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Abstrakt
Obsahem bakalářské práce je měření tlaku a orientace v prostoru na rehabilitační pomůcce
BOSU s bezdrátovým přenosem přes BLE do počítače. K bezdrátovému přenosu dat byl zvolen modul
OLP425i – 04 connectBlue od společnosti U – blox. Pro měření tlaku uvnitř BOSU byl zvolen tlakový
snímač 2SMPP – 03 od společnosti Omron. Pro měření orientace v prostoru byl zvolen inerciální
senzor MPU9250 od společnosti TI. Přenos dat je umožněn pomocí sériové sběrnice SPI a A/D
převodníku. Zapojení je napájeno pomocí čtyř AA baterií o celkovém napětí 6 V. Elektrická zapojení
jsou na dvou DPS. Náplní práce je realizace funkčního prototypu pro měření orientace v prostoru a
vytvoření uživatelského prostředí pro zobrazení naměřených dat do csv souboru pro další zpracování.
Klíčová slova
BOSU, senzor tlaku, Bluetooth low energy
Abstract
The issue of the thesis is realized by measuring the pressure and orientation in a space on
rehabilitation utility BOSU with wireless transmission via BLE to PC. The wireless data transmission
was choosen OLP425i – 04 connectBlue from U – blox. For measuring the pressure inside the BOSU
was selected a pressure sensor 2SMPP – 03 from Omron. For measuring the space orientation was
choosen inertial sensor MPU9250 from TI. Data transmission is performed using an external serial SPI
bus and A/D converter. The circuit is powered by a four AA battery with a total voltage of 6 V.
Electrical connections are on two PCBs. Job description realization of a functional prototype for
measuring orientation in a space and create the user interface for displaying and saving data to csv file
for further processing.
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1

Úvod

Tématem bakalářské práce je měření vlastností na rehabilitační pomůcce BOSU. O tuto
pomůcku se postaral v roce 1999 David Weck, kdy spolu se svými kolegy vynalezli propojení funkce
podložky a nestabilního míče. Velikou výhodou této pomůcky je její multifunkční manipulace.
Největší uplatnění pomůcky najdeme v rehabilitačních centrech i v kondičních zařízeních.
Mezi aspekty vlastností patří získání informací pomocí senzoru tlaku. Základním prvkem
práce je využití biotelemetrie. Biotelemetrie je věda využívající bezdrátovou metodu přenosu dat. Tato
metoda se využívá nejen v lékařství, ale i jiných odvětví pro přenos signálů a dat.
Tyto data budou přeposílána pomocí technologie Bluetooth low energy. Bluetooth je úroveň
pro bezdrátové připojení na krátké intervaly. Připojuje se mezi rozdílné komunikační zařízení, jako
jsou tablety, počítače či mobilní telefony. Pro komunikaci se využívá frekvenční pásmo ISM. Je
určeno pro všeobecné použití v lékařství, vědě či průmyslu.
Pro získání tlaku uvnitř BOSU je důležité vybrat vhodný senzor tlaku. Tento senzor bude
implementován do telemetrického zařízení, které bude schopno právě pomocí technologie Bluetooth
přeposílat údaje do počítače. Telemetrické zařízení bude vytvořeno na desce plošných spojů, které
bude obsahovat zapojení senzoru a modul OLP 425i. Tato část bude sloužit jako vysílač dat. Příjem
dat bude pomocí sériového portu USB Dongle CC2540 od společnosti Texas Instruments.
Další částí práce je návrh a vytvoření software pro vizualizaci a ukládání dat. Komunikace je
přednastavena přímo společností Texas Instruments, a lze ji upravit pomocí vývojového programu
IAR Embedded Workbench. Finální tvorba práce bude vytvořena v programovacím jazyce C#, která
umožní zobrazení dat z měření a následné uložení. Výsledná analýza dat bude vykreslena
v interaktivním prostředí softwaru Matlab.
Cílem práce je tedy vyhotovení funkčního prototypového zařízení, které bude schopno získat
užitečná data při měření pacientů v průběhu rehabilitace a nápomoci při jejím vyhodnocení.
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2

BOSU

V současné době se stává balanční polokoule BOSU atraktivní pomůckou využívanou ve
fitness centrech nejen lidmi při rekreačním cvičení, ale dokonce si našlo místo i v rehabilitaci, poté
jako důležitá součást tréninku výkonnostních a vrcholových sportovců. V této kapitole bude BOSU
podrobněji popsáno a uvedena možnost využití. Následně bude vysvětleno, v čem je cvičení na BOSU
prospěšné a definujeme si základní technické parametry. [3]

2.1 Pojem BOSU
Pod pojmem „BOSU“ si v dnešní době představujeme moderní cvičební pomůcku ve tvaru
půlkruhu, která se používá nejen k rehabilitaci po úrazech dolních končetin, ale také pro zlepšení
fyzické kondice ve sportovních klubech či fitness centrech. BOSU je zkratka z anglických slov „Both
Sides Up“ (v překladu „obě strany nahoru “). Používá se buď plošinou nahoru nebo dolů pro různé
balanční cvičení. [3]

Obrázek 1: Popis BOSU [3]

2.2 Historie
Prototyp tohoto půlkruhu byl vynalezen v roce 1999, kdy David Weck spolu s americkými
neurochirurgy a trenéry fitness aktivit zkombinoval funkci podložky a nestabilního míče, protože
toužil po zlepšení rovnováhy, která je základem všech pohybů. Byli přesvědčeni o tom, že mezi
mozkem a pohybovým ústrojím jsou nervové dráhy, které pokud člověk trénuje, tak jsou jeho
vyrovnávací reakce rychlejší. Nafouknutou gumu ve tvaru půlkruhu na plastové podložce, později
nazvanou míčem BOSU, začali ihned používat profesionální sportovci. Dále se stala oblíbenou
pomůckou i v rehabilitačních centrech, zejména při léčení úrazů. [3]

2.3 Technické parametry
Průměr pevné plošiny má 63,5 cm. Kopule by se měla nafukovat do té doby, dokud není
pevná. Pevnosti dosahuje při výšce asi 22 cm. Dvě rukojeti po stranách slouží pro snadné přenesení
nebo otočení BOSU. [3]
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3

Senzory pro mě ení tlaku

Mechanický tlak je fyzikální veličina, která je definována jako mechanická síla, která působí
na rovinnou plochu. Základní jednotkou mechanického tlaku je pascal. Obecným názvem přístroje pro
měření tlaku je tlakoměr. [7][8]
𝑝=

[𝑃𝑎]

3.1 Základní druhy tlaků a principy mě ení
•
•
•

Absolutní tlak (Absolute pressure) – tlak nezávislý na okolním prostředí, kdy se při
jeho měření vztažná hodnota tlaku pohybuje od 0Pa (tzn.vakuum).
Atmosférický tlak (Atmospheric pressure) – vztažnou hodnotou tlaku se opět rozumí
tlak 0 Pa a jedná se o všudypřítomný okolní venkovní tlak prostředí.
Manometrický tlak (Gage pressure) – je to tlak jiného prostředí proti okolnímu
atmosférickému tlaku.

Obrázek 2: Rozdělení tlaků[6]

3.2 P ístroje pro mě ení tlaku a funkčního principu
Nejčastějšími přístroji pro měření tlaku jsou:
•
•
•
•
•
•
•

Manometry – přístroje pro měření přetlaků
Barometry – slouží k měření tlaku ovzduší
Tahoměry – používají se pro měření malých podtlaků
Vakuometry – přístroje pro měření vakua
Diferenční tlakoměry – přístroje pro měření tlakových rozdílů
Kapalinové tlakoměry – měřítkem tlaku je výška sloupce kapaliny
Deformační tlakoměry – principem je měření tlaku pomocí deformace pružného prvku
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•

Elektrické tlakoměry – změna tlakově závislé elektrické veličiny udává měřítko tlaku
[6][7]

3.3 Integrované senzory tlaku
Integrované senzory tlaku v současné době představují spolehlivý, odolný a miniaturní
snímač, který je zapouzdřený ve speciálních pouzdrech, ale často s vývody v klasických měrách
některého ze standardu. Takovéto integrované obvody obsahují nejen na tlak citlivý snímací prvek, ale
i vyhodnocovací elektroniku a výstupní obvody, které naměřený signál ze senzorové části
vypracovávají a následně poskytují definovaný lineární analogový či digitální výstup. V dnešní době
jsou možné i kompenzace některých externích vlivů. U tlakových senzorů je to nejčastěji vyrovnání
teploty, která se obvykle provádí buď elektronicky dle integrovaného teplotního snímače nebo již na
úrovni samotného snímače tlaku prostřednictvím referenčního prvku. [6]
Integrované senzory tlaku se prakticky využívají všude tam, kde se pracuje se vzduchem,
kapalinou a pneumatickými systémy. Příkladem může být zdravotnický průmysl, kde se senzory
používají v přístrojích pro měření tlaku krve, spirometrech, respirátorech či inhalátorech. Dalším
typem využití může být měření tlaku plynů, úrovně hladiny či měření u meteorologických stanic.
V neposlední řadě i v automobilovém průmyslu jako je měření tlaku v pneumatikách nebo nastavení
tlumičů a vzduchového pérování. [6]

3.4 Senzory tlaku s optickými vlákny
Tento typ senzorů využívá optických vláken, které slouží k přenosu signálu prostřednictvím
světla. Světlo se pohybuje nejrychleji ve vakuu. Vlákna mohou být buď skleněná nebo plastová.
Významným bodem je index lomu, kterým se vyjadřuje změna rychlosti šíření světla při přechodu
mezi různými prostředími. Index lomu se vypočítá jako poměr rychlosti šíření světla ve vakuu
k rychlosti světla v hmotném prostředí. Typickou hodnotou indexu lomu pláště optického vlákna je
1,46. Hodnota pro jádro je 1,48. Čím větší bude rychlost lomu, tím pomaleji se bude světlo v daném
prostředí pohybovat. [7]

Obrázek 3: Senzor tlaků s optickým vláknem [7]
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4

Senzory mechanických veličin a orientace v prostoru

Senzory mechanických veličin se využívají v několika oborech medicínského prostředí,
příkladem může být využití v rehabilitační technice při orientaci a určování pozice pacienta. Pro
zobrazení se používají akcelerometry, které jsou schopny měření vibrací, statického nebo
dynamického zrychlení či měření odstředivých a setrvačných sil. Díky tomu můžeme sledovat
pacienta, zda leží, sedí nebo se volně pohybuje. Následně tímto sledováním můžeme předcházet
zraněním nebo sledovat zlepšení v průběhu rehabilitace. [7]

4.1 Piezoelektrické akcelerometry
Základním principem snímacího elementu je piezoelektrický materiál, který vlivem působení
mechanické veličiny (např. vibrace) generuje elektrický náboj úměrný míře mechanického namáhání
piezoelektrického materiálu. Měření náboje piezokrystalu probíhá buď přímo pomocí externích
elektronických obvodů s vysokou vstupní impedancí nebo tyto obvody senzoru konvertují náboj na
napěťový výstupní signál s nízkou impedancí.

Obrázek 4: Složení piezoelektrického akcelerometru [7]
Jedna strana piezoelektrického materiálu je upevněna na tuhou podpěru základny senzoru.
Oblast pojmenovaná jako seismická hmota je připevněna na piezosnímač nebo k protější straně
pouzdra. Jestliže je akcelerometr vystaven zrychlení (vibracím, akceleraci, otřesům), pak generovaná
síla F působící na piezoelektrický element způsobí, že vygenerováním elektrického náboje na výstupu
senzoru vznikne potenciální rozdíl na jeho kontaktech. Podle fyzikálního zákona, přesněji Newtonova
zákona je tato síla úměrná zdroji zrychlení a seismické hmotě. Piezoelektrický efekt tak generuje na
výstupu náboj q, který je úměrný působící síle. Jelikož má seismická hmota konstantní hmotnost je
výstupní signál v podobě náboje úměrný akceleraci senzoru. Pokud je akcelerometr pevně upevněn
k testovanému objektu, tak měří i jeho zrychlení celé soustavy. Akcelerometr charakterizuje nábojová
citlivost Bqa nebo jinak označovaná napěťová citlivost Bua. [7]
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Obrázek 5: Matematické vztahy citlivosti [7]
Akcelerometry jsou schopny měřit zrychlení ve vybraném frekvenčním rozmezí, které je dané
konkrétní konstrukcí senzoru. Z toho vyplývá, že citlivost u některých provedení je závislá právě na
pracovní frekvenci. Piezoelektrický akcelerometr je považován za mechanickou dolnofrekvenční
propust s rezonanční špičkou. Seismická hmota a piezokeramický materiál včetně dalších pružných
komponent senzoru formují pružnou hmotu systému, který se tak chová jako pružina s vlastní
rezonancí a ta definuje horní frekvenční limit akcelerometru. Rezonanční frekvence pružné hmoty by
měla být co nejvyšší, aby bylo docíleno širšího provozně frekvenčního rozsahu. Toho se obvykle
dosahuje odbouráním obsahu seismické hmoty, ale tím se zase snižuje citlivost senzoru. [7]

Obrázek 6: Frekvenční závislost piezoelektrického akcelerometru [7]
Na obrázku (6) je znázorněn průběh kmitočtové závislosti piezoelektrického akcelerometru.
Kmitočet 𝑓𝐿 (lower frequency limit) představuje počáteční kmitočet rozsahu, kmitočet 𝑓𝑟 je rezonanční
kmitočet a 𝑓0 je tzv. kalibrační frekvence. Na frekvenční křivce lze pozorovat několik užitečných
rozsahů. Na 1/5 rezonanční frekvence je odezva senzoru 1.05, což znamená, že měřící chyba
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v porovnání s nižšími frekvencemi je 5 %. Pro srovnání na 1/3 rozsahu je chyba 10 %. Z tohoto
důvodu lze frekvenční rozsah zohlednit za lineární do 1/3 hodnoty rezonanční frekvence. Spodní
frekvenční limit závisí na zvoleném předzesilovači a je dle toho nastaven. [7]

4.2 Piezorezistivní akcelerometry
U těchto typů senzorů se uplatňuje piezorezistivní materiál oproti piezoelektrického krystalu.
Využívá převodu vzniklé síly urychlované hmoty na změně odporu. V integrovaných piezorezistivních
akcelerometrech se využívá sítě vyleptaných měřících piezorezistivních snímačů, které využívají
zapojení na principu Wheatstonova můstku. Hlavní výhodou těchto akcelerometrů je měření stálé
akcelerace, tedy frekvenci změn od 0 Hz. [7]

4.3 Gyroskopy
Gyroskopy se uplatňují pro měření úhlové rychlosti, respektive na tom, jak rychle se měřený
objekt otáčí. Úhlová rychlost se udává v radiánech za sekundu. Rotaci lze měřit vzhledem k jedné ze
tří os X, Y, Z. Gyroskopy vychází z Coriolisovy síly, která působí na každý objekt, který se pohybuje
určitou rychlostí v soustavě rotující kolem vlastní osy. [7]

Obrázek 7: Funkce gyroskopu [7]
Při praktickém použití Coriolisovy síly v integrovaných gyroskopech se využívá technologie
MEMS, kde se vytváří na čipu spolu s elektronickými obvody mechanické mikrosoučásti, které tvoří
samotný snímač. Základem je rezonující struktura upevněná v rámu, která se vlivem vlastní
mechanické rezonance pohybuje v uvedeném směru kolmém na směr otáčení. Přitom vzniká
Coriolisova síla úměrná úhlové rychlosti otáčení, která způsobí vzájemný posuv měřících plošek
fungujících jako elektrody vzduchových kondenzátorů. Výsledkem je změna kapacity, která je úměrná
úhlové rychlosti otáčení. [7]

9

4.4 Motion Capture
Tato technologie se podobně jako výše zmiňované využívá ve zdravotnictví, zejména pro
analýzu pohybu nebo hodnocení vývoje rehabilitace pacientů s poškozením motorického nebo těžkým
poškozením nervového systému. Pro snímání pohybu využíváme dva základní typy systémů, které
pracují buď online nebo offline. Systémy online jsou takové, které dokáží snímat pohyb a následně
měřit data v reálném čase. Naopak offline systémy nejdříve zaznamenají data o pohybu, a až po
ukončení záznamu je možné vypočítat informace o poloze a rotaci. [9]

4.4.1 Optické snímací systémy
Optické snímací systémy používají k lokalizaci polohy a umístění objektu kamerový systém.
Aby bylo možné snímaný objekt detekovat kamerovým systémem, musí mít na sobě pacient
retroflexivní značky. Pomocí nich se z kamery odrazí světlo zpět do zdroje a tím se zjistí poloha
objektu vůči kameře. Pro zjištění polohy markerů se využívá infračervených nebo červených kamer.
Ke zlepšení těchto systémů pomáhá výzkumná činnost i rozmach techniky, kde by se nevyužívalo
speciálních značek pro orientaci v prostoru. Tyto značky by byly nahrazeny počítačovými algoritmy,
které by měli být schopny analyzovat optické vstupy. [9]

4.4.2 Magnetické snímací systémy
U magnetických systémů jsou senzory pro rozpoznání pohybu umístěny na měřeném objektu a
pomocí kabelů jsou připojeny k řídící jednotce. Určení relativní pozice se vyhodnotí pomocí řídící
jednotky. [9]

4.5 Mechanické snímací systémy
Pro snímání pohybu využíváme tzv. exoskeletu. Je to konstrukce, která je tvořena pevnými
částmi. Tyto části musí odpovídat jednotlivým končetinám, které jsou vzájemně spojeny klouby. [9]

4.5.1 Inerční snímací systémy
Využívá se dvou typů senzorů, a to akcelerometrů a gyroskopů, které byly popsány v této
kapitole 4. [9]

4.6 Vlastnosti systémů pro snímání pohybu
Využívá se následujících vlastností pro snímání pohybu:
•

•

Latence – významem je zpoždění mezi změnou pohybu nebo rotací objektu a
zaznamenáním této změny snímacím zařízením. Systémy, které pracují v reálném čase
musí mít okem nepostřehnutelnou latenci.
Rozptyl – udává odchylku, vlivem které kolísají hodnoty na výstupu snímacího
zařízení pro objekt, který není v pohybu. Při snímání velkého rozptylu dochází ke
chvění a tím k nepříliš plynulým pohybům.
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•

Přesnost – ve většině zařízení není tato hodnota konstantní, ale je přímo závislá na
vzdálenosti snímaného objektu a vzdálenosti senzorů. Přesností udáváme maximální
chybu, která může vzniknout při rotaci nebo snímání polohy. [9]
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5

Biotelemetrie

Biotelemetrie je věda využívající bezdrátovou metodu. Tato metoda se používá pro snímání
signálů, které jsou vzdáleně přeneseny. Využití tohoto oboru se nejvíce uplatňuje v lékařské
diagnostice nebo různých klinických oborech. [1]

5.1 Rozdělení biotelemetrie
Biotelemetrická zařízení lze rozdělit do několika skupin. Hlavním hlediskem může být
přenášená informace, struktura přenosu nebo typ provozu. Dále to mohou být technické požadavky
jako je druh vysílací antény, typ napájení, vnější konstrukční popis či analýza získaných dat. [1]

5.1.1 Podle p enášené informace
Přenášenou informací může být například signál elektrokardiografu, elektroencefalogramu
nebo tlaku krve. [1]

5.1.2 Podle systému p enosu
Systémem přenosu v telemetrických zařízeních se dá užít různých typů modulací. Používáme
časové a frekvenční dělení kanálu, případně pulzně šířkovou modulaci. Počet současně přenášených
signálů může lišit v rozmezí od jedné do několika tisíc. [1]

5.1.3 Podle druhu provozu
Pomocí analogové nebo digitální veličiny můžeme zařízení rozdělit na:
•
•
•

telemetry s kontinuální nosnou vlnou
pulsní telemetrické systémy
vysokofrekvenčně řízené implantáty [1]

5.1.4 Podle dosahu
Podle dosahu můžeme rozdělit následující vzdálenosti:
•
•
•

Malé – vzdálenost se pohybuje od desítek centimetrů do desítek metrů
Střední – vzdálenost se pohybuje od několika metrů až po několik kilometrů, tento
dosah je nejvíce využívající
Velké – vzdálenost se pohybuje od desítek centimetrů do desítek metrů. [1]

5.2 Telemetrické systémy
Telemetrické systémy spadají do oboru telemechaniky, která pojímá měření, signalizaci a
ovládání na dálku. Jedná se o oblast měřící techniky, která je od sebe vzdálena. Pomocí radiových
prostřední potom dochází k přenosu informací. Měřená veličina se proto musí převést na měronosnou
veličinu, která je vhodná pro přenos na určenou oblast. [1]
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Pomocí těchto systémů dochází k přesným a rychlým informacím z měřitelných objektů.
Telemetrické systémy jsou tudíž vhodnou volbou nejen pro lékařské, ale i pro ostatní obory. [1]

5.3 Uspo ádání telemetrického systému
Složení telemetrického systému je následující:
•
•
•

spojovací cesta
vysílací zařízení
přijímací zařízení

5.3.1 Vysílací za ízení
Součástí vysílacího zařízení je snímač, pomocí kterého probíhá převedení měřené fyzikální
veličiny na elektrickou veličinu. Dále se zde nachází měřící převodník, pomocí kterého probíhá
převod elektrického signálu ze snímače na veličinu elektrickou, která se využije jako modulační signál
v modulátoru. Dochází zde k modulaci nosného signálu modulačním signálem. Vystupující
měronosný signál je určen k dálkovému přenosu a pomocí jedné ze svých vlastností jednoznačně
stanovuje hodnotu měřené fyzikální veličiny. Pokud je pro přenosovou cestu použit bezdrátový
přenos, je nutno využít ještě za modulátorem další vysokofrekvenční modulátor. [1]

5.3.2 Spojovací cesta
Spojovací cesta lze být uskutečňována pomocí vodiče či bezdrátově. Spojovací cesta
představuje fyzikální prostředí, pomocí kterého dochází k přenosu měronosného signálu.
Prostřednictvím spojovací cesty lze přenášet i více měronosných signálů. Spojovací kanál se využívá
pro přenos prostředků jednoho signálu od vysílacího zařízení k přijímacímu zařízení. Spojovací cesta
lze být z fyzikálního hlediska: akustická, elektromagnetická, optická, elektrická a mechanická. [1]

5.3.3 P ijímací za ízení
Nejprve se přijímaný signál dostane do přijímacího zařízení telemetrického systému, kde se
v případě potřeby vhodně modifikuje (úprava tvaru, zesílení) a dále se pomocí demodulátoru získá
z přijatého měronosného signálu prospěšná informace – elektrický signál úměrný hodnotě měřené
veličiny. Poté se elektrický signál převede v měřícím převodníku na vhodný elektrický signál, který
bude využit pro další zpracování vyhodnocovacího zařízení. Vyhodnocovacím zařízením lze být
regulační obvod, počítač nebo zařízení pro přiřazení hodnoty měřené veličiny. [1]

5.4

Bezdrátový p enos dat

Bezdrátový přenos můžeme roztřídit do několika skupin. Dle šířky pásma na úzkopásmové a
širokopásmové. Dalším rozdělením je podle podpory mobility na fixní a mobilní, kde se využívá buď
jednoho, nebo více síťových protokolů. Posledním kritériem dle typu signálu na radiové sítě,
infračervené a optické bezdrátové sítě. [1]
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5.4.1 Technologie Bluetooth
Bluetooth je úroveň pro bezdrátové připojení na krátké intervaly. Připojuje se mezi rozdílné
komunikační zařízení, jako jsou tablety, notebooky či mobilní telefony. Využívá se k propojení
senzorů a akčních členů. Technologie je vhodná pro přenos informací v měřících systémech.
Mezi přední vlastnosti této technologie patří malá velikost zařízení, nízké pořizovací náklady,
malé nároky na napájení a střídmé uživatelské rozhraní. [1]

5.4.2 Historie Bluetooth
Vznik technologie Bluetooth se opírá o rok 1994, kdy se začala o tuto technologii zabývat
firma Ericsson. Největší pokrok však byl zaznamenán až o 4 roky později, a to díky společné
spolupráci firem Intel, Microsoft, Motorola, Nokia a dalších. V témže roce vznikla skupina SIG
(Special Interest Group), ve které se seskupilo přes 2000 firem, které se zabývaly vývojem technologie
Bluetooth. [1]
V roce 1999 byla vytvořena první skupina Bluetooth 1.0. Po této skupině následovaly další
pod názvy Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 3.0 až po nejnovější. [1]

5.4.3 Specifikace Bluetooth
Technologie Bluetooth umožňuje spojování mezi dvěma zařízeními mezi sebou nebo jednoho
zařízení s několika dalšími. Soustava dvou a více spojených buněk se potom nazývá piconet. Tady se
jediná jednotka zobrazuje jako řídící (master) a ostatní jako podřízené (slave). Další schopností sítě je
překrývání sítí jednotlivých piconet buněk. Jde o rozprostřenou sít, která se nazývá scatternet.
Pro komunikaci se využívá frekvenční pásmo ISM. Je určeno pro všeobecné použití
v lékařství, vědě či průmyslu. Pro většinu států má rozmezí 2400 až 2483,5 MHz. V tomto rozmezí je
definováno pro 79 frekvenčních pozic s šířkou pásma 1 MHz. [1]
Specifikace definuje tři výkonové třídy:
•
•
•

Třída 1 – pro delší vzdálenosti (přibližně 100 m), s maximálním výstupním výkonem
100 mW
Třída 2 – pro běžnou vzdálenost (přibližně 10 m), s maximálním výstupním výkonem
2,5 mW
Třída 3 – pro kratší vzdálenosti (přibližně 10 cm), s maximálním výstupním výkonem
1 mW

Rychlost přenosu se pohybuje okolo 720 kbit/s a je možné vytvořit datový spoj symetrický,
případně asymetrický, kdy rychlost přenosu je vyšší při přijmu než při odesílání.
K zabezpečení Bluetooth se využívá několik mechanismů. Veřejná adresa o délce 48 bitů, dva
tajné klíče o délce 128 bitů a náhodné číslo délky 128 bitů. Před první komunikací se musí zařízení
spárovat. Takové spárování se realizuje pomocí zadání identifikačního čísla na obou zařízeních.
K lepší bezpečnosti dále přispívá malý dosah signálu. [1]
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5.4.4 Bluetooth low energy
Bluetooth low energy je celosvětový standard pro technologii, která umožňuje zařízením
komunikovat mezi sebou přes rádiové spoje. Vznikla jako technologie, která měla především nahradit
sériové datové kabely. V průběhu let se začala používat pro výměnu souborů mezi počítači, mobilních
telefonech či tisk dokumentů. BLE je jedním z nejnovějších vylepšení technologie Bluetooth 4.0.
Datová komunikace je obecně v krátkých dávkách, které potřebují být velmi časté. Proto se nejlépe
hodí pro zařízení, která nevyžadují vysokou propustnost nebo streamování dat. [10]
Použití si našla v různých aplikacích v následujících oblastech:
•
•
•

Zařízení zdravotní péče – aplikace pro snímání krevního tlaku nebo teploty
Sportovní zařízení – aplikace pro chytré hodinky, krokoměry či GPS lokátory
V systémech automatizace domácností [10]

Mezi hlavní výhody patří:
•
•
•
•

Nízká spotřeba energie
Malá velikost
Rychlejší připojení
Nízké náklady [10]
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6

Návrh praktické části bakalá ské práce

Úkolem návrhu praktické části je navrhnout hardware a software, který bude schopen přenést
data do počítače pomocí BLE. Nejprve je nutné zjistit tlak, který je uvnitř BOSU a posléze vybrat
vhodný senzor tlaku, díky němuž bude možno vytvořit plnohodnotný hardware pro měření tlaku uvnitř
BOSU. Součástí praktické části je implementace senzoru tlaku a akcelerometru do telemetrického
zařízení pro měření orientace v prostoru. A také realizovat software pro vizualizaci a ukládání
naměřených dat do počítače.

Obrázek 8: Blokové schéma funkčnosti zařízení
Na obrázku (8) je znázorněno blokové schéma, které demonstruje funkčnost zařízení.
Hardwarová část se skládá ze dvou DPS, kdy jedna je pro senzor tlaku a druhá pro inerciální senzor.
Snímané signály jsou přivedeny pomocí rozhraní SPI a A/D převodníku do bezdrátového modulu
OLP425i a následně odeslány pomocí Bluetooth Low Energy do počítače.
Softwarová část byla vytvořena ve Visual Studiu v programovacím jazyce C#. Uživatelské
prostředí bylo navrženo tak, aby komunikovalo s měřícím zařízením pomocí Bluetooth. Díky tomuto
softwaru je možné přijímat signály a následně i zobrazovat v reálném čase. Měřené signály je možné
uložit pro výslednou analýzu.

6.1 Výběr senzoru tlaku
Při výběru vhodného senzoru tlaku bylo nejprve nutné zjistit tlak, který je uvnitř BOSU při
nafouknutí kopule. Jde o absolutní tlak, který je nezávislý na okolním prostředí. Hodnota tlaku se
pohybuje od 0 Pa do kladných hodnot. Pro změření tlaku byl zvolen digitální tlakoměr GMH3160 od
společnosti Greisinger. Hodnoty tlaku z přístroje jsou s přesností ±0,1 % FS, dle manuálu výrobce. Pro
samotné zjištění bylo nutné BOSU nafouknout do výšky cca 22 cm. Tato výška je stanovena a
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doporučena výrobcem v přiložené dokumentaci. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce (1) a měření na
obrázku (9).
Zatížení – Popis

Tabulka 1: Zjištěné tlaky uvnitř BOSU
Hodnota tlaku [BAR]

Žádné – Vypuštěn vzduch

P evod [k Pa]

0

0

Nezatíženo – nafouknuto pro měření

0,095 – 0,099

9,5 – 9,9

Zatíženo osobou

0,132 – 0,133

13,2 – 13,3

Obrázek 9: Porovnání zatížení minimální – maximální
Z výsledku měření a konzultaci s vedoucím bakalářské práce byl vybrán senzor od společnosti
Omron. Je začleněn do skupiny integrovaných senzorů, které jsou popsány v kapitole 3.3.

6.2 Tlakový senzor – 2SMPP – 03
Společnost Omron se zabývá výrobou piezoelektrických senzorů tlaku MEMS s ultra
miniaturní velikostí pro různé aplikace použití. Tlakový senzor o rozměrech 6,1 x 4,7 x 8,2 mm (D x Š
x H) může vydržet aplikovaný tlak s rozsahem od -50 do 50 kPa. Snímač tlaku je určen pro převod
napětí pomocí konstantního zdroje proudu. Mezi výhody senzoru patří nízká spotřeba energie,
schopnost detekce přetlaku a také malé rozměry, které umožnují opravdu široké využití i pro náročné
měření.
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6.3 Doporučené zapojení
Společnost Omron ve své dokumentaci nabízí schématické zapojení, které si může uživatel
upravit podle svých náležitostí. Upravení parametrů lze volit například pro napájecí napětí, hodnoty
rezistorů pro výpočet konstantního proudového zdroje nebo výstupní zesilovací část obvodu. Zapojení
senzoru bylo realizováno podle doporučeného schématu, ale upraveno pro potřeby měření práce.
Dodržení konstantního proudového zdroje je podmíněno hodnotou proudu I𝑐𝑐 =
µA.

Obrázek 10: Doporučené schéma zapojení [4]

6.4 Napájení a stabilizace obvodu
Pro napájecí část obvodu bude použito 4 AA baterií, které budou schopny dodat napětí o
velikosti 6 V. Napájecí napětí bude dále nutné snížit pomocí stabilizátoru LE33 na požadované
hodnoty. Stabilizátory jsou nutné pro správnou funkci a snížení napětí kvůli modulu OLP425i, které
nesmí překročit 3,6 V.

6.5 Proudový zdroj
Proudový zdroj je sestrojen pomocí operačního zesilovače OPA2228 od společnosti TI.
Dodržení konstantního proudu je následně zvoleno vhodnou kombinací hodnot odporů. Vstupní napětí
je již snížené stabilizační na hodnotu 3,3 V. Operační zesilovač je napájen přímo ze zdroje, jelikož
stabilizační napětí není dostačující pro funkčnost. Požadavek na vstupní napětí je minimálně ± 2,5 V.
Na obrázku (11) níže můžeme vidět příklad zapojení proudového zdroje s popisem názvu jednotlivých
konektorů senzoru. [13]
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Obrázek 11: Proudový zdroj a názvy konektorů [4]
•

•

Výpočet proudového zdroje (R1=23kΩ, R2=10kΩ, R3=10kΩ, 𝑉𝐷𝐷 = , 𝑉)
𝐼𝑐𝑐 =

𝑉𝐷𝐷 ∗

+

[𝐴]

Dosazením do výpočtu dostaneme požadovanou hodnotu pro splnění podmínky
𝐼𝑐𝑐 =

, ∗

+

=

[µ𝐴]

6.6 Zesilovací část obvodu
Zesilovací část obvodu tvoří opět přístrojový OZ INA129 od společnosti TI. Výstupní signál
ze senzoru je přiveden na vstupy OZ, konkrétně na piny 2 a 3. Zesílení je popsáno vztahem, který je
uveden v datasheetu. Velikost zesílení je poté ovlivněno připojením externího odporu 𝐺 mezi piny 1
a 8. Výsledný zisk zesílení může být v rozmezí od 1 do 10000. [11]

•

=

Po testování byl nakonec zvolen odpor
=

+

+

𝐺

9, 𝑘Ω
𝐺

s hodnotou 3000 Ω

9, 𝑘Ω

=
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,

Obrázek 12: Zapojení OZ INA129

6.7 Návrh a realizace DPS
Prvotní realizace a návrh byl vytvořen na univerzálním vrtaném plošném spoji, pomocí
kterého se otestovala funkčnost zapojení. Pro vytvoření návrhu DPS byl zvolen software CadSoft
Eagle. Nejprve bylo navrženo schéma podle předchozího testování a následně rozmístění součástek.
Velikost desky je 32 x 21 mm (šířka x výška).

6.8 Propojení DPS
K této nově vytvořené DPS pro senzor tlaku byla dodána druhá DPS, kterou bylo třeba
propojit. Dodaná deska obsahovala pouze osazený akcelerometr, tudíž bylo nutné dodělat osazení
součástek a komunikačního modulu OLP425i. U těchto dvou vyhotovení se následně propojilo
napájecí napětí pomocí vodičů a výstupní signál ze senzoru tlaku byl přiveden na A/D převodník
obsažený na modulu OLP425i. Akcelerometr byl připojen přímo na DPS vodivou cestou pomocí
sběrnice SPI.

Obrázek 13: Navržené schéma v CadSoft Eagle
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Obrázek 14: Rozmístění součástek – board

Obrázek 15: Propojení DPS
Na obrázku (15) můžeme již vidět propojení obou DPS a umístění senzoru tlaku do těsnícího
špuntu. Tato část bude více popsána v kapitole 8 implementace zařízení níže.
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7

Komunikace a realizace softwaru

Pro navázání úspěšné komunikace bylo zapotřebí připojit výstupy z hardwarové části na
přesné pozice programovacích pinů. Dále bylo nutné nahrát do modulu firmware pro přeposílání dat.
Cílem po vyřešení komunikace následovalo vytvoření uživatelského prostředí. Z takto vytvořeného
prostředí se mohou data zobrazit, uložit a použít k výsledné analýze.

7.1 connectBlue OLP425i-04
Komunikaci obstarává modul OLP425i-04, který umožnuje bezdrátový přenos dat pomocí
BLE od společnosti U-blox. Struktura modulu představuje integrovaný obvod, který je dodáván
v různých provedení. Podle typu verze může obsahovat navíc akcelerometr, teplotní senzor, led diody
či JST konektor pro programování. Pro bakalářskou práci postačí základní verze s obsahem pouze
interní antény.

Obrázek 16: connectBlue OLP425i-04[14]
Pro práci bude využito A/D převodníku, který je schopen převádět analogový výstup ze
senzoru tlaku na digitální. Převodník umožnuje nastavení v rozlišení 8 až 14 bitů. Při posílání dat je
nejprve poslán méně významný bit, posléze významnější bit. Jako referenční napětí bude využito
napájecího napětí. Vzorkovací frekvence pro čtení dat z modulu je nastavena na hodnotu 25 Hz.
Akcelerometr je připojen na příslušný pin OLP425i pro komunikaci pomocí SPI. Komunikace
se řídí pomocí komunikačního protokolu, který bude popsán v kapitole 7.3. [14]

7.2 Firmware
Vybraný modul se dá programovat pomocí programu IAR Embedded Workbench od firmy
IAR systems. Popis funkčnosti modulu je nahrán přímo od výrobce demo aplikací. K samotnému
nahrání nové či upravené aplikace se využívá CC Debugger, který je připojen přes programovací
konektor a USB kabel do PC. Po úspěšném nahrání firmware může dojít ke spuštění aplikace, což se
děje připojením napájecího napětí.
Pro komunikaci s hardwarem zahrnuje demo aplikace následující služby:
•
•
•
•

Led Service
Accelerometer Service
Battery Service
MPU9250 Service
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Úpravou dodané demo aplikace je modul schopný číst data z akcelerometru i senzoru tlaku.

7.3 Komunikace
Pro správnou komunikaci je potřeba nastavit několik základních parametrů pro inicializaci
zařízení. Nejprve je nutné nainstalovat potřebný ovladač, pomocí kterého budeme mít po připojení
aktivní sériový port zařízení (například COM4). Parametry nastavení pro sériový port jsou tyto:
•
•
•
•
•
•

set (s,'BaudRate',57600)
set (s,'FlowControl none')
set (s,'Parity none')
set (s,'StopBits',1)
set (s,'DataBits',8)
set (s,'InputBufferSize',512000)

Poté je nutné otevřít sériový port, aby mohlo dojít ke komunikaci USB dongle přes sériový
port COM4 (COM4 je příkladem, jelikož u každého PC může být viditelný pod jiným názvem).
Pro demonstraci posílání dat slouží program BTool – Bluetooth low energy PC application,
která nám umožní spárovat zařízení a po zadání parametrů pro spuštění začne posílat data. Nejdříve je
zapotřebí vyhledat zařízení pomocí tlačítka scan, následně počkat a připojit se pomocí tlačítka
establish. V další záložce pro čtení a zápisu dat poté nastavit connection handle na 0x002B a také
příkaz pro začátek posílání v hexadecimální tvaru 01:00, pro ukončení pak 00:00.

Obrázek 17: GUI programu Btool
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7.4 Program pro vizualizaci a ukládání dat do PC
Pro vytvoření uživatelského prostředí bylo zvoleno jazyku C# a programu Microsoft Visual
Studio. Aplikace je navržena tak, aby byla pro uživatele jednoduchá, přehledná s možností uložení dat
pro další zpracování. Hlavním cílem je dodržet spojení přenosu těchto dat po sériové lince. Spuštění
aplikace probíhá tlačítkem Start nebo klávesou F5. Po spuštění může uživatel vybrat cílený název
COM portu a zvolit tlačítko připojit. Následně je možné zahájit měření, kdy proběhne inicializace a
spustí se vykreslování měření.

Obrázek 18: Blokové schéma GUI

Obrázek 19: Výběr COM portu

Obrázek 20: Aplikace GUI
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Obrázek 21: Use case diagram
Pro správný výběr portu je nejprve nutné připojit uživatelem USB dongle. V méně častých
případech se může stát, že nedojde k připojení portu nebo spuštění měření. Potom je nutné USB
dongle odpojit a znovu připojit do zdířky PC. Stejným způsobem je doporučeno odpojit a znovu
připojit napájecí vodič od zdroje, čímž dojde k resetu OLP425i.
Na obrázku (20) je vytvořené prostředí GUI, které obsahuje čtyři funkční tlačítka pro
ovládání:
•
•
•
•

Zahájit – při spuštění tlačítka dojde k inicializaci a vykreslování dat
Ukončit – tlačítko zastaví aktuální měření
Reset – dojde k vymazání listu paměti, kde jsou data uložena
Uložení hodnot – v průběhu měření se data ukládají do paměti, ze které při kliknutí
tlačítka můžeme tyto data uložit. Následně se zobrazí dialogové okno (data byly
exportovány)

Pro zobrazení aktuálních hodnot je využito textboxu s popiskem pro měřitelný parametr.
Zobrazení dat je vykresleno ve dvou grafech, kdy jeden je pro osy akcelerometru a druhý pro hodnoty
tlaku. Měřená data se ukládají do souboru .csv pod názvem „Historie yyyy.mm.dd H-mm-ss“ (ypředstavuje rok, mm – měsíc, dd – den, H-hodina, mm-minuta, ss – sekunda). Data jsou od sebe
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oddělena středníkem, kde první sloupec obsahuje hodnoty tlaku, další sloupce pak osy X, Y,
Z akcelerometru. Základní funkčnost aplikace je zobrazena na obrázku (22) ve vývojovém diagramu.

Obrázek 22: Vývojový diagram pro vizualizaci

26

8

Implementace za ízení do BOSU

V této kapitole bude podrobněji popsáno uložení prototypového zařízení do BOSU po
jednotlivých krocích. BOSU se skládá ze tří hlavních částí, a to z gumové kopule, plastové platformy a
dvou plastových úchytů, které jsou po obvodu pomůcky spojeny přesně v polovině naproti sobě
dvěma šrouby s matkami. Velikou výhodou rehabilitační pomůcky je její snadná konstrukce, kterou
zvládne rozdělat i laik. Nevýhodou je značné omezení prostoru, kdy se kopule při nafouknutí opírá o
platformu.

8.1 Umístění tlakového senzoru
Senzor tlaku je umístěn v plastovém špuntu, který slouží k zadržení tlaku. Nejprve bylo
potřeba zjistit správný rozměr senzoru z dokumentace a následně vybrat vhodný průměr vrtáku pro
vyvrtání otvoru do špuntu. Průměr snímané části senzoru je 2,6 mm. Pro vyvrtání otvoru byl zvolen
vrták s průměrem 3 mm. Okolí senzoru bylo zataveno tavnou pistolí, aby se zamezilo úniku vzduchu.

Obrázek 23: Vyvrtaný otvor pro senzor

8.2 Umístění napájení
Pro napájení byl zvolen battery pack pro čtyři tužkové baterie s celkovým napětím 6 V.
Umístění packu bylo provedeno vyvrtáním dvou otvorů do platformy a uchycením na dva šroubky se
zapuštěnou hlavičkou. Implementace byla provedena na vnitřní stranu platformy čili umístění je uvnitř
BOSU pod gumovou kopulí.

8.3 Umístění DPS
První DPS pro tlakový senzor je umístěna vně BOSU, stejným postupem jako pro pack
napájení, ale pouze na jeden šroubek s matkou. Pro ochranu při cvičení je využito plastového krytu,
kterým je zakryt prostor DPS. Část krytu je zapilována z důvodu vyvedení vodičů.
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Druhá DPS pro orientaci v prostoru a komunikaci je umístěna na vnější části platformy,
přesněji přímo nad těsnícím špuntem. Umístění je řešeno pomocí jednostranného uchycení, kvůli
jednoduché manipulaci pro možnost nafouknutí BOSU.

Obrázek 24: Pohled na vnitřní část platformy

Obrázek 25: Vnější část platformy
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9

Testování

V průběhu bakalářské práce byly provedeny testy, které sloužily k optimalizaci dalšího
vývoje. Nejprve se provádělo zjištění funkčnosti analogového výstupu tlakového senzoru. Zobrazení
signálu probíhalo na osciloskopu MSO – X 2024A od společnosti Agilent Technologies. Napájení
zkušební desky bylo 5 V ze zdroje EP–613, který umožnuje nastavení DC napětí s rozsahem 0–30 V.

Obrázek 26: Výstupní signál tlakového senzoru
Na výše uvedeném obrázku (26) máme zobrazený analogový signál z tlakového senzoru.
Hodnota Pk–Pk udává rozdíl mezi maximální pozitivní a maximální negativní amplitudou vlny.
Zesílení signálu bylo vhodné. Hodnota zesílení musela být zvolena tak, aby se předešlo stavu, kdy by
se signál dostal do saturace. Výběr a výpočet vhodného zesílení je v kapitole 5.4.

9.1 Kalibrace tlakového senzoru
Pro přesnější zjištění tlaků bylo nutné tlakový senzor zkalibrovat a výsledky z kalibrace
proložit přímkou, která by definovala výstupní charakteristiku hodnot tlaků. Kalibrace probíhala na
tlakovém kalibrátoru Omega DIP 603. Tento přístroj umožňuje kalibraci zařízení pro měření tlaků a je
schopný generovat zkušební tlaky pomocí integrovaného ručního čerpadla. Přístroj si udržuje
nastavenou zkušební hodnotu, kterou lze snižovat pomocí otočného ventilu. To umožní uvolnění tlaku
bez odpojení v průběhu kalibrace. Zobrazení hodnot tlaku umožňuje jasný LCD displej. Uživatel může
přepnout hodnoty tlaku v jednotkách kPa nebo psi. Přesnost měřícího přístroje je ±0,075 % FS.
Rozsah měřícího přístroje je v rozmezí -14,7 až + 15–300 psi (1psi = 6,894,76 Pa).[12]
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Obrázek 27: Tlakový kalibrátor DPI 603[12]
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Obrázek 28: Výsledná charakteristika kalibrace
Na obrázku (28) můžeme vidět výslednou charakteristiku příslušné jednotlivým tlakům.
Kalibrační rozmezí bylo nastaveno pro hodnoty tlaků od 0 kPa – 36 kPa. Postup kalibrace byl takový,
že na přístroji DPI 603 byla nastavena požadovaná hodnota tlaku a tato hodnota následně odečtena.
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9.2 Testy realizovaného za ízení
Tato kapitola bude obsahovat výsledné grafy z testování, popis cvičení a také detaily měření
pro různé časy. Na BOSU se cvičilo buď s viditelným nástupem na pomůcku tak, aby bylo vidět
rozdílu mezi nástupem, pohyby a následně sestupem do stavu nafouknutého pro měření. Další měření
probíhalo ze zatížené polohy, kde nebyly znatelné změny nástupu a sestupu, nýbrž tlaku při
zatěžování.

Obrázek 29: Změny tlaku
Na obrázku (29) můžeme vidět v prvních 10 sekundách změnu tlaku, kdy došlo k nástupu na
rehabilitační pomůcku. Dále v časovém rozmezí od 15 do 45 sekund probíhalo testování, kdy se
pomocí skoků zjišťovala pracovní oblast měření. Poté od 45 sekund nastala změna hodnoty tlaku,
která vznikla vlivem sestupu z BOSU.
Z výsledků měření vyplývá, že při nafouknutí BOSU a nástupem (stav zatížení) byla patrná
změna tlaku o 3 kPa vyšší. Při následném zatěžování BOSU docházelo k těmto změnám až
dvojnásobným v závislosti na síle zatížení. V průběhu testování se zjistilo, že je opravdu důležité
zvolit vhodné zesílení signálu, jelikož při změnách tlaku větší zátěže nastával v místech stav saturační
oblasti.
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Obrázek 30: Detail 40–50 s, Ukončení poskoků – ustálení pohybu

Obrázek 31: Detail 50–60 s – Změna tlaku po sestupu z BOSU
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Obrázek 32: Změny tlaku ze zatížené polohy
Na obrázku (32) probíhalo testování tak, že se na BOSU již stálo na ustálené hodnotě, kdy se
držel balanc. Poté docházelo ke střídavým změnám mezi ustálenou polohou a skocích na BOSU. Na
konci každého měření jsou patrné kmity, které jsou způsobeny ustálením pohybu a držením
rovnováhy, což následně způsobí konstantní hodnoty tlaku (stav, kdy se pouze stojí na BOSU). Při
opětovném pohybu dochází opět ke změnám tlaku. Na obrázku (33) poté vidíme synchronizovaný
průběh akcelerometru, který odpovídá změnám na obrázku (32).

Obrázek 33: Měření akcelerometru synchronizované pro tlaky z obrázku (32)
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Obrázek 34: Změny směru akcelerometru

Obrázek 35: Synchronizovaný průběh dle obrázku (34) akcelerometru
Na obrázku (34) bylo provedeno testování inerciálního senzoru MPU9250. Při měření bylo
postupováno nástupem na BOSU, následně pomalými pohyby doprava – doleva, dopředu – dozadu a
konečným sestupem z BOSU. Osa X zobrazuje směry doprava (záporné), vlevo (kladné). Osa Y poté
směr dopředu (záporně), dozadu (kladně). Osa Z poté ukazuje polohu BOSU, jestli je kopulí dolů, což
zobrazuje kladná část. Kdyby byla kopule otočená směrem nahoru je osa Z v záporné části. U tohoto
testování musí být měřená osoba v relativně klidové poloze a musí se pohybovat soustředěně. Je to
z toho důvodu, že mohou vznikat vlivem velkých otřesů výkyvy, které jsou například patrné v průběhu
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60 až 80 sekundy měření, kdy proběhly skoky na BOSU. Změny těchto výkyvů jsou odpovídající
změně tlaku na obrázku (35), kdy docházelo k zatížení BOSU z relativně klidové polohy.
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10 Závěr
Cílem bakalářské práce bylo měření vlastností BOSU v průběhu rehabilitace. Nejdříve byla
představena rehabilitační pomůcka BOSU a senzory pro měření tlaku a orientace v prostoru. Následně
bylo nutné vybrat vhodný tlakový senzor pro měření vnitřního tlaku BOSU. Díky tomu mohla začít
realizace prototypu upraveného zařízení s vhodnou implementací do BOSU. K získání informací bylo
potřebné navrhnout software na zobrazení a ukládání měřených dat pro testování.
Na počátku práce bylo nutné nastudovat teorii k dané problematice, která byla použita z české
a zahraniční literatury. Dále bylo důležité se seznámit s technickými manuály použitých zařízení a
pomůcek, aby se snížil počet možných chyb či omezení při realizaci.
Důležitým krokem při realizaci bylo vybrání vhodného tlakového senzoru, kterým byl zvolen
typ 2SMPP – 03 od společnosti Omron. Dále jeho funkční zapojení elektronických součástek
s následným umístěním na DPS. Jako zdroj celkového napětí 6 V byl vybrán battery pack pro čtyři AA
baterie. Zdroj dodává napájení jak pro DPS senzoru tlaku, tak pro DPS akcelerometru s modulem
OLP425i verze 04. Zařízení je propojené pomocí vodičů s možností přenosu pro rychlé použití
k měření.
Softwarová část byla realizována ve Visual Studiu. Uživatel má možnost výběru sériového
portu, spuštění, ukončení a následné uložení měření. Pro výsledné zpracování práci prospělo
vykreslení dat v interaktivním prostředí softwaru Matlab.
Pomocí testování byly zjištěny chyby při špatném výběru externího odporu pro zesílení
výstupního analogového signálu tlaku. Vlivem toho došlo k pře zesílení signálu, a tím ke špatnému
vykreslení výsledků s omezením amplitudy do saturační oblasti.
Výsledkem bakalářské práce je funkční prototyp zařízení, které umožňuje měření tlaku a
orientační polohy při cvičení na BOSU. Možnou nevýhodou může být omezená implementace dalších
zařízení z důvodu malého prostorového místa. Další nevýhodou práce může být nutnost rozdělání
konstrukce BOSU pro výměnu baterií, které jsou uloženy uvnitř BOSU. Zjištěné hodnoty z této práce
jsou spíše orientační, nicméně relativně přesné. Pro stabilitu získaných hodnot by bylo vhodné provést
měření na více pacientech v průběhu rekonvalescence nebo změřit pacienty rozdílných váhových
kategorií.
Tato pomůcka se může rozhodně stát přínosem pro rehabilitační oblast. Pacienti by mohli
sledovat své pokroky po úrazech či plánovaných operacích dolních končetin a tyto výsledky porovnat
z dlouhodobého hlediska. Jako doporučení pro vylepšení práce by bylo prospěšné přidat k měření
zjištění hodnoty tepové frekvence, díky níž by se docílilo hodnotnějších výsledků na začátku a konci
rehabilitace z fyzického hlediska.
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