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Abstrakt 

Hlavní částí práce je návrh a realizace radiofrekvenčního generátoru, který je vhodný pro elek-

trochirurgické koagulační výkony v mikrochirurgii. V práci jsou dále shrnuty potřebné teoretic-

ké podklady pro tento druh elektrochirurgické terapie, výčet obvyklých vlastností komerčních 

přístrojů různých kategorií a ověření vlastností navrhnutého přístroje měřením. Návrh se skládá 

z výkonové elektroniky, měřících systémů, napájecích a bateriových obvodů, zobrazovacích a 

ovládacích prvků. Uvedené části jsou řízeny a sledovány mikrokontrolerovou jednotkou, která 

zároveň slouží jako regulátor výstupního výkonu a k zajištění signálových vlastností výstupního 

elektrického výkonu, proudu a napětí.  

Klíčová slova 

Elektrokoagulace, radiofrekvenční generátor, mikrokontroler, výkonový regulátor. 

Abstract 

Main part of the thesis is development and implementation of radiofrequency generator in-

tended for electro coagulation in microsurgery. Theoretic part of the thesis collects available 

scientific facts and current safety procedures. Development includes power amplifier, measur-

ing system, control system, verification of functionality and human machine interface. Stated 

parts are controlled by microcontroller unit, which is programmed to serve as output signal reg-

ulator.  

Key words 

Electro coagulation, radiofrequency generator, microcontroller unit, power regulator 



9 

 

Seznam zkratek 

A         Zesílení [dB] 

MCU        Mikrokontrolerová řídící jednotka 

A/D  Analogově digitální 

DC  Stejnosměrné napětí 

DP Dolní propust 

dB Decibel 

EKG  Elektrokardiografie  

EEG  Elektroencefalografie  

EOG  Elektrookulografie 

EMG  Elektromyografie 

ESU Elektrochirurgická jednotka (electrosurgical unit) 

𝑓0 Charakteristická/ zlomová frekvence 

Hz Hertz 

HP Horní propust 

MS Matlab Skript 

𝑂2 Kyslík 

𝐶𝑂2 Oxid uhličitý 

OZ  Operační zesilovač 

PP Pásmová propust 

PZ Pásmová zádrž 

RC  Odporově kapacitní 

RLC Odporově kapacitně induktivní 

U Napětí [V] 

Ω Ohm 
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1 Úvod 

Radiofrekvenční generátory jsou široce používaným elektronickým prvkem zajišťujícím 

signálové vlastnosti elektrického proudu a napětí pro zpracování dat, komunikaci v širokém 

pásmu frekvencí a také v medicínských aplikacích. Na poli medicíny jsou jedním z nejčastějších 

využití elektrochirurgické nástroje.  

Elektrochirurgické nástroje se s nástupem laparoskopických operací široce rozvinuly i 

do tradiční chirurgie. Pro pacienta je elektrochirurgie, při správném použití, šetrnější metodou 

operace s kratší dobou rekonvalescence a menšími krevními ztrátami. Během let bylo vyvinuto 

množství technologií využívající principy kauterizace a koagulace. Historicky je první použití 

kauterizačních nástrojů, předchůdců elektrochirurgie, datováno do 3. tisíciletí před naším leto-

počtem, počátky elektrokauterizace do 19. století a současná technika elektrochirurgie byla uve-

dena v roce 1960 [1].  

Elektrokautery, elektrochirurgické přístroje i elektrokoagulátory pracují na principu za-

hřívání tkáně. Pro správné pochopení těchto přístrojů je důležitá znalost účinků elektrického 

proudu a napětí na lidský organismus, stejně jako účinků tepla na tkáň. Elektrochirurgické pří-

stroje jsou rozšířeny téměř ve všech odvětvích chirurgie. 

Základními fyzikálními principy elektrokoagulace je především zahřívání tkáně průchodem 

elektrického proudu a odpařování tekutin, které způsobí “spečení“ tkáně, po kterém dojde k 

ucpání cév a následné zastavení krvácení. 

V současné době se tyto přístroje a zapojení realizují pomocí mikrokontrolerových jedno-

tek s výkonovou elektronikou a ovládacími prvky. U některých složitějších přístrojů je součástí 

možnost měnit vlastnosti elektrického signálu. 
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2 Princip funkce vysokofrekvenčního 

řezu a koagulátoru 

2.1 Pohyb elektrického náboje v lidském těle 

V lidském těle jsou majoritním vodičem elektrického proudu ionty Na, Cl a K. Jejich přemisťo-

váním přes celulární membránu dochází ke změnám polarizace buněk. Shluky buněk (přede-

vším neuronů), polarizované stejným směrem se na venek projevují jako elektrická aktivita 

např. mozku [2]. Naproti tomu jsou moderní přístroje založeny na pohybu elektronů v elektric-

kém poli. Zavedením stejnosměrného proudu na pokožku dochází k “odčerpávání” elektronů ze 

tkáně, což vede k hromadění iontů opačného náboje a nastávají chemické změny ve složení 

tkáně (lokální porušení acidobazické rovnováhy). Zavedením střídavého elektrického proudu na 

pokožku dochází ke střídání těchto jevů a při dostatečné frekvenci nedochází k velké polarizaci 

tkáně a proto ani k poškození chemickými výkyvy.  

Lidské tělo lze považovat za nehomogenní vodič. Vlastností elektrického proudu je průchod 

cestou s nejnižším odporem. To se projeví zejména při velké vzdálenosti elektrod. V tom přípa-

dě je pravděpodobnější šíření proudu cévami a následný zásah srdce. V případě malých vzdále-

ností pak lze říci, že proud uzavírá obvod nejkratší možnou trajektorií. V objemovém vodiči 

obecně nastává tzv. skin effect. Jeho projevy jsou zřejmé při vysokých frekvencích, kdy vede 

pouze tenká povrchová vrstva vodiče. Praktickou ukázkou tohoto jevu může být zásah člověka 

proudem po uzavření vysokonapěťového obvodu přes zářivku, která se rozsvítí. Proud pak pro-

téká pouze tenkou vrstvou pokožky a nedojde k viditelným příznakům zásahu elektrickým 

proudem. Exaktně je tento jev popsán rovnicí: 

𝐽 = 𝐽𝑆𝑒
−𝑑/𝛿  

[3] (1) 

Kde:  J  Proudová hustota ve vodiči [A/m] 

  Js  Proudová hustota na povrchu vodiče [A/m] 

  d  Hloubka [m] 

  δ  Hloubka vniku daná vztahem [m]: 

𝛿 =  
2𝜌

𝜔𝜇
 

[3] (2) 

Kde:   𝜌  Rezistance vodiče [Ω m] 

  𝜔  Úhlová rychlost [rad/s] 

  𝜇  Absolutní magnetická permeabilita vodiče [H/m] 
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Obvyklými průvodními příznaky jsou křeče způsobené vybuzením neuronů a dráždivých ner-

vosvalových plotének, v extrémních případech i popáleniny způsobené průchodem elektronů 

tkání. Střídavý proud o síťovém kmitočtu (50Hz) může interferovat s převodním systémem 

srdečním a vyvolat fibrilaci. 

Každý elektron, tak jako například plavec v moři, potřebuje energii k překonání struktury okolní 

látky. Energie je elektronu dodávána elektrickým polem, které ho “táhne” ke kladné elektrodě. 

Zároveň je vodiči (tkáni, drátu, atp.) odevzdána část energie ve formě Joulova tepla. Jeho veli-

kost roste v závislosti na velikosti působící síly (odpovídá velikosti napětí), počtu elektronů 

(odpovídá proudu) a velikosti síly nutné k překonání dráhy mezi elektrodami (odpovídá odpo-

ru). 

𝑑𝑄 = 𝑖2 𝑡 ∙ 𝑅(𝜗) ∙ 𝑑𝑡 

[3] (3) 

Kde  dQ   je infinitezimální množství tepla [J] 

  i(t)  hodnota proudu proměnná v čase [A] 

  R(𝜗)   hodnota elektrického proudu proměnného s teplotou [Ω] 

  dt  infinitezimální změna času [s] 

dále musíme definovat činný odpor v závislosti na jeho teplotě: 

     R(𝜗) = k ρ(𝜗) 
𝑙

𝑆
 

[4] (4) 

kde  k  Součinitel povrchového zahuštění [-] 

ρ(𝜗)  měrný odpor materiálu vodiče [Ω m] 

  l  délka vodiče [m] 

  S  průřez vodiče [m
2
] 

Při známé měrné tepelné vodivosti c můžeme vypočítat množství tepla nutné k zahřátí vodiče o 

definovaný teplotní rozdíl. 

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇 

   [3] (5) 

𝑄

𝑚𝑐
= ∆𝑇 

(6) 

Kde     𝑄  Teplo [J] 

m  hmotnost oteplované látky [kg] 

  c  měrná tepelná vodivost [J/kg] 

  ∆𝑇  rozdíl teplot [°C] 
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Pokud se zaměříme na tkáň člověka, je při dlouhodobější expozice nutné vzít v úvahu také teplo 

odváděné kardiovaskulárním systémem a šíření vedením do okolí [2].  

Kromě jevů na buněčné úrovni, které jsou popsány dále, dochází vlivem proudu k tzv. elektro-

poraci. V buněčné membráně se nacházejí kanály pro výměnu látek s okolím (sodno-draselné 

pumpy, apod.), jejich činnost je řízena chemicko-elektrickými reakcemi (např. štěpením adeno-

sintrifosfátu na adenosindifosfát). Hlavním způsobem řízení obsahu buňky je možnost otevřít 

kanály, kterými proudí látky dovnitř a ven. Pokud je na buňku přivedeno vnější napětí, kanály 

konají svou funkci a při příliš velkém napětí může v extrémních případech dojít k mechanické-

mu zničení buňky. 

2.2 Elektrokauter 

Elektrokauter je mezistupeň elektrochirurgie a kauteru – nástroje, který byl využíván již v 

3. tisíciletí př. n. l. Elektrokauter je přístroj zahřívaný elektrickým proudem (v doktorské trmi-

nologii se také elektrochirurgické přístroje mylně označují jako elektrokautery). Po přiložení 

nástroje na tkáň dochází k předávání tepla do tkáně vedením. Při zvýšené teplotě dochází tak 

jako při zahřívání tkáně elektrickým polem k postupné koagulaci tkáně. Výhodou proti původ-

nímu nástroji není nutnost střídat fázi nahřívání předmětu a aktivního používání přístroje. 

V dnešní době se tento nástroj používá spíše výjimečně a to v dermatologii. Vzhledem 

k podobnosti elektronických prvků s elektrochirurgickými nástroji, tyto budou rozebrány spo-

lečně v následujících kapitolách věnovaných především elektrochirurgii. Na obr. 1 je kauter 

používaný začátkem 20. století.  

 

 

 
Obr.1: Kauter [5] 

Na obr. 2 je naznačen průchod elektrického proudu při metodách elektrokauterizace a elektro-

chirurgie. 

 
Obr. 2: Elektrokauter (vlevo) a elektrochirurgie [5] 
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2.3 Princip funkce vysokofrekvenční koagulace 

Jev koagulace obecně využívá činitele vytvářející teplo (elektrický proud, chemická látka). Ve 

tkáni pomalým zahříváním stoupá teplota do rozmezí 45 - 60°C, vedoucí k vysušení roztoku a 

denaturaci bílkovin bez karbonizace tkáně. Takto vznikne materiál, který ucpává drobné i větší 

trhliny ve stěnách cév a kapilár. Při využití elektrického proudu je koagulace provázena jevy 

desikace a fulgurace. 

V použité literatuře [1] je jev desikace popsán následovně: 

„Teplo, které se vytváří ve tkáni během průchodu proudu, vede ke koagulaci. Jde o nízký  

výkon, při kterém se tvoří málo jisker, může jít o monopolární i bipolární systém.  

Desikace je proces, kdy je tkáň zahřívána a voda v buňkách se mění v páru, což má  

za následek vysychání buňky. Může jí být dosaženo řezem nebo koagulačním  

proudem při kontaktu s elektrochirurgickým nástrojem se tkání když nedochází  

k jiskření. Jde o nízkoenergetickou koagulaci bez jiskření a je to nejčastější  

elektrochirurgický efekt.“ 

 V použité literatuře [1] je fulgurace popsána následovně: 

„Destrukce tkání (bez řezu ) - jiskry koagulují a spalují, výboj má krátké trvání a  

vysokou voltáž. Fulgurace funguje na bezkontaktním principu mezi nástrojem a tkání.  

Oproti řezu vyžaduje dostatečnou voltáž k produkci jisker ale nízkou proudovou sílu,  

aby došlo spíše ke koagulaci, než k řezu. Toho je dosaženo intermitentními výboji  

vysokého napětí. Pokud je koagulace nebo fulgurace aktivována, aktivní elektrická  

vlna je přítomna pouze v deseti procentech celkového času aktivace elektro-  

chirurgického nástroje. Pracovní cyklus činí tedy pouze deset procent. Teplota  

v buňkách tkáně se zvyšuje v době bombardování proudem elektronů a pak následuje  

prolongovací perioda, kdy se teplota vrací k normálu. Fulgurační proud se uvolňuje  

aktivací koagulačního přepínače elektrochirurgického generátoru.“  

Napětí nutné k proražení vzduchové bariéry mezi hrotem elektrody a tkání se mění podle vlast-

ností prostředí a vzdálenosti, při běžném použití se pohybuje v řádu kV. 

Při koagulaci elektrický proud prochází tkání pouze přibližně 10% času a zbytek se teplota 

v tkáni vrací do normálu. 

 

Obr. 3: desikace (vlevo), fulgurace [6] 
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2.4 Princip funkce vysokofrekvenčního řezu 

Společným znakem moderních elektronických skalpelů je regulované ohřívání tkáně. Při teplotě 

60 – 100°C dochází vysychání vody v tkáních a jejich mechanickému rozrušování a mechanic-

kému rozestupu. Při teplotě nad 100°C dochází k varu vody v tkáních a jejich karbonizaci. Tep-

lotou v rozmezí 45 – 60°C je zastavováno krvácení – krev vysychá a v ní obsažené bílkoviny 

koagulují. Kombinací obou efektů dostaneme chirurgický nástroj, který se vyznačuje téměř 

nekrvavým řezem.  

 

2.5 Prolínání řezu a koagulace 

V praxi se jedná o jevy, které spolu úzce souvisí a je velmi těžké je od sebe oddělit. Především 

při elektrochirurgickém využití těchto jevů platí, že pokud je prováděna např. koagulace, pak je 

zároveň v minimální míře prováděn řez tkáně. Pro jednotlivé aplikace využíváme nástroje vy-

tvořené tak, aby v jejich funkci převládal chtěný jev. Je možno také nastavit takzvané „Blend“ 

módy, kdy se provádí řez tkáně s různou mírou koagulace. Jak v praxi mohou vypadat tvary 

signálů používaných v elektrochirurgii ukazuje Obr. 4. Na něm je dobře patrné, že poměr mezi 

řezáním a koagulací je možno regulovat pomocí zapínání a vypínání generátoru. Tato regulace 

se v signálu projeví jako změna parametru – tzv. „Crest factor“. Jedná se o poměr špičkového k 

průměrnému napětí střídavého proudu. Jedním ze způsobů jak crest factor měnit je změna střídy 

signálu. 

V případě řezu proud prochází pacientem po celý čas. Se snižujícím se podílem času po který 

procházejí elektrický proud má elektrochirurgický výkon spíše koagulační charakter.  

 

 
Obr. 4: Srovnání tvaru napětí při řezu (vlevo), smíšených módech a koagulaci (vpravo) [6] 
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2.6 Zapojení elektrod využívané v elektrochirurgii 

Základní aplikace v elektrochirurgii dělíme podle uspořádání elektrod v přístroji. Dělí se na 

monopolární a bipolární. V obou aplikacích můžeme využít řez i koagulaci. 

2.6.1 Monopolární zapojení elektrod 

Při tomto zapojení prochází proud do pacienta operačním nástrojem (aktivní elektrodou) a ná-

sledně prochází tělem pacienta k disperzní (zemnící) elektrodě. Indiferentní elektroda bývá nej-

častěji podložena pod pacientem.  

 
Obr. 5: Rozložení elektrod při monopolární aplikaci [1] 

Tabulka 1 obsahuje obvyklé vlastnosti elektrického signálu využívaného v monopolární elek-

trochirurgii. Tabulka 2 ilustruje obvyklé využití monopolárního zapojení spolu s používanými 

výkonovými rozsahy.  
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  Výstupní napětí (ote-

vřený obvod, napětí 

špička - špička) [V]  

Výstupní 

výkon [W] 

frekvence 

[kHz] 

Crest 

faktor 
Střída [%] 

  

Monopolární módy           

Řez 200 - 5000 1 – 400 300 - 1750  1,4 - 2,1 100 

Blend 1500 - 5800 1 – 300 300 - 1750 2,1 - 6 25 - 80 

Desikace 400 - 6500 1 – 200 240 - 800 3,5 - 6  50 - 100 

Fulgurace 6000 - 12000 1 – 200 300 - 800 6 - 20 10 - 70 

    

   

  

Bipolární módy   

   

  

Koagulace/desikace 200 - 1000 1 – 70 300 - 1050 1,6 - 12 25 - 100 

 

Tab.1: Obvyklé vlastnosti elektrického signálu v monopolárním zapojení [7] 
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Výkonový rozsah Procedury 

    

Nízký výkon   

< 30W řez Neurochirurgie 

< 30W koagulace Dermatologie 

  Plastická chirurgie 

  Orální chirurgie 

  Laparoskopická sterilizace 

  Vasektomie 

    

Střední výkon   

30W - 150W řez Obecná chirurgie 

30W - 150W koagulace Laparotomie 

  Operace hlavy a krku 

  Hlavní ortopedická chirurgie 

  Hlavní cévní chirurgie 

  Rutinní hrudní chirurgie 

  Polypektomie 

 

  

Vysoký výkon   

> 150 W řez Transuretrální resekční procedury 

> 70W koagulace Thoracotomie 

  Odstraňování nádorů 

  Mastektomie 

 

Tab. 2: Využití monopolárního zapojení a obvyklé výkonové rozsahy [7] 
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2.6.2 Bipolární zapojení elektrod 

Bipolárně zapojené elektrody jsou často uspořádány ve formě kleští či pinzet. Obě elektrody 

jsou tedy připojeny k užívanému nástroji. Proud v ideálním případě probíhá pouze mezi nimi.  

 
Obr. 6: Rozložení elektrod při bipolární aplikaci [1] 

2.6.3 Srovnání zapojení 

Pozitiva monopolárního zapojení: 

- Jednodušší ovládání 

- Vhodnější ke kauterizačnímu využití 

Negativa: 

- Velký objem proudového pole (proud prochází tělem pacienta k disperzní elektrodě) 

- Nutnost zajistit výborný kontakt s disperzní elektrodou 

- Možnost popálení pacienta unikajícími proudy přes elektrody jiných přístrojů (EKG, 

kardiostimulátory, …) 

 

Pozitiva bipolárního zapojení: 

- Malý objem proudového pole (proud prochází pouze mezi elektrodami) 

- Vhodnější pro využití při koagulaci a mikrochirurgii 

- Díky uspořádání elektrod je v drtivé většině případů zabráněno popálení pacienta 

- Daleko menší výkon nutný k dosažení stejného efektu koagulace jako u monopolárního 

zapojení [7]  

Negativa: 

- V některých případech nedostatečné tepelné účinky na celý operovaný objem tkáně. 

 

 

 

 

 



22 

 

2.7 Komerční přístroje 

2.7.1 Rozdělení přístrojů 

Pracovní frekvence je u většiny přístrojů pevně nastavena. Obecně začíná na 200kHz 

a nepřesahuje frekvenci 1Mhz. Nejnižší nastavitelná frekvence je obvykle volena jako 200kHz, 

protože frekvence přibližně do 100kHz dráždí nervy a svaly, které se stahují. Výsledkem jsou 

nežádoucí stahy a křeče snižující komfort a bezpečnost pacienta při výkonu. Při využití pouze 

bipolárního zapojení je možno tuto frekvenci snížit. 

Přístroje rozdělujeme do tříd podle módů na: 

- Koagulátory 

- Elektronické skalpely 

- Elektrotomy (zvládnou funkce obou předchozích tříd a více) 

 

Podle maximálního výstupního výkonu na [8]: 

- 10-50W  – mikrochirurgické – vysoce regulovatelné s vysokými frekvencemi 

- 50-100W  – s nízkým výkonem (Low power) 

- 100-200W  – se středním výkonem (Mid-range power) 

- 300-400W  – s vysokým výkonem (High power) 

Pro většinu výkonů uskutečňovaných pomocí elektrochirurgie postačují přístroje kategorie se 

středním výkonem. 

Podle způsobu uzavření proudové smyčky: 

- Referované k zemi - Ground referenced 

- Isolované – Isolated 

Pro monopolární aplikace není nutně důležité, aby proud z pacienta procházel zpět přístrojem. 

V praxi je možno setkat se s tím, že lékař se při výkonu dotýká volnou rukou pacienta a sám 

funguje jako zemnící elektroda. Tuto metodu je možno využít pouze při nízkých výkonech. V 

případě jejího využití se jedná o bezpečnostní riziko, protože náhodný kontakt s vodivým kry-

tem přístroje, židlí, nebo jiným vodivým předmětem, může vést k popálení pacienta. [1] 

2.7.2 Součásti přístrojů 

2.7.2.1 Radiofrekvenční generátor (ESU - Electrosurgical generator unit) 

Jedná se o základní část přístroje dodávající elektrický signál o požadovaných vlastnostech. 

Moderně řešené přístroje obsahují mikroprocesorové jednotky, které jsou schopny regulovat 

výstupní výkon při operačním zásahu tak, aby nedošlo k příliš velkému poškození tkáně (popá-

leninám a spáleninám). Spálená (karbonizovaná) tkáň je nežádoucím projevem, který vede 
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k prodloužení doby rekonvalescence. U moderních přístrojů je také možno zvolit vhodný prů-

běh napětí podle vykonávaného chirurgického výkonu. Na obrázcích 7 a 8 jsou příklady někte-

rých elektrochirurgických jednotek. Radiofrekvenční generátor může být dále součástí větších 

celků, jako jsou laparoskopické operační věže a případně robotické operační systémy.   

 

 
Obr. 7: Elektrokauter typu ALSA SU 140 

 

 
Obr. 8: Elektrochirurgický systém KLS Martin maXium 

Základní funkce zajišťované pomocí ESU: 

- Ovládání přístroje 

- Regulace výstupního výkonu 

- Tvarování výstupního signálu 

- Kontrola kontaktu elektrod 

- Kontrola unikajících proudů 

- Akustická a světelná signalizace funkcí 
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Základní elektronické bloky moderního radiofrekvenčního generátoru (ESU): 

- Řídící jednotka 

- Zobrazovací a ovládací systém 

- Signalizační systém 

- Zesilovače signálu 

- Výkonové zesilovače 

- Záložní bateriový zdroj 

 

2.7.2.2 Elektrody 

2.7.2.2.1 Disperzní elektrody 

V případě monopolárních přístrojů jsou dodávány pasivní elektrody s dostatečně velkou plo-

chou a tvarováním pro zajištění správného kontaktu. Elektrody mohou být řešeny jako pevné 

části podložitelné pod pacienta vyplněné elektro-vodivým gelem pro zlepšení kontaktu. 

V některých případech jsou užity jako hlavní nebo přídavné flexibilní elektrody, jež jsou obe-

pnuty okolo pacientovy nohy či paže. Na obr. 9 jsou pak jejich příklady.  

 
Obr. 9: Disperzní elektrody [9] 

Jejich hlavním parametrem je „heating factor“. Veličina vyjadřuje množství tepelné energie 

rozptýlené elektrodou na 1Ω impedance a je roven I
2
t, kde I je efektivní proud a t čas během 

kterého proud prochází obvodem. Typický heating factor se pohybuje v rozmezí 3 - 9 A
2
s. Dů-

ležité také je, aby během doby aplikace proudu nevzrostla teplota o více než 6 °C. „Proudová 

hustota musí být v každém bodě na dispersní elektrodě výrazně nižší než je rozeznaný práh po-

pálení o velikosti 100mA/cm2, po dobu delší než 10s.“ [7] Elektrody obvykle bývají vyrobeny 

jako tenká kovová fólie s podložkou z gelového materiálu nebo z vodivého gelového materiálu. 

Na obě varianty bývá nanesena vrstva vodivé pěny, gelu, případně má povrch přilnavou úpravu. 

[7]  

Jako jeden ze způsobů ochrany pacienta před unikajícími proudy se využívá půlená dispersní 

elektroda. Jedna z částí je napájena malým napětím a proudem, který je sveden přes tělo pacien-

ta zpět do přístroje kde se vyhodnocuje impedance přechodů elektroda – pacient - elektroda.  
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Obr. 10: Monopolární koagulační systém s kontrolou kontaktu [10] 

2.7.2.2.2 Aktivní elektrody a držadla  

Elektrody jsou základním příslušenstvím každého elektrokauteru a elektrochirurgického přístro-

je. Dodávají se v mnoha tvarech a provedeních podle použité metody (monopolární, bipolární, 

fulgurace, desikace. Jejich příklady jsou na obr. 11. 

 

 

Obr. 11: Držadla a elektrody [11] 

Základní tvary jsou hrot, hrot s kuličkou, spatula a skalpel pro monopolární využití, pinzeta a 

kleště pro bipolární zapojení. Před operačním výkonem se vybraná elektroda zasadí do držadla 

(handpiece), na kterém bývá umístěn spínač elektroniky generátoru. Plocha těchto elektrod bývá 

v řádu jednotek cm
2
, pro monopolární využití i menší. 

Pro použití v endoskopii se nejčastěji volí bipolární zapojení s elektrodou ve tvaru kleští, pří-

padně drátové smyčky, které se ovinou okolo útvaru k odstranění. 
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2.7.2.3 Další vybavení a vlastnosti přístrojů 

Mezi další vybavení přístrojů patří například pedálová spoušť. Důležitou vlastností je možnost 

sterilizovat veškeré příslušenství a desinfikovat povrch přístroje. Protože přístroje mohou být na 

operačním sále vystaveny tělesným tekutinám, je důležité, aby jejich obal byl vodotěsný a ne-

mohlo dojít k průsaku tekutin do přístroje. Pro větší přístroje je také možno dokoupit vozíky, 

pro přesun po nemocnici, případně ramena pro zavěšení na operačním sále. Obvykle jsou pro 

operační sály dodávány tzv. laparoskopické věže s veškerým vybavením. 

 

 
Obr. 12: Laparoskopická věž XION [12] 

2.7.3 Moderní trendy 

2.7.3.1 Elektrochirurgie 

Obecně se s pokračujícím vývojem nových řídících jednotek vybavených lepší kontrolou napě-

ťových a proudových vlastností signálu dá očekávat zvyšování bezpečnosti, miniaturizace pří-

strojů a zvyšování jejich účinnosti. Při zlepšujících se znalostech účinků jednotlivých průběhů 

signálů lze očekávat omezování poškození okolních tkání.  

2.7.3.2 Elektrochirurgie v argonové atmosféře 

Princip zůstává proti předchozí elektrochirurgické metodě nezměněn, pouze se pro účely zkva-

litnění pracovních podmínek přístroje a chirurga přidává do cesty proudu mezi aktivní elektrodu 

a tkání plyn – argon. Výhodou této metody je rozptýlení kouře (zlepšení viditelnosti) a inertiza-

ce prostředí omezující riziko výbuchu v případě užití kyslíku a anestetických plynů pro zajištění 

životních funkcí pacienta. V případě využití módu koagulace se tato argonová atmosféra pře-
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mění v plasmu, tvořící užší a stabilnější elektrický oblouk dovolující přesnější zaměření koagu-

lovaného místa. V případě využití módu řezání dojde ke snížení výkonu nutného k dosažení 

stejného efektu, tento jev je způsoben rozdílnou hustotou plynů. Čistý argon je řidší než vzduch 

a nepředstavuje tak velkou překážku pro vznikající elektrický oblouk jako vzduch, následkem 

tohoto je nutné menší napětí k průrazu dielektrika (plynu). [7] 

2.7.3.3 Harmonický skalpel 

Jedná se o elektrický přístroj přeměňující elektrickou energii na vibrace, které denaturují bílko-

viny. Přístroj pracuje v rozsahu frekvencí 20 – 50kHz. Obvykle se jedná o nástroj ve tvaru pea-

nu nebo podobného chirurgického nástroje. Mezi nevýhody přístroje tohoto druhu patří nižší 

manévrovatelnost a nemožnost koagulace bez řezu. Výhodou je, že nedochází k popálení okol-

ních tkání pacienta. Harmonický skalpel je využíván především v laparoskopii a při operačních 

zákrocích v ústní a nosní dutině (např. odstranění mandlí). [13] 

 

 
Obr. 13: Harmonický skalpel s elektronickou řídící jednotkou [13] 

2.7.4 Bezpečnostní rizika 

2.7.4.1 Indikace a kontraindikace elektrochirurgických výkonů 

K elektrochirurgickým výkonům se přistupuje v celé řadě případů a odvětví.  

Využívají při:  

- laparoskopických operacích k zastavení krvácení cév 

- extrakci nádorů 

- dermatologických operacích  

- při histologických vyšetřeních k odebrání vzorků 

- při endoskopických vyšetřeních k odebrání vzorků 

- při endoskopických zákrocích k odoperování patologických útvarů 
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Kontraindikace pro elektrochirurgické výkony: 

- umělé klouby 

- v některých případech kardiostimulátory 

2.7.5 Bezpečnost při elektrochirurgických výkonech 

Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách mezi hlavní nebezpečí při elektrochirurgických 

výkonech jsou tato: 

- Elektrický šok pacienta nebo operatéra 

- Popálení pacienta 

o disperzní elektrodou s nedostatečným kontaktem s pacientem 

o dotykem s kovovou částí např. operačního stolu 

o unikajícím proudem přes elektrody jiného přístroje (např.: EKG a kardiostimu-

látory) 

o od implantátů umístěných v těle pacienta 

- Výbuch unikajících dýchacích a anesteziologických plynů 

- Nedostatečná koagulace cév vedoucí k vnitřnímu krvácení 

- Elektrochemické efekty přímých proudů 

 

Na obr. 14 je naznačena možnost popálení pacienta pomocí unikajícího proudu (zeleně nepřeru-

šovaně) 

 

 
Obr. 14: popálení pacienta unikajícím proudem přes připojený přístroj [10] 
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3 Návrh a realizace radiofrekvenční-

ho generátoru (ESU) 

Hlavní úlohou navrženého radiofrekvenčního generátoru je regulace výkonu v pacientském 

okruhu. Navrhovaný přístroj je koncipován v kategorii bipolárních mikrochirurgických elektro-

koagulátorů. Dalšími z důležitých vlastností jsou regulovatelný výkon v rozsahu 0-10W a pra-

covní frekvence zvolenana 10kHz – vzhledem k limitům zvoleného výchozího zapojení. Zá-

kladní schéma je využito z přednáškových materiálů poskytnutých Ing. Tomášem Klinkovským. 

Celé toto zapojení je na obr. 15. Dílčími problémy, kterými je nutno se zabývat představují pře-

devším poměrně vysoká frekvence při velkém proudovém odběru a poměrně velké zatěžovací 

impedanci. Na dalších jsou pak naskenovány další informace a výpočty předané k funkci toho 

zapojení. 

 

Obr. 15 : Převzaté schéma elektrokoagulátoru  
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Obr. 16 : Převzaté výpočty a návrhy 

Z tohoto schématu je využita výkonová elektronika, systém pro měření impedance a elektronika 

využitá pro vytvoření virtuální země. Tyto části jsou rozepsány níže. Části obvodu generující 

signál a regulující výkon jsou nahrazeny MCU a jeho periferiemi. Impedance zjištěná pomocí 

převzaté části obvodu je sledována pomocí MCU pro zpětnovazební regulaci výkonu. Celkové 

schéma je vzhledem ke své rozsáhlosti v příloze II, její součástí je schéma připojených prvků 

k jednotlivým svorkám a výstupům. U jednotlivých kapitol jsou pak přiložena dílčí schémata. 

Na obr. 16 je blokové schéma zapojení. V řídící jednotce bylo vzhledem k nízkému výkonu 

upuštěno od řízení výkonu pomocí střídy. 

 

Obr. 17 : Blokové schéma navrhovaného elektrokoagulátoru  
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3.1 Potřebný výkon přístroje 

V kapitole zabývající se tepelnými vlastnostmi jsou uvedeny zákonitosti, kterými je třeba se 

řídit při návrhu klíčových vlastností přístroje. Celkový výkon nutný ke správné funkci závisí na 

celkovém teple, které je nutno dodat tkáni (Tato práce se bude věnovat konkrétně játrům). To se 

skládá z několika faktorů: 

- Teplo potřebné k ohřátí tkáně na cca 60°C 

Hmotnost tkáně vypočteme z její hustoty a objemu. Hustota jater pohybuje v okolo 

1079 
𝑘𝑔

𝑚3[17]. Autor předpokládá (s využitím veškeré použité literatury), že objem tkáně 

při běžných podmínkách nebude větší než 1 cm
3
.  

 

𝑄𝑇 = 𝑚𝑇𝑐𝑇 𝑇𝐾 − 𝑇𝑡 = 𝜌𝑇 ∙ 𝑉𝑇 ∙ 𝑐𝑇 𝑇𝐾 − 𝑇𝑡 

= 1079 ∙ 1 ∙ 10−6  ∙ 3500 ∙  60 − 37 = 86,86𝐽 

[4] (7) 

- Teplo odváděné krevní cirkulací 

Hmotnost krve se vypočte podobně jako v předchozím případě z objemu tkáně její hus-

toty. Z předchozího výpočtu dosadíme hmotnost oteplované tkáně a doplníme ji o pro-

krvení, které je možno vyčíst z literatury [17] (902 
𝑚𝑙

min ∙ 𝑘𝑔
 = 0,0015 [

𝑙

s∙ 𝑘𝑔
]).  Teplotní 

rozdíl pro krev bude vzhledem k rychlosti proudění minimální. Pro zachování dimenzi-

onální integrity výpočtu je nutno doplnit že vypočítáváme množství krve za 1s. 

𝑄𝐾 = 𝑚𝐾 ∙ 𝑐𝐾 ∙  𝑇𝐾 − 𝑇𝑡 = 𝑉𝐾 ∙  𝜌𝐾 ∙ 𝑐𝐾 ∙  𝑇𝐾 − 𝑇𝑡 = 𝑚𝑇 ∙ 𝑝 ∙ 𝑡1𝑠 ∙ 𝜌𝐾 ∙ 𝑐𝐾 𝑇𝐾 − 𝑇𝑡 

=   𝜌𝑇 ∙ 𝑉𝑇 ∙ 𝑝 ∙ 𝑡1𝑠 ∙ 𝜌𝐾 ∙ 𝑐𝐾 𝑇𝐾 − 𝑇𝑡 =

= 1079 ∙ 1 ∙ 10−6 ∙  0,0015 ∙ 3540 ∙  40 − 37  ∙ 1 = 17,19𝑚 𝐽 

[
𝑘𝑔

𝑚3 ∙ 𝑚
3 ∙

𝑚3

s∙ 𝑘𝑔
∙
𝑘𝑔

𝑚3 ∙
K

W
∙ K ∙ s = 𝐽] 

(8) 

Kde:  p  Prokrvení – [
𝑚3

s∙ 𝑘𝑔
]  

Vzhledem k tomu, že prokrvení do značné míry záleží na velikosti cévy porušené zá-

krokem, je nutno nechat si velkou rezervu ve výkonu přístroje. 

- Teplo vyzářené a odvedené do okolních tkání vedením 

Vzhledem ke způsobu využití, množství dodaného tepla objemu tkáně atd. je možno ur-

čit: 

𝑄𝑉 ≈ 0 𝐽 

(9) 
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Toto tvrzení je možno ověřit pomocí vztahů v kapitole zabývající se dimenzováním pa-

sivních chladičů tranzistorů a výpočtů v použité literatuře [1] v kapitole 60 Chlazení. 

Celkové nutné teplo je tedy dáno součtem dílčích tepel: 

𝑄𝐶 = 𝑄𝑇 + 𝑄𝐾  + 𝑄𝑉  ≈ 60𝐽 

(10) 

𝑄𝐶 =  𝑖2 ∙ 𝑅 𝜗 
𝑡𝑎

0

𝑑𝑡 =  𝑃
𝑡𝑎

0

𝑑𝑡 =  𝑃 𝑡𝑎  

(11) 

Tkáň je buzena přibližně obdélníkovým signálem, tzn. výkon můžeme po celou dobu pokládat 

za konstantní. 

𝑃 𝑡𝑎 =
𝑄𝐶
𝑡𝑎

=
86,86

10
= 8,69𝑊 

(12) 

Po deseti sekundách průchodu proudu tkání stoupne teplota ve tkáni na 60°C. Poté je již možno 

snižovat výkon na úroveň tepelných ztrát a udržovat teplotu dokud nedojde k celkové koagulaci 

tkáně. Se snížením objemu je možné zkrátit dobu koagulace tkáně. 

3.2 Výkonová elektronika 

3.2.1 DA převodník 

Tato část obvodu dekóduje 8-bitový paralelní signál poskytovaný řídící jednotkou na signál o 

zadané frekvenci a amplitudu napětí v rozsahu 0-12V. Vzhledem k povaze převodníku je připo-

jen na MCU pomocí 8-bitové paralelní datové sběrnice a 3 ovládacích výstupů. DA převodník 

také provádí jemnou regulaci výstupního napětí pomocí připojeného operačního zesilovače a 

RC článku ve zpětnovazební smyčce DA převodníku. Vstupy převodníku se sestávají 

z datových (DB) a řídících vstupů (REF, CS, WR, DACA/DACB). Jejich funkce je podrobně 

popsána v manuálu dostupném například zde: 

http://www.gme.cz/img/cache/doc/320/064/tlc7528cn-datasheet-1.pdf. Jedná se především o 

výběr kanálu a povolení zápisu do registru převodníku. IC3 slouží jako napěťový sledovač [4]. 

http://www.gme.cz/img/cache/doc/320/064/tlc7528cn-datasheet-1.pdf
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Obr. 18: Zapojení DA převodníku 

DA převodník funguje pomocí paralelní datové sběrnice a 3 ovládacích vstupů, přepínající ka-

nály a řídící výstup převodníku, všechny tyto vstupy jsou připojeny k potenciálu země, protože 

není nutno vybírat kanál přístroje. Referenční vstupy slouží pro připojení rozsahu napětí, pro 

dekódování digitálního vstupu. Výstupní napětí je určeno následujícím vztahem: 

𝑈𝑣ý𝑠𝑡 =
𝑈𝑟𝑒𝑓𝑎

2𝑛
∙ 𝑛𝑑𝑖𝑔  

 [19](13) 

Kde: 𝑈𝑣ý𝑠𝑡   Výstupní napětí ADC [V] 

 𝑈𝑟𝑒𝑓𝑎   Referenční napětí [V] 

 n  Počet bitů [-] 

 𝑛𝑑𝑖𝑔   Hodnota dekadická hodnota na datové sběrnici digitálního vstupu [-] 

3.2.2 Výkonový zesilovač 

Jeho hlavní úlohou je zesílit výstupní proud DA převodníku MCU. Je realizován pomocí kom-

plementárního Darlingtonova zapojení BJT tranzistorů. První stupeň zapojení tvoří transistory 

BC547 a BC557. Následuje dvojice žárovek (12V/50mA) regulujících výstupní proud. Odporo-

vý dělič s rezistory o velikosti 100Ω se stará o linearizaci zapojení. Druhý zesilovací stupeň 

tvoří výkonové tranzistory BD712 a BD711 s poměrně nízkým proudovým zesílením. Konden-

zátor slouží k odfiltrování ss složky signálu. Napěťový přenos zapojení se blíží jedné.  
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Obr. 19: Výkonový zesilovač  

 

3.3 Napájecí okruh přístroje 

Celý přístroj pro svou funkci využívá energii z akumulátoru o maximálním napětí 12V. Napě-

ťové hladiny využívané přístrojem se liší podle systémů. Výkonový zesilovač využívá maxi-

mální velikost napětí. Dále je v přístroji využita napěťová hladina 6V jako virtuální zem a 5V 

pro napájení MCU. 

 

Obr. 20: Zdroj 5V pro MCU a periferie 
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Základní částí zdroje je obvod 7805 omezující jeho výstupní napětí na 5V. Dioda D1-1N1 slou-

ží jako ochrana před přepólováním zdroje, poslední částí jsou kondenzátory C3 a C4, které 

slouží pro vyhlazení vstupního napětí. 

 

Obr. 21: Zdroj 6V pro virtuální zem  

Zapojení operačního zesilovače na obr. 20 slouží k vytvoření virtuální země o hodnotě poloviny 

napájecího napětí. Odporový dělič R22 a R23 slouží k rozdělení napětí na polovinu. IC3A stabi-

lizuje pracovní bod v zapojení emitorového zesilovače tranzistorů. R24 slouží pro nastavení 

pracovního bodu výkonových tranzistorů Q8 (BD711) a je komplementu Q10 (BD712). Ty 

snižují proud odebíraný z IC3A. Kondenzátory C8 a C9 stabilizují napětí virtuální země na vy-

sokých frekvencích, kde se již neuplatní operační zesilovač.  

3.3.1 Výpočet kapacity akumulátoru 

Přístroj by měl při maximálním výkonu zvládnout koagulační výkon až u dvaceti pěti pacientů 

na jedno nabití baterie. Pro výpočet předpokládané kapacity baterie nejdříve určíme potřebný 

výstupní proud. Pro koagulující přístroj vycházíme z jeho maximálního výstupního výkonu  

10W a maximálního výstupního napětí 12V. 

𝐼𝑣 =
𝑃𝑣
𝑈𝑣

=
10

12
= 0.833 𝐴 

 [14] (14) 

Pro napájení připojených LED diod, MCU, operačních zesilovačů a dalších obvodů je předpo-

kládaný provozní proud Ip cca 1A. 

Předpokládaná délka jednoho výkonu je cca 2 minuty (120 s) aktivního působení přístroje. Pří-

stroj pak bude potřeba mít v pohotovostním režimu přibližně 10min (600 s). 
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Potřebná kapacita je vypočtena následovně [15]: 

𝐶 = 𝐼 ∙ 𝑡 

[15] (15) 

Kde: C  Kapacita baterie [As] 

 I  Proud dodávaný baterií [A] 

t  Čas,po který je dodávána energie [s] 

Pro celkovou výdrž baterie je nutno vzorec dále upravit, aby přesněji postihoval spotřebu pří-

stroje. Celková kapacita je dána součtem potřebných kapacit (aktivní a pasivní čas přístroje) 

vynásobená počtem výkonů na jedno nabití baterie. 

𝐶 = 𝑛  𝑡𝑎 𝐼𝑣 + 𝐼𝑝 + 𝑡𝑝𝐼𝑝 = 25  120 0.833 + 1 + 600 ∙ 1 = 20 499 𝐴𝑠 = 5,69 𝐴 

(16) 

Kde: C  Kapacita baterie [As] 

 n  Počet výkonů [-] 

 ta  Čas jednoho výkonu [s] 

 tp  Čas, po který je přístroj v pohotovostním režimu [s] 

 Iv  Proud procházející pacientem [A] 

 Ip  Napájecí proud prvků přístroje [A] 

3.3.2 Napájecí okruh akumulátoru 

Akumulátor je napájen ze sítě přes síťový adaptér, transformátor, usměrňovač a vyhlazovací 

kondenzátory. Celkové zapojení tvoří zdroj proudu pro dobíjení akumulátoru se vstupním stří-

davým napětím 230V/50Hz, na jehož výstupu je napětí o hodnotě 15-18 V. Na obrázku níže je 

napěťový regulátor. Použité zapojení je převzato z http://www.circuitdiagram.org/lead-acid-

battery-charger-circuit.html [20]. Z velkého počtu dohledaných realizovatelných zapojení je toto 

pravděpodobně nejvhodnější.  

http://www.circuitdiagram.org/lead-acid-battery-charger-circuit.html
http://www.circuitdiagram.org/lead-acid-battery-charger-circuit.html
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Obr. 22: Napájecí okruh akumulátoru [20] 

V tomto zapojení na obrázku výše je vstupní stejnosměrné napětí o hodnotě mezi 15 a 18V vy-

hlazováno pomocí kondenzátorů a následně je napěťovým regulátorem s tranzistorem ve zpětné 

vazbě zmenšeno na 12V odporový dělič s trimrem (potenciometrem) slouží k nastavení maxi-

málního nabíjecího proudu. Toto zapojení jako celek zajišťuje průběžné dobíjení akumulátoru 

do plné kapacity. 

3.3.3 Měření kapacity akumulátoru 

Mezi základní vlastnosti akumulátoru patří jmenovité napětí a maximální kapacita. Pokud kapa-

cita akumulátoru poklesne pod určitou hranici, začne se zmenšovat napětí poskytované akumu-

látorem. Tuto změnu napětí je možno vyhodnotit jako potřebu nabít baterii. Pro tento účel je 

využit ADC vstup MCU který převede analogovou hodnotu napětí na digitální údaj. Protože je 

referenční napětí MCU nastaveno na 5 V, je nutno maximální napětí akumulátoru snížit pod 

tuto mez. To se provede napěťovým děličem. 

 Základní vztah pro napěťový dělič je následující [14]: 

𝑈𝑣ý𝑠𝑡 = 𝑈𝑣𝑠𝑡 ∙
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
=  𝑈𝑣𝑠𝑡 ∙

1

1 + 3
=  𝑈𝑣𝑠𝑡 ∙

1

4
 

[14](17) 

Nyní postačí určit, že Uvýst = (1/4) · Uvst. Po dosazení do rovnice stačí určit odpory R1 a R2 na 

R1= 3 R2. Pro snížení spotřeby jsou zvoleny velké rezistory R2= 1 MΩ, R1= 3 MΩ. Změna napě-

tí vyhodnocovaná pomocí MCU proti reálné pak bude čtvrtinová. 

3.3.4 Výběr akumulátoru 

Vzhledem k velkým nárokům na napětí a proudový odběr bude nutno patrně nutno zvolit vari-

antu spojující několik akumulátoru sérioparalelně. Dále je nutno zvážit využití akumulátorů, 

které nejsou běžně dostupné. Běžné akumulátory mají nízké napětí a malou kapacitu (především  

NiMH a NiCd), na druhou stranu olověné akumulátory disponující dostatečnou kapacitou a 



38 

 

napětím jsou příliš těžké. V úvaze je možno také postupovat směrem snížení spotřeby celého 

přístroje a omezení počtu výkonu na jedno nabití baterie. 

3.4 Výstupní obvody přístroje 

Pro odolnost přístroje před defibrilačním impulsem je mezi výstupem napěťové elektroniky a 

příložnými částmi přístroje zapojen oddělovací transformátor – upravená tlumivka WN68212. 

Jsou použita spojená vinutí tlumivky, které tvoří sekundární vinutí transformátoru. Jako nové 

primární vinutí je navinuto 8 závitů drátu. Poměr závitů je: 

𝑛 =
𝑛𝑠𝑒𝑘
𝑛𝑝𝑟𝑖𝑚

=
160

8
= 20 

[14] (18) 

Indukce primárního vinutí je dopočtena pomocí vztahu: 

𝐿 =
𝜇0𝜇𝑟𝑁

2

𝑙
𝑆 =

1,257 ∙ 1500 ∙ 32

0.07
1 ∙ 10−4 = 24,242 ∙ 10−6𝐻 = 24,242 𝜇𝐻 

[15] (19) 

Dále se obvod sestává z tlumivky a 1M odporu RTzapojenému paralelně k pacientskému výstu-

pu přístroje. Schéma obvodu je na obr. 21. Cívka sekundárního vinutí ovlivňuje výstup svou 

vlastní indukčností XLsek. Celková impedance výstupního obvodu je pak uvedena ve vztahu 20. 

𝑍𝑠𝑒𝑘 =  𝑗𝑋𝐿𝑠𝑒𝑘 + 𝑍𝑝𝑎𝑐 ǁRT 

(20) 

Výstupní napětí přístroje je možno vypočíst následovně: 

𝑢𝑝𝑎𝑐 = 𝑢𝑠𝑒𝑘 − 𝑗𝑋𝐿𝑠𝑒𝑘 𝑖𝑠𝑒𝑘  

(21) 

Výstupní proud přístroje je určen jako: 

𝑖𝑝𝑎𝑐 = 𝑖𝑠𝑒𝑘 − 𝑖𝑇 =  𝑖𝑠𝑒𝑘 −
𝑢𝑝𝑎𝑐
𝑅𝑇

 

(22) 
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3.5 Měření impedance tkáně 

 

Obr. 23: Měření impedance tkáně 

Jedná se o zapojení logaritmující výstupní proud a napětí přístroje před výstupem do pacientské 

části – transformátor je připojen na svorky JP1.  Matematicky můžeme odvodit impedanci paci-

entského výstupu přístroje následovně: 

Pro proud antiparalelní kombinací diod je v literatuře [4] dán vztah: 

𝐼 = 𝐼0 sinh  
𝑈𝐷

2𝑈𝑇
  

(23) 

Začneme s rovnicemi popisujícími výstupní napětí zesilovače: 

𝑢𝑧𝑒𝑠 _𝑜𝑢𝑡 = 𝑢𝑅 + 𝑢𝐷𝑅 = 𝑖𝑅𝑅26 + 𝑢𝐷𝑅 = 𝑖0𝑅 sinh  
𝑢𝐷𝑅
2𝑈𝑇

 𝑅26 + 𝑢𝐷𝑅  

(24) 

Kde: 𝑢𝐷𝑅    Napětí na antiparalelně zapojených diodách D3 a D4 [V] 

 𝑖𝑅   Proud odporem R26  [A] 

 𝑖0𝑅  Závěrný proud diody typu BAT42 [A] 
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Analogicky platí pro druhou větev: 

𝑢𝑧𝑒𝑠 _𝑜𝑢𝑡 = 𝑢𝑝𝑟𝑖𝑚 + 𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚 𝑍𝑝𝑟𝑖𝑚 + 𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑖0𝑝𝑟𝑖𝑚 sinh  
𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚

2𝑈𝑇
 𝑍𝑝𝑟𝑖𝑚 + 𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚  

(25) 

Pro napětí na primárním vinutí pak platí: 

𝑢𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑢𝑧𝑒𝑠 _𝑜𝑢𝑡 − 𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝑖0𝑅 sinh  
𝑢𝐷𝑅
2𝑈𝑇

 𝑅26 + 𝑢𝐷𝑅 −  𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚  

(26) 

Protože iprim = idprim můžeme uvažovat proud primárním vinutím o velikosti 

𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚 = 𝐼0𝑝𝑟𝑖𝑚  sinh  
𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚

2𝑈𝑇
  

(27) 

OZ IC4B a IC6B realizují funkci  uvýst = ∣ 𝑢𝑣𝑠𝑡 ∣ [4] a na výstupu OZ IC5B a IC7B je realizová-

na funkce uvýst = ln (𝑢𝑣𝑠𝑡 ) [4]. Pokud budeme znát napětí na výstupu IC, můžeme zpětně dostat 

napětí na antiparalelním zapojení diod: 

𝑢𝑜𝑢𝑡_𝑖𝑐5𝑏 = ln(∣ uDR ∣) 

(28) 

Následují úpravy exponenciální rovnice: 

𝑒𝑢𝑜𝑢𝑡 _𝑖𝑐5𝑏 = 𝑒ln(∣uDR ∣) 

(29) 

𝑒𝑢𝑜𝑢𝑡 _𝑖𝑐5𝑏 = ∣ uDR ∣ 

(30) 

     ±𝑒𝑢𝑜𝑢 𝑡𝑖𝑐5𝑏 = uDR  

(31) 

Pro druhou větev se analogicky dostaneme k výsledku 

±𝑒𝑢𝑜𝑢 𝑡𝑖𝑐7𝑏 = uDprim  

(32) 
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Nyní začneme dosazovat do vztahů pro 𝑢𝑝𝑎𝑐  získaných v kapitole 3.3: 

𝑢𝑝𝑎𝑐 = 𝑢𝑠𝑒𝑘 − 𝑗𝑋𝐿𝑠𝑒𝑘 𝑖𝑠𝑒𝑘  

(33) 

Dosadíme: 

𝑢𝑠𝑒𝑘 = 𝑛 𝑢𝑝𝑟𝑖𝑚  

(34) 

𝑢𝑝𝑎𝑐 = 𝑛 𝑢𝑝𝑟𝑖𝑚 − 𝑗𝑋𝐿𝑠𝑒𝑘 𝑖𝑠𝑒𝑘  

(35) 

𝑢𝑝𝑎𝑐 = 𝑛 (𝐼0𝑅 sinh  
𝑢𝐷𝑅
2𝑈𝑇

 𝑅26 + 𝑢𝐷𝑅 − 𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚 ) − 𝑗𝑋𝐿𝑠𝑒𝑘 𝑖𝑠𝑒𝑘  

(36) 

Pokračujeme v dosazování a můžeme odečíst přibližně stejná napětí 𝑢𝐷𝑅a 𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚  

𝑢𝑝𝑎𝑐 = 𝑛 (𝐼0𝑅 sinh 
𝑒𝑢𝑜𝑢 𝑡𝑖𝑐5𝑏

2𝑈𝑇
 𝑅26) − 𝑗𝑋𝐿𝑠𝑒𝑘

1

𝑛
∙ 𝐼0𝑝𝑟𝑖𝑚 sinh 

𝑒𝑢𝑜𝑢 𝑡𝑖𝑐7𝑏

2𝑈𝑇
  

(37) 

Nyní začneme dosazovat do vztahů pro 𝑖𝑝𝑎𝑐  získaných v kapitole 3.3 

𝑖𝑝𝑎𝑐 = 𝑖𝑠𝑒𝑘 − 𝑖𝑇 =  
1

𝑛
𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚 −

𝑢𝑝𝑎𝑐
𝑅𝑇

 

(38) 

V dalším kroku pokračujeme v dosazování a můžeme zanedbat velmi malý proud doutnavkou: 

𝑖𝑝𝑎𝑐 =
1

𝑛
𝐼0𝑝𝑟𝑖𝑚 sinh  

𝑢𝐷𝑝𝑟𝑖𝑚
2𝑈𝑇

  

(39) 

Proud procházející pacientem v závislosti na napětí při vstupu AD převodníku získáme takto: 

𝑖𝑝𝑎𝑐 =
1

𝑛
𝐼0𝑝𝑟𝑖𝑚 sinh 

𝑒𝑢𝑜𝑢 𝑡𝑖𝑐7𝑏

2𝑈𝑇
  

(40) 
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Impedance tkáně pacienta je pak podle Ohmova zákona: 

𝑍𝑝𝑎𝑐 =
𝑢𝑝𝑎𝑐
𝑖𝑝𝑎𝑐

 

(41) 

Celkový výkon ve tkáni pacienta je:  

𝑆𝑝𝑎𝑐 = 𝑢𝑝𝑎𝑐 𝑖𝑝𝑎𝑐  [VA] 

(42) 

Implementací těchto výpočtů poměrně přesně získáme impedanci pacienta a výkon pro zpětno-

vazební řízení. Pro zpřesnění je možno do vztahu zahrnout účinnost transformátoru a zanedbané 

hodnoty. 
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3.6 Vestavěný řídící systém přístroje 

 

Obr. 24: Zapojení řídící jednotky 

Napájení mikrokontroleru je zajištěno pomocí stabilizátoru napětí 7805 (IC1), jeho výstupní 

napětí je regulováno na hodnotu 5V. Pro jeho správnou funkci je doplněn kondenzátory C1 a C2 

které vyhlazují napájecí napětí z baterie (12V). Pro zajištění pracovní frekvence je připojen 

krystal Q1 s jmenovitou frekvencí 8MHz. Jeho vývody jsou pro jeho stabilizaci uzemněny po-

mocí kondenzátorů C4 a C5 o hodnotě 33pF.  
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3.6.1 Periferie připojené na výstupy MCU 

PORT   PIN  Periferie 

A  0 – 3  Vstupy ADC 

  4  Indikátor spuštěné koagulace (LED) 

  5  Indikátor téměř vybité baterie(LED) 

  7 -8  Připojené řídící vstupy DAC 

B  0  Spoušť koagulace 

  1  Akustická signalizace 

  2-4  Multiplexor displeje 

  5 -7   SPI rozhraní (použito pro ISP programování MCU) 

C  0 -7  Data pro displej 

D  0-7  Data pro DAC  

3.7 Ovládací a zobrazovací systém přístroje 

Důležitou součástí je tzv. HMI (Human – machine interface). Jedná se o prvky, pomocí kterých 

uživatel ovládá přístroj, displeje indikátory a další. Většina těchto prvků je napojena na mikro-

kontroler. Pro akustickou signalizaci je použita piezzo siréna připojená na pin 1 portu B. 

3.7.1 Zobrazovací systém přístroje 

Na front panelu jsou umístěny tyto indikátory: 

1) Troj místný sedmi segmentový displej  

Displeje jsou multiplexovány pomocí výstupu mikrokontroleru a tranzistorového přepí-

nače. Data jsou odesílána na displej paralelně z portu D MCU. 

 

2) LED indikující nabíjení baterii – Je připojena na napájecí obvody baterie a svítí pouze 

při zapojení přístroje do elektrické rozvodné sítě. 

 

3) LED indikující slabou baterii – Je rozsvícena mikrokontrolerem při poklesu výstupního 

napětí baterie pod danou mez. 

 

4) LED indikující spuštěnou koagulaci – Při probíhající koagulaci je rozsvícena mikrokon-

trolerem. 
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3.7.2 Ovládací systém přístroje 

1) Potenciometr     - Slouží k regulaci výstupního výkonu 

2) Spínací tlačítko    - Zapnutí a vypnutí přístroje 

3) Konektor pedálové spouště   

4) Tlačítková spoušť koagulace 

3.8 Propojovací materiál 

Mezi přílohami jsou schémata popisující propojení jednotlivých svorek a prvků v rámci celku 

přístroje.  

3.9 Program vestavěného řídícího systému 

3.9.1 Využívané periferie 

MCU při své funkci využívá všechny vstupně-výstupní porty, část z nich jako analogově-

digitální převodník. Jsou také využity dva časovače s čítači pro generování signálu a řízení dal-

ších částí obvodu.  

3.9.2 Popis regulační soustavy 

Součástí programového vybavení je jednoduchý proporcionální regulátor. Získaná hodnota na-

pětí a proudu je přepočtena z relativní hodnoty na reálnou a posléze na výkon a impedanci. Dále 

je spočtena chyba jako rozdíl nastavované a reálné hodnoty výkonu v pacientově tkáni. 

V závislosti na velikosti zjištěné impedance je spočtena velikost akčního zásahu. Na konci těch-

to výpočtů je odchylka započtena do výstupního napětí. Vzhledem k nedokončenému odladění 

není regulační funkce zahrnuta ve výsledném programu a je k nahlédnutí zde. Úsek kódu je 

součástí funkce main. Tento úsek vypočítává impedanci tkáně pacienta a výkon. Následně po-

mocí funkce RegulaceP vypočítává regulační odchylku. Celý úsek kódu je jednoduchým regulá-

torem typu P. 

//Výpočet impedance a výkonu  

  if (koagulace==1)// je spuštěna koagulace 

  { 

   IC5V=(5*ADC_out[1])/_POCET_HLADIN_ADC; 

   IC7V=(5*ADC_out[2])/_POCET_HLADIN_ADC; 

    

   Upac=  C1*sinh(pow(M_E,IC5V/(C2)))-

sinh(pow(M_E,IC7V)/(C2)); // sinh, pow, M_E jsou deklarovány v 

Math.h 

   Ipac=  C4*sinh((double)pow(M_E,(IC7V/(C2)))); 

   Zpac= Upac/Ipac; 

   Ppac= Upac*Ipac; 
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   OpravaChybyVykonu= Regula-

ceP(Ppac,Hodnota_Vykonu); 

  

 //U_DAC[0]=_DAC_VYSTUP_6V+ADC_out[0]/8+OpravaChybyVykonu; 

   //U_DAC[0]=_DAC_VYSTUP_6V-ADC_out[0]/8-

OpravaChybyVykonu; 

  } 

Deklarace funkce RegulaceP: 

int RegulaceP(double pPpac, int pHodnota_Vykonu) 

{ 

 double Pdif; 

 Pdif=pHodnota_Vykonu-pPpac; 

 return((int)(Pdif/256)); 

} 

 

3.9.3 Popis funkcí 

Program lze rozdělit na 3 základní funkce. Hlavní program MCU ovládající vedlejší výpočetní 

úkony a ovládání periferií s menším nárokem na časovou přesnost. Další důležitou částí pro-

gramu je přerušení časovače 2. V tomto přerušení je obsluhován datový výstup pro externí DAC 

převodník. V přerušení časovače 1 jsou obsluhovány pomalejší periferie (výstup displeje, gene-

rování signálu pro akustickou signalizaci). Celý kód je nakopírován mezi přílohami a také je ve 

formátu.C a jako projekt vývojového studia AtmelStudio 6 nahrán v přílohách na CD. Následují 

okomentované části programu a vývojové diagramy. 

3.9.3.1 Main 

V této hlavní smyčce programu je z hodnot získaných pomocí AD převodníku vypočten výkon 

nastavený uživatelem, výkon zahřívající pacienta, impedanci tkáně a napětí baterie. Vztahy jsou 

uvedeny v předcházejících kapitolách, je pouze nutno uvést vztah (43) [19] pro převod digitali-

zované hodnoty na reálnou. 

𝑁𝑑𝑖𝑔 = 𝑈𝑅𝐸𝐹
𝑁𝐷𝐴𝐶
𝑁𝐿

 

[19] (43) 

Kde: 

𝑁𝑑𝑖𝑔   Digitalizovaná hodnota napětí [V] 

𝑈𝑅𝐸𝐹   Referenční napětí [V] 

𝑁𝐷𝐴𝐶   Hodnota přečtená z registru DA převodníku [-] 

𝑁𝐿   Počet napěťových úrovní DA převodníku [-] 
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Před hlavní smyčkou jsou z daných hodnot (pomocí maker) vypočteny hodnoty použité při dal-

ším běhu programu a inicializovány periferie. Na obr. 23 je celý vývojový diagram funkce.  

 

Obr. 25: Vývojový diagram funkce main 

3.9.3.2 ISR(TIMER_2_COMP_vect) 

Funkce je přerušením generovaným při srovnání interního registru OCR v MCU s registrem 

čítače. Slouží ke změně polarity výstupu DAC převodníku. V paměti je uložena proměnná 

U_DAC (pole typu integer o 2 prvcích) obsahující dříve vypočtené hodnoty. 

Výpočet byl proveden pomocí vztahů uvedených v manuálech firmy ATMEL [19]. K rychlému 

kontrolnímu výpočtu lze použít internetové stránky https://et06.dunweber.com/atmega_timers/. 

Správnost výsledku byla ověřena měřením na osciloskopu. Tato stránka zároveň určí nejvhod-

nější nastavení předděličky s co nejmenší chybou. Frekvence výstupního signálu je v nynější 

verzi stanovena pevně na 10kHz, tzn. frekvence přerušení musí být dvojnásobná (20kHz).  

V případě nutnosti změny velikosti frekvence za běhu přístroje bez změny programu by bylo 

https://et06.dunweber.com/atmega_timers/


48 

 

nutno připojit např. potenciometr k ADC vstupu mikrokontroleru a do programu naimplemen-

tovat změnu frekvence přerušení v závislosti na výstupním napětí potenciometru.  

 

Obr. 26: Vývojový diagram funkce ISR(TIMER_2_COMP) 

3.9.3.3 ISR(TIMER_1_OVF_vect) 

Tato funkce je přerušením nastávajícím při přetečení čítače připojeného k čítači 1 (TIMER 1). 

Obsluhovány jsou funkce pomalejších elektronických periferií (displej, kontrola spuštění koagu-

lace). 

Frekvence přerušení je vypočtena na 90Hz. Obnovovací frekvence displeje je třetina frekvence 

přerušení - 30Hz. Ta zároveň určuje počet period čítače daných frekvencí MCU (8MHz) a pre-

scalerem (předděličkou) na 5000 cyklů. Výpočetní vztahy jsou uvedeny v manuálu firmy AT-

MEL [19]. K rychlému kontrolnímu výpočtu lze použít internetové stránky 

https://et06.dunweber.com/atmega_timers/. Správnost výsledku byla ověřena měřením na osci-

loskopu. 

 

https://et06.dunweber.com/atmega_timers/
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Obr. 27: Vývojový diagram funkce (TIMER_1_OVF_vect) 

3.9.3.4 Další funkce 

Vedlejšími funkcemi používanými v programu jsou: 

ZobrazujNaDisplej – Zajišťuje správnou funkci displeje a jeho multiplex 

ISR(ADC_vect) – Je přerušením generovaným při dokončení konverze ADC, jsou v něm pře-

dávány hodnoty získané převodem k dalšímu zpracování a přepínání jeho kanálů.  
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3.10  Konstrukce přístroje 

3.10.1 Dimenzování pasivního chladiče 

Ze specifikací výrobce jsou převzaty hodnoty ztrátového výkonu. Pro každý tranzistor typu 

BD711 a BD 712 musí mít rozměry vypočtené následovně: 

Při průchodu proudu se tranzistor oteplí na: 

𝜗𝑐 = 𝜗𝑗 −  𝐾1 ∙ 𝑃 = 𝜗𝑗 −  𝐾1 ∙ 𝑢 ∙ 𝑖 = 𝜗𝑗 −  𝐾1 ∙
𝑈𝑐𝑐
2

∙ 𝑖 = 200 −  3 ∙
12

2
 ∙ 2 =  164 °C 

[21] (44) 

Kde:  𝜗𝑐   Teplota pouzdra [°C] 

 𝜗𝑗   Maximální přípustná teplota [°C] 

 𝐾1  Tepelný odpor pouzdra [°C/W] 

 P    Ztrátový výkon tranzistoru [W] 

Důležitý je také tepelný odpor okolí: 

𝐾2 =
𝜗𝑐 − 𝜗𝑎

𝑃
=
𝜗𝑐 − 𝜗𝑎
𝑈𝑐𝑐

2
∙ 𝑖

=
164 − 45

12

2
2

= 19 °C/W 

[21] (45) 

Kde: 𝐾2  Tepelný odpor okolí [°C/W] 

 𝜗𝑎   Teplota okolí [°C] – obykle volena jako 45°C 

Nyní jsou známy všechny hodnoty potřebné pro výpočet plochy chladiče: 

𝑆 =
𝐶1 ∙ 7,6 ∙ 102 ∙ 𝐶2

𝐾2 − 𝐶1 ∙ 1,73
=

1 ∙ 7,6 ∙ 102 ∙ 0,5

19 −  1,73 ∙ 0,5
= 40 𝑐𝑚2 

[21] (46) 

Kde: S  Plocha chladiče  [m
2
] 

 𝐶1  Materiálová konstanta – Pro Al = 1 

 𝐶2  Vyzařovací konstanta – Pro Al = 0,5 

Stejnou posloupnost výpočtů je nutno zopakovat pro chladič na obvodu 7805 regulující napětí 

pro MCU. 
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𝜗𝑐 = 𝜗𝑗 −  𝐾1 ∙ 𝑃 = 200 −  3 ∙ 5 =  185 °C 

(47) 

𝐾2 =
𝜗𝑐 − 𝜗𝑎

𝑃
=

185 − 45

5
= 28 °C/W 

(48) 

𝑆 =
𝐶1 ∙ 7,6 ∙ 102 ∙ 𝐶2

𝐾2 − 𝐶1 ∙ 1,73
=

1 ∙ 7,6 ∙ 102 ∙ 0,5

28 −  1 ∙ 1,73
= 14,165 𝑐𝑚2 

(49) 

Navržené plochy jsou minimální možné velikosti, zvětšením ploch může dojít k prodloužení 

životností jednotlivých prvků. Zároveň se sníží šance, že dojde k poškození plastových částí 

krytu přístroje při kontaktu s chladičem nebo z něj stoupajícím horkým vzduchem. 

3.10.2 Výroba desky plošných spojů 

Výroba probíhala klasickým způsobem. Nejprve byl proveden návrh schématu v programu Ea-

gle, následně v něm byly rozkresleny chybějící součástky a jednotlivé spoje (příloha II) 

s ohledem na maximální přípustnou proudovou hustotu, proto jsou některé cesty vytvářeny širší 

než jiné. Výsledný návrh byl přenesen na pauzovací papír. Ze světlo-citlivé vrstvy byla odstra-

něna ochranná folie a s přiloženým papírem byla deska osvícena. Dalším krokem je umístění 

desky nejprve do vývojky a pak leptacího roztoku, který odstraní přebytečné části vodiče. Po-

sledním krokem je odstranění zbytků vývojky a nanesení ochranného prostředku k zamezení 

koroze. 

3.10.3 Kryt přístroje 

Hotový výrobek je vhodné umístit do konstrukční krabice typu např.: U-KP14 v závislosti na 

velikosti baterií.  

3.10.3.1 Přední kryt (Front panel) 

Na předním panelu přístroje je umístěn LED segmentový displej, ovládací potenciometr, indi-

kační LED, spínače a konektory. 

3.10.3.2 Zadní kryt 

Je zde umístěn pasivní chladič tak, aby jeho ztrátové teplo neovlivňovalo elektroniku. Druhým 

prvkem umístěným zde je konektor k připojení transformátoru do elektrické rozvodné sítě. 

 



52 

 

4 Verifikace přístroje měřením 

Vlastnosti výstupního signálu byly proměřeny na nepájivém poli za pomoci osciloskopu, am-

pérmetru a voltmetru. Nejprve byl změřen signálový výstup DA převodníku při maximální hod-

notě, naměřený průběh je na obr. 28, frekvence i velikost výstupního napětí se shodují s před-

pokládanou hodnotou. 

 

Obr. 28: Měřený výstup DA převodníku osciloskopem (x: 100μs/dílek; y: 5V/dílek) 

Pomocí měření kurzory na osciloskopu lze zjistit, že perioda signálu je 103μs. Signál o frekven-

ci 10kHz má periodu 100μs, rozdíl těchto hodnot je 3μs tzn. chyba frekvence jsou přijatelná 3%. 

Tato chyba je nejspíše způsobena nedokonalostí MCU, nebo rezonátoru dodávající hodinový 

takt pro MCU. Dále byla pomocí kurzorů zjištěna maximální výchylka 12,2V. Proměřením 

zdroje se ukázalo, že je to přesně hodnota napájecího napětí. 

Poté byl výstup zatížen výkonovým zesilovačem a přeměřeno napětí na vstupu primární cívky 

transformátoru (obr. 29). 

 

 Obr. 29: Průběh napětí na primární cívce (fialově; x: 50μs/dílek; y: 5V/dílek) 

A nakonec bylo změřeno napětí na odporu simulujícím tkáň pacienta (obr. 28). Tato hodnota 

napětí se shoduje s předpokládanými hodnotami. Napětí změřené voltmetrem na tkáni pacienta 

se pohybuje v rozmezí 50 – 100V. Při napětí větším než cca 60V lze pozorovat projevy koagu-

lace. Proud změřený ampérmetrem se při maximálním nastaveném výkonu (10W) a zátěži 2kΩ 

pohyboval okolo 80mA. 
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Nyní kontrolně vypočteme zdánlivý výkon: 

𝑆 = 𝑢𝑝𝑎𝑐 ∙  𝑖𝑝𝑎𝑐  = 100 ∙ 0,08 = 8 𝑉𝐴 

[14](50) 

Pro výpočet činného výkonu je nutno spočíst účiník střídavého proudu. Do následujícího obec-

ného vztahu dosadíme konkrétní hodnoty a vypočteme: 

φ = 𝑐𝑜𝑡𝑔
𝑋𝐿
𝑅

 

φ = 𝑐𝑜𝑡𝑔
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐿𝑠𝑒𝑘
𝑅𝑇      Zpac

= 𝑐𝑜𝑡𝑔
2 ∙ 3,14 ∙ 10000 ∙ 0,04

1
1

1000000
+

1

2000

= 45.514° 

[14] (51) 

Ten nyní dosadíme do vztahu pro činný výkon: 

𝑃 = 𝑢𝑝𝑎𝑐 ∙  𝑖𝑝𝑎𝑐  ∙ cos𝜑 = 𝑢𝑝𝑎𝑐 ∙  𝑖𝑝𝑎𝑐 cos 45,514 = 100 ∙ 0,08 ∙  cos 45,514 = 0,3 𝑊 

[14] (52) 

Výsledný výkon je daleko nižší než přepokládaný, protože zde není započtena malá kapacita, 

kterou se projevuje tkáň. Ta se pohybuje v řádu nano faradů a svým působením téměř vyruší 

úbytek na napětí na reaktanci cívky. Účiník 𝜑 se pak blíží 0° a činný výkon se blíží zdánlivému. 

Ztráty byly pravděpodobně způsobeny úbytkem napětí na antiparalelním zapojení diod, výko-

nových tranzistorech a účinností transformátoru. 

4.1 Zkouška funkčnosti 

Jeden z prvních pokusů (na následujících fotkách) proběhl na kuřecím mase. Na fotkách si mů-

žeme všimnout, jak maso po přiložení elektrody bělá- jedná se o projev koagulace kuřecího 

masa. Jeho struktura se změnila ze struktury obvyklé pro čerstvé maso, až po maso pečené na 

pánvi. I přesto že pokus byl uskutečněn pomocí dvou elektrod tak se v podstatě jedná o bipolár-

ní klešťové bipolární zapojení. 



54 

 

 

Obr. 30: Průběh koagulace na kuřecím mase 

 

Obr. 31: Průběh koagulace na kuřecím mase II 

 

Obr. 32: Detail výsledku koagulace na kuřecím mase 

V průběhu pokusu docházelo k odpařovaní vody z masa, bylo možno pozorovat schnutí tkáně, 

její smršťování a postupnou změnu struktury. 
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5 Zhodnocení 

V práci je popsán vytvořený přístroj, který byl realizován pomocí zadaných elektronických prv-

ků a dále rozšířen o mikrokontrolerovou jednotku. Mimo to jsou v práci shrnuty nutné teoretic-

ké podklady týkající se techniky koagulace a frekvenčních účinků elektrického proudu na lidský 

organismus. Popsány jsou také bezpečnostní doporučení pro elektrochirurgické výkony. 

Cíl práce byl splněn a vytvořený přístroj je funkční, pouze s menším maximálním výkonem, než 

bylo plánováno, avšak dost velkým pro zamýšlené užití (vyzkoušeno testem). Možná vylepšení 

zahrnují přenos programu MCU na zařízení vyšší kategorie s vyšším výpočetním výkonem a 

pracovní frekvencí a tím i realizaci složitějšího regulátoru a dalších funkcí.  

Výhodou realizovaného řešení je jeho robustnost a vysoká spolehlivost vyplývající ze zjednodu-

šeného návrhu. Návrh programu byl směřován na jeho maximální úspornost výpočetní síly i 

paměti, při zachování plné funkčnosti, která dovoluje další rozšíření řešení na stávající platfor-

mě. Navržený způsob ovládání je dostatečně jednoduchý i pro technicky méně zdatnou obsluhu. 

Přínosem této práce je rozšíření původního návrhu o další funkční prvky zvyšující využitelnost 

přístroje v praxi. Konkrétně vytvořením MCU řídící jednotky využitelné i pro aplikace na pří-

stroje s vyšším výkonem. 
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Přílohy 

I) Schémata zapojení v programu Eagle   

 

Obr.: Schéma zapojení MCU a jeho periferních obvodů 
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Obr.: Schéma zapojení výkonového zesilovače, výstupních obvodů přístroje a virtuální země 
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Obr.: Schéma propojení jednotlivých elektronických prvků 
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II) Návrhy DPS pro osvit     

 

Obr.: DPS Výkonové elektroniky, snímání impedance a VGND v klasickém provedení 

 

Obr.: DPS Výkonové elektroniky, snímání impedance a VGND v SMD provedení (horní 

strana) 
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Obr.: DPS Výkonové elektroniky, snímání impedance a VGND v SMD provedení (dolní 

strana) 
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Obr.: DPS MCU – bez SMD 

 

Obr.: DPS Napájení  
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III) Zdrojový kód programu MCU v jazyce C   

/* 

* test.c 

* 

* Created: 19.11.2013 15:59:35 

*  Author: Radek Hrabuška 

*/ 

 

 

#include <avr/io.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

#define _SW_DEBOUNCER_POC_CYKLU_ (10) 

#define _SW_filtr_POC_CYKLU_ (2) 

#define _P_MAX_ (10) 

#define _POCET_HLADIN_ADC (1024)  

#define _MIN_OP_NAPETI (11.5) 

#define _DAC_VYSTUP_6V (0b10000000)     

#define _XL_SEK (5600) 

#define _UT_ (0.026) 

#define _R26_ (100) 

#define _POMER_ZAVITU_ (160/8) 

#define _Io_BAT42_ (0,000001) 

#define _Io_1N5817_ (0,001) 

#define _STOP_KOAG (2) 

#define M_E (2.71828182846) 

 

int predchozi=0,i,hdn=256,  Cisla [3]; 

 

unsigned int bzucak=0,Hodnota_Vykonu=0, Polarita=0, koagulace=0, 

U_Vyst, I_Vyst, U_bat, Ukoncena_Konv=1, SW_Filter_index =0, 

SW_interrupt=0, Inter_Koag_20kHz=0, display=1, Zakladni_Vykon=0, 

zkus=0; 

 

unsigned int U_DAC [2], SW_filter [_SW_filtr_POC_CYKLU_], 

ADC_out[4]={100,100,100,100}; 

 

unsigned int cislice [11]={0b00000011, 0b10011111, 

0b00100101,0b00001101,0b10011001,0b01001001,0b01000001,0b0001111

1,0b00000001,0b00001001,0b11111111}; 

 

double Upac, Ipac, Zpac, Ppac; 

 

double IC7V, IC5V; 
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int ZobrazujNaDisplej(int CisloDispleje,int Cislo) 

{ 

  

 if(Cislo!=hdn) 

 { 

  hdn=Cislo; 

  if ((Cislo>=1)&&(Cislo<10)) 

  { 

    

   Cisla[0]=Cislo; 

   Cisla[1]=0; 

   Cisla[2]=10; 

  } else 

  { 

   if ((Cislo>=10)&&(Cislo<100)) 

   { 

     

    Cisla[0]=Cislo%10; 

    Cislo=Cislo/10; 

    Cisla[1]=Cislo%10; 

    Cisla[2]=10; 

   } else 

   { 

    if (Cislo>=100) 

    { 

      

     Cisla[0]=Cislo%10; 

     Cislo=Cislo/10; 

     Cisla[1]=Cislo%10; 

     Cislo=Cislo/10; 

     Cisla[2]=Cislo%10; 

    } 

   } 

  } 

 } 

  

 PORTC=255; 

 PORTB|=(1<<PB3)|(1<<PB4)|(1<<PB5); 

 PORTB&=(255-(1<<(CisloDispleje+1))); 

  

 PORTC=cislice[Cisla[CisloDispleje-1]]; 

  

 if (CisloDispleje==2) 

 { 
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  PORTC-=1; 

 } 

  

 if (CisloDispleje==3) 

 { 

  CisloDispleje=1; 

 } 

 else 

 { 

  CisloDispleje++; 

 } 

  

 return (CisloDispleje); 

} 

 

int RegulaceP(double pPpac, int pHodnota_Vykonu) 

{ 

 double Pdif; 

 Pdif=pHodnota_Vykonu-pPpac; 

 return((int)(Pdif/256)); 

} 

 

void timer1_init() 

{ 

 // set up timer with prescaler = 64 and CTC mode 

 TCCR2 |= (1 << WGM12)|(0<< CS11)|(1 << CS10); 

  

 // initialize counter 

 TCNT2 = 0; 

  

 // initialize compare value 

 OCR2 = 250; 

  

 // enable compare interrupt 

 TIMSK |= (1 << OCIE2); 

  

 // enable global interrupts 

 sei(); 

} 

 

void timer2_init() 

{ 

 // set up timer with prescaler = 64 and CTC mode 

 TCCR1B |= (1 << CS10); 
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 // initialize counter 

 TCNT1 = 5000; 

  

 // initialize compare value 

 //OCR1B = 5000; 

  

 // enable compare interrupt 

 TIMSK |= (1 << TOIE1); 

  

 // enable global interrupts 

 sei(); 

} 

 

int main(void) 

{ 

 timer1_init(); 

 timer2_init(); 

 

 SFIOR=0b00000000; 

 

 ADCSRA = (1<<ADEN)|(0<<ADATE)|(1<<ADIE);  // Zapne 

ADC interrupt do módu kdy je nutné spínat konverzi  

           

           

       // and set the ACD clock 

pre-scalar to clk/128 

 ADMUX = 

(0<<REFS1)|(0<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2); 

  

 DDRA=0b00001111; 

 DDRB=0b00011110; 

 DDRC=0xFF; 

 DDRD=0xFF; 

  

 PORTA=0x00000000; 

 PORTB=0b00000011; 

 PORTC=0xFF; 

 PORTD=_DAC_VYSTUP_6V; 

  

 OSCCAL=0xFF; 

 sei(); 

  

 //konstanty pro přepočet výkonu a impedance 

 float C1,C2,C3,C4; 

 C1=_POMER_ZAVITU_ * _Io_1N5817_ *_R26_; 
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 C2=2*_UT_; 

 C3=_XL_SEK*(1/_POMER_ZAVITU_)*_Io_BAT42_; 

 C4=(1/_POMER_ZAVITU_)*_Io_BAT42_; 

  

 int OpravaChybyVykonu; 

 for (i=0;i<=_SW_filtr_POC_CYKLU_;i++) 

 { 

  SW_filter [i]=0; 

 } 

  

 ADCSRA |= (1<<ADSC); 

  

 while(1) 

 { 

  

  //Kontrola napětí baterie - Přidat průměrovací filtr 

  if 

(((15*((float)ADC_out[3]/_POCET_HLADIN_ADC)))<(_MIN_OP_NAPETI)) 

//3V* 5V referenční napětí 

  { 

   PORTA|=1<<PA5; 

  } 

  else 

  { 

   PORTA|=0<<PA5; 

  } 

   

  //Výpočet nastaveného výkonu 

  Hodnota_Vykonu=100-

(int)(10*((float)ADC_out[0]/_POCET_HLADIN_ADC)*10); 

  //Hodnota_Vykonu=10 

  //if (koagulace==0) 

  if (Hodnota_Vykonu!=100) 

  { 

   U_DAC[0]= 0+ADC_out[0]/8;   // /4 1024 

-> 256 a /2 - půl rozsahu 

   U_DAC[1]= 255-ADC_out[0]/8; 

  } 

 } 

} 

 

ISR(TIMER2_COMP_vect) 

 //preruseni casovace 

{ 

 if (koagulace==1) 



XVII 

 

 { 

  // toggle DAC here 

  PORTD = U_DAC[Polarita]; 

  Polarita= !Polarita; 

 } 

} 

 

ISR(TIMER1_OVF_vect)  //preruseni casovace 

{ 

 TCNT1 = 5000; 

 if (koagulace!=_STOP_KOAG) 

 { 

  

  koagulace= (!(PINB & (1<<PB0))); 

  

  if (koagulace==1) 

  {  

   PORTA|=(1<<PA4); //zapne LED spuštěna koagulace

  

   PORTB|=0b00000010; 

  } 

  else 

  { 

   PORTA&=0b11101111; //vypne LED spuštěna koagula-

ce 

   PORTB&=0b11111101; //Vypne buzení buzzeru 

   PORTD = _DAC_VYSTUP_6V; //Vypne výstup 

  } 

 }else 

 { 

  PORTA&=0b11101111; //vypne LED spuštěna koagulace 

  PORTB&=0b11111101; //Vypne buzení buzzeru 

  PORTD = _DAC_VYSTUP_6V; //Vypne výstup 

 } 

  

 display = ZobrazujNaDisplej(display, Hodnota_Vykonu); 

} 

 

 

 

//Přerušení konec konverze ADC 

ISR(ADC_vect) 

{ 

 //Natažení hodnot z jednotlivých kanálů 

 ADC_out[ADMUX&0b11]=ADC; 
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 if ((ADMUX&0b11)==3) 

 {  

  ADMUX&=0b11111100;  

 }  

 else 

 { 

  ADMUX++; 

 } 

 ADCSRA |= (1<<ADSC); 

} 
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IV) Návod k použití přístroje 

Před spuštěním přístroje je z bezpečnostních důvodů nutno nejprve zapojit elektrody do správ-

ných svorek. Volitelnou možností je připojení pedálové spouště. Konektory jsou voleny tak, aby 

nebyla možná jejich záměna. Přístroj se zapíná pomocí tlačítka na předním krytu přístroje. Po-

mocí potenciometru (otočného prvku) se volí výstupní výkon [W]. Jeho velikost je indikována 

číslicemi na předním panelu. 

Před zahájením výkonu se ujistíme, že místnost je dobře větrána, nejsou zde uskladněny těkavé 

popřípadě jiné výbušné látky a nesvítí indikátor slabé baterie. Po přiložení elektrod na místo 

zkontrolujeme, zda se operatér nedotýká vodivých částí přístroje – mohlo by dojít k  poranění 

proudem. Následně spustíme koagulaci pomocí pedálové nebo tlačítkové spouště. Spoušť drží-

me, dokud nedojde ke koagulaci a zastavení krvácení. Přístroj tuto akci signalizuje akusticky i 

světelně. 


