of concentrically thin tubes with a diameter smaller than 1 mm, placed in the direction of air flow. 

The pressure is then measured before and after this system of tubes. 

 



 

 

 

 
Figure 2: Fleisch pneumotachograph. 

 

The other manometer that is also often used is the Lilly ś manometer. Instead of system of 

tubes, there are used several fine metal membranes placed parallel behind that create the air 

resistance. 

 
Figure 3: Lilly pneumotachograph. 

 

Turbine sensor: 

The turbine sensor enables to measure fluid and gas. The measuring is based on the principle of 

scanning the velocity of rotation of the turbine that is inserted in measured medium. The velocity of 

rotation is directly proportional to velocity of convection of the measured medium and it is 

independent on its density, pressure and temperature. 

 

 
Figure 4: The sensor Gold TRA7500. 



 

 

 

Instructions 
1. Connection according to Figure 5. 

 

 

Figure 5: Block diagram of Elvis connection and PC 

 

2. Familiarize yourself with the software 

 

 

Figure 6: Block diagram software functions  

 

3. Familiarize yourself with the front panel the software 



 

 

 

 
Figure 7: Front panel 

Instructions to task number 1 

 

1. Connect the power supply (+5 V) and ground (Ground) differential sensor to ELVIS II. 

Connect the channel on which you measure (AI +, AI-). When connecting, follow the figure 8. 



 

 

 

 
Figure 8: Schematic diagram of spirometry with differential sensor 

 

2. To connect the pins of the differential sensor membrane through the tubing. Follow Figure 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Connecting membrane to the differential sensor 

 

3. Turn the IN ELVIS II on and run the program called as Spirometrie. 

4. The upper panel click with the mouse Operate and then click on the Run. 

5. Start the measuring using the Spusť nové měření. 

6. Set the channel on which you want to measure and which is identical to the channel connected 

to NI ELVIS II. 

7. Select differential spirometry through the Diferenciální 

8. Start the measurement using the button Play. 

9. Click the button Kalibrace. 

10. Do maximal inhalation, maximal exhalation, IRV, ERV, FEV1. 

11. After a pause the measured curve measurements using the Pause button. 

Differential 

sensor SDP 

1000-L025 



 

 

 

12. The graph mark the using cursor amplitude and time, and put in the appropriate places in the 

table used to convert the volume flow result is substituted into the appropriate box, always in 

absolute value. Vital capacity VC and Tiffeneauv index is calculated automatically after 

reaching value. 

13. After finding all the values save the measurements using the ULOŽIT button (the 

columns are in the same order as the front panel). The file is saved in Microsoft Office 

Excel. 

14. Then save the front panel using the Print Screen button to format. doc or painting. 

15. Stop the measuring using the Konec programu. 

16.  

Table 1: Results of measurement of spirometry using differential sensor 

Measurement 

parameters 

The measurement 

value 

Physiological value 

(standard) 
Unit 

FVC    
VT    

IRV    

ERV    
VC    

FEV1    
Tiffeneaův index    

 

Instructions to task number 2 

1. Connect the power supply (+5 V) and ground (Ground) differential sensor to ELVIS II. 

Connect the channel on which you measure (AI +, AI-). When connecting, follow the figure 

10. 

 

Figure 10:  Schematic diagram of spirometry turbine sensor 

 



 

 

 

 
2. Turn the IN ELVIS II on and run the program called as Spirometrie. 

3. The upper panel click with the mouse Operate and then click on the Run. 

4. Start the measuring using the Spusť nové měření. 

5. Set the channel on which you want to measure and which is identical to the channel connected 

to NI ELVIS II. 

6. Select differential spirometry through the Turbínka 

7. The next procedure is the same as in previous task. 

 

Table 2: Results of measurement of spirometry using turbine sensor 

Measurement 
parameters 

The measurement 
value 

Physiological value 
(standard) 

Unit 

FVC    

VT    
IRV    

ERV    
VC    

FEV1    

Tiffeneaův index    

 

Results 
1. The figures of front panels with spirometry curves and measured values shall be reported. 

2. Create the spirometry curves also in MS Excel software and mention them in report.  

3. Evaluate the results of the laboratory exercise as is common. 

4. Compare the measured values with each of the two spirometers, in terms of accuracy, 

advantages and disadvantages spirometer. Then determine the conclusion. 

 

Questions 

1. What is the spirometry and how it is used? 

2. How does the turbine sensor work? 

3. How does the differential sensor work? 

4. What is the vital capacity, how it can be determined and what is its optimal value for healthy 

individual. 

5. What is meant by the lung obstruction? 

6. Mention at least two other lung diseases and describe them in few words.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Příloha 6: Vzorový protokol  

 

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 
BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Protokol o měření 

Spirometrie 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Jméno a příjmení, Login     datum 
 



 

 

 

Cíl úlohy 

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 pochopit princip diferenciálního a turbínkového senzoru 

 použít tyto dva senzory a stanovit dýchací parametry 

 změřit spirometrickou křivku a vyhodnotit výsledky 

 pochopit výhody a nevýhody turbínkového a diferenciálního senzoru 

Zadání 
1. S využitím diferenciálního a následně turbínkového senzoru zaznamenejte spirometrickou 

křivku. 

2. Z naměřených křivek zjistěte požadované parametry (max. nádech, max.výdech, VT, IRV, 

ERV, FEV1).  

3. Porovnejte výsledky měření s uvedenými fyziologickými hodnotami v teoretickém rozboru a 

vyhodnoťte je. 

4. Porovnejte mezi sebou naměřené hodnoty z obou spirometrů a stanovte závěr. 

Předpokládané znalosti 
Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování:  

 kapitola 14 Respirační diagnostika [PEN04] 

Zaměřte svoji pozornost na následující témata: 

 Spirometrie, lopatkový pneumotachograf a pneumotachograf s diferenčním 

manometrem 

Použité vybavení 

 spirometr realizovaný pomocí diferenciálního senzoru  

 spirometr realizovaný pomocí turbínkového senzoru   

 virtuální instrumentace NI ELVIS 

 mechanický filtr ISO-Gard HepaLight 1ks 

 počítač 

 Labview 

 Náustek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pracovní postup 

Postup práce č. 1 

Desku plošného spoje jsem nejprve připojila k NI ELVIS II dle obrázku číslo 8. Prvním krokem 

bylo přivedení napětí +5 V a země na plošný spoj, na kterém se nacházela spirometrie využívající 

diferenciální senzor. Následně jsem připojila měřící kanál s označením AI+ a AI-. Dalším krokem 

bylo připojení membrány prostřednictvím hadiček k diferenciálnímu senzoru. Po takto připraveném 

zapojení jsem zapnula NI ELVIS II a následně program s názvem Spirometrie. Na horní liště jsem 

přes Operate a Run uvedla program do chodu a spustila jsem nové měření. Dalším krokem bylo 

nastavení kanálu, který musel být shodný s kanálem NI ELVIS II a nastavení měření prostřednictvím 

diferenciálního senzoru. Po splnění těchto kroků jsem přešla k samotnému měření spirometrické 

křivky pomocí tlačítka Play a kalibraci. Po nadýchání požadovaných parametrů jsem měření 

pozastavila. V druhém grafu jsem zjistila veškeré parametry dle zadání pomocí kurzorů a vepsala jsem 

je do příslušných oken. Po zjištění veškerých hodnot jsem si program uložila ve formátu .lvm a 

následně pomocí klávesy Print screen také do malování. Posledním krokem bylo ukončení celého 

programu. 

 

Tabulka 1: Výsledky měření spirometrie využívající diferenciální senzor 

Měřené 

parametry 
Naměřená hodnota 

Fyziologická hodnota 

(norma) 
Jednotka 

FVC 3,46 3-5 [l] 
VT 0,45 Okolo 0,5 [l] 

IRV 2,45 2-3 [l] 
ERV 1,32 Okolo 1,5 [l] 

VC 4,22 3-5 [l] 
FEV1 3,96 2-5 [l] 

Tiffeneaův index 93,84 Okolo 80% do 100% [%] 



 

 

 

 
Obrázek 1: Naměřená spirometrická křivka pomocí spirometru využívající diferenciální senzor. 

 

 

Obrázek 2: Naměřená spirometrická křivka pomocí spirometru využívající diferenciální senzor. 
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Postup práce k bodu č. 2  

Desku plošného spoje jsem nejprve připojila k NI ELVIS II dle obrázku číslo 10. Prvním 
krokem bylo přivedení napětí +5 V a země na plošný spoj, na kterém se nacházela spirometrie 
využívající diferenciální senzor. Následně jsem připojila měřící kanál s označením AI+ a AI-. Po 
takto připraveném zapojení jsem zapnula NI ELVIS II a následně program s názvem Spirometrie. 
Na horní liště jsem přes Operate a Run uvedla program do chodu a spustila jsem nové měření. 
Dalším krokem bylo nastavení kanálu, který musel být shodný s kanálem NI ELVIS II a nastavení 
měření prostřednictvím turbínkového senzoru. 

 
Tabulka 2: Výsledky měření spirometrie využívající turbínkový senzor. 

Měřené 

parametry 
Naměřená hodnota 

Fyziologická hodnota 

(norma) 
Jednotka 

FVC 2,93 3-5 [l] 

VT 0,5 Okolo 0,5 [l] 
IRV 2,27 2-3 [l] 

ERV 1,55 Okolo 1,5 [l] 

VC 4,32 3-5 [l] 
FEV1 0,96 2-5 [l] 

Tiffeneaův index 22,22 Okolo 80% do 100% [%] 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
Obrázek 3: Naměřená spirometrická křivka pomocí spirometru využívající turbínkový senzor. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Obrázek 4: Naměřená spirometrická křivka pomocí spirometru využívající turbínkový senzor. 

 

Výsledky a závěr 
V této laboratorní úloze bylo mým úkolem naměřit spirometrickou křivku pomocí 

dvou spirometrů, kdy jeden využíval pro měření diferenciální senzor a druhý turbínkový senzor. 
Měření pomocí spirometru využívající diferenciální senzor proběhlo bez problému. Veškeré naměřené 
hodnoty byly v normě, co se týče fyziologických hodnot. U druhého měření pomocí spirometru 
využívajícího turbínkový senzor, již měření není přesné. Z naměřených parametrů vyplývá, že jsou 

v rozmezí fyziologických hodnot krom Tiffeneaova indexu. Tiffeneaův index nevyšel v rámci 
fyziologických hodnot, jelikož sestrojená spirometrie prostřednictvím turbínkového senzoru 

není naprogramovaná správně. U tohoto spirometru sice lze rozlišit nádech a výdech ale nelze 
zjistit amplitudu výdechu. Toto vyplývá také z obrázku 4. Amplituda při výdechu je stále 
stejná, mění se akorát čas, po který výdech probíhal. Proto tedy měření pomocí turbínkového 
senzoru nelze považovat za věrohodné s reálnou vypovídající hodnotou o dýchacím systému měřené 
osoby. Z toho vyplývá, že v tomto případě je měření spirometrie pomocí diferenciálního senzoru 
přesnější.    

Kontrolní otázky 
1. Co je to spirometrie a k čemu slouží? 

Patří mezi základní vyšetření funkce plic. Podle měřených veličin se dělí vyšetření na statické 

(tzv. klidové) a dynamické. Hlavní měřenou veličinou u spirometrie je vitální kapacita plic neboli 

roztažitelnost plic. Vyšetření pracuje na principu měření vdechovaného a vydechovaného objemu 

vzduchu v závislosti na čase. Spirometrie je jedním ze základních vyšetření pro zjištění plícních 

onemocnění jako je například astma bronchiale. 
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2. Na jakém principu pracuje turbínkový senzor?  

Turbínkový průtokoměr umožňuje měřit kapaliny i plyny. Měření je založeno na principu 

snímání rychlosti rotace turbínky, vložené do měřeného média. Rychlost rotace turbínky je  

úměrný k rychlosti proudění měřeného média a je v širokých mezích nezávislá na jeho hustotě, 

tlaku a teplotě. 

 

3. Na jakém principu pracuje diferenciální senzor?  

Průtok se měří na základě měření rozdílu tlaku mezi dvěma místy snímače. Nejjednodušším 

způsobem lze rozdíl tlaku vytvořit pomocí trubice se zúžením (Venturiho trubice). Nejčastěji 

jde o tzv. Fleischův manometr, který tvoří hustá soustava koncentricky uložených tenkých 

trubiček o průměru menším než 1 mm, ležících ve směru proudění vzduchu. Tlak je měřen před 

a za tímto svazkem trubiček.  

 

4. Co znamená, jak se značí vitální kapacita plic, jak se vypočítá, jaká je norma u zdravého 

člověka?  

Vitální kapacita plic (VC) neboli velikost plic je definována jako objem vzduchu při 

maximálním výdechu po předcházejícím maximálním nádechu. Je důležitým měřítkem pro 

zjištění, jak plíce fungují a jaká je síla dýchacích svalů. Vypočítáme ji jako součet inspiračního 

rezervního objemu, dechového objemu a expiračního rezervního objemu při maximálním 

nádechu a maximálním výdechu. Jeho hodnota se pohybuje u mužů okolo 4800 ml a u žen cca 

3200 ml. 

 VC =             (1) 

 

5. Co znamená obstrukce plic? 

Jedná se o onemocnění dolních cest dýchacích, kdy dojde k obstrukci neboli překážce v plícní 

tkání. Tato obstrukce omezuje plnohodnotné pacientovo dýchání. 

 

6. Vyjmenuj další alespoň dvě plícní onemocnění a stručně popis jejich význam. 

Astma bronchiále 

 jedná se o chronický celoživotní zánět dýchacích cest. Může vzniknout v každém věku. Je 

doprovázeno přetrvávající dušností a pískáním slyšitelným v hrudní oblasti při výdechu 

Silikóza: 

 jedná se o výhradně o onemocnění vzniklé z povolání. Vyskytuje se u lidí pracujících 

v prašném prostředí. Vzniká usazováním oxidu křemičitého v plicích. Silikózu lze nazvat jako 

zaprášení plic. 

 


