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Abstrakt 
Návrh a realizace řídicí jednotky pro hypoxickou komoru 

Výsledkem mé diplomové práce je shrnutí poznatkŧ o hypoxii a zhotovení řídicí jednotky pro 

hypoxickou komoru. 

První část je věnována teorii hypoxie a hypoxických stavŧ, které značně ovlivňují fungování 

organismu a jsou aţ ţivot ohroţující. Závisí však na více aspektech, jako je například tlak a ventilace 

okolí, které ovlivňují organismus, a proto je třeba se věnovat i dalším parametrŧm, které mohou nastat 

v podmínkách vyvolávající právě hypoxii. Druhá část se krátce zaměřuje na porovnání dostupných 

metod a systémŧ uţívaných při experimentech v laboratořích k navození hypoxických stavŧ. Třetí část 

se věnuje návrhu a realizaci řídicí jednotky, kterou jsem v rámci diplomové práce vytvořil, a testování 

jejích vlastností a pouţití při laboratorních experimentech. 

Zhotovení proběhlo v prostorách IKEM Praha na oddělení zdravotnické techniky. 

Klíčová slova: hypoxie, hypoxický stav, hypoxická komora, hardware, software. 

Abstract 
Design and implementation of a hypoxic chamber control unit 

The result of my diploma thesis is an overview of findings about hypoxia and creation of a hypoxic 

chamber control unit. 

Part one presents the theory of hypoxia and hypoxic conditions which have a considerable effect upon 

the functioning of organism and may even be life-threatening. Given that multiple factors are 

involved, such as ambient pressure and ventilation of the environment effecting the organism, it is 

necessary to consider also other parameters which may occur present under circumstances triggering 

hypoxia in particular. Part two provides a brief comparison of the methods and systems used in 

laboratory experiments to potentiate hypoxic response. Part three is dedicated to the design and 

implementation of a control unit which I have created in the framework of my diploma thesis, 

including the testing of its characterictics and its application in laboratory experiments. 

The control unit was developed in the premises of IKEM Prague in the Clinical Engineering 

Department. 

Key Words: hypoxia, hypoxic response, hypoxic chamber, hardware, software. 
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ARDS  (Acute/Adult Respiratory Distress Syndrome), dechová tíseň dospělých 

ATP  adesinotrifosfát 

AV ČR  Akademie věd České republiky 

BKCa  draslíkové kanály s vysokou vodivostí aktivované ionty vápníku 

IKEM  Institut klinické a experimentální medicíny 

HIF  (hypoxia-inducible-factor), hypoxii navozující faktor 

HVD  hypoxická ventilační deprese 

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc 

MCU  mikrokontrolér 

paCO2  parciální tlak oxidu uhličitého 

paO2  parciální tlak kyslíku 
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Úvod 
Na téma diplomové práce mne přivedla má práce v praţské nemocnici IKEM na oddělení 

zdravotnické techniky. Jelikoţ máme na starost i komunikaci s externím servisem experimentálního 

centra, obrátil se na nás pan Ing. Albert Weber, který vyvíjí, dodává a servisuje kolikráte i laboratorní 

přístroje „šité na míru“, zda by nebylo moţné vyrobit regulátor – řídicí jednotku k hypoxické komoře 

pro laboratorní účely. 

Úkol mne zaujal nejen z hlediska profesního, protoţe se jedná o řídicí jednotku s ambicemi na vyuţití 

v praxi, ale i z hlediska osobního. Ve svém volném čase se často na amatérské úrovni věnuji 

speleologii a montanice, kde se člověk v extrémním případě, nehodě, mŧţe dostat do podmínek, kdy 

dojde k zavalení, přerušení přívodu čerstvého vzduchu a okolí mŧţe navodit hypoxické stavy. Z těchto 

dŧvodŧ jsem s vděkem přijal úlohu řešitele a zhotovitel pod konzultanty pánŧ Bc. Jána Dunaje Jurča 

a Ing. Petra Moravce, kolegŧ z oddělení zdravotnické techniky, IKEM. 

Diplomová práce si dává za cíl seznámit s problematikou hypoxie, hypoxických stavŧ a jejích 

negativních účinkŧ. Dále porovnat metody a systémy vyuţívané v dnešní době k navození těchto 

stavŧ. Avšak hlavním cílem je realizovat uţivatelsky nastavitelnou řídicí jednotku jak po stránce 

technické, tak i softwarové pro hypoxickou komoru k regulaci a udrţení zvolené procentuální frakce 

kyslíku v ní. Následně se práce bude věnovat nezbytnému ověření její funkčnost nejprve v dílně, 

následně v laboratorních podmínkách. Poslední část se zaměřuje na zhodnocení přínosnosti a aplikační 

moţnosti v experimentálním výzkumu. 
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1. Zhodnocení aktuálního stavu a základní pojmy 
Pro zhodnocení aktuálního stavu byly vyuţity elektronické informační zdroje přes portál Národní 

technické knihovny. 

Pro kombinaci hesel: „(„hypoxy“ AND „method“)“: byl nalezen pouze jeden relevantní článek, 

bohuţel v čínštině a bez moţnosti překladu. 

Pro kombinaci hesel: „((„hypoxy“ OR „hypoxic“) AND („chamber“ OR „room“))“: nebyl nalezen 

ţádný relevantní článek. 

Pro kombinaci hesel: „((„hypoxy“ OR „hypoxic“) AND „experiment“)“: byly nalezeny pouze články 

zabývající se experimenty pro sportovce nebo experimenty na úrovni buněčné [17]. 

V rámci zhodnocení aktuálního stavu bylo nalezeno větší mnoţství článkŧ věnující se hypoxii, jejím 

účinkŧm, ať pozitivním nebo negativním, nebo experimentŧm na buněčné úrovni a experimentŧm na 

zvýšení výkonnosti sportovcŧ. Avšak ţádný z nalezených článkŧ se netýká technické realizace 

hypoxické komory nebo řídicí jednotky k hypoxické komoře. Z mého pohledu nebyl nenalezen ţádný 

relevantní článek pojednávající o problematice návrhu a realizace řídicí jednotky k hypoxické komoře. 

1.1. Hypoxie 
Hypoxie neboli nedostatek kyslíku (v buňkách, tkáních, orgánech či v celém organismu). Hypoxie se 

dělí obvykle na čtyři základní typy: hypoxickou (s nízkým parciálním tlakem kyslíku v arteriální krvi, 

viz hypoxémie), anemickou či transportní (např. při anemii, methemoglobinemii, otravě CO), 

cirkulační (ischemickou při hypoperfuzi či ischemizaci tkání z celkových či lokálních příčin a 

stagnační při stáze krve, např. u ţilních trombóz) a histotoxickou (při poruše vyuţití kyslíku tkáněmi, 

např. při blokování dýchacího řetězce kyanidy). Dŧleţitý z hlediska hypoxie a jejího posouzení je 

parciální tlak kyslíku v arteriální a venózní krvi a jejich rozdíl (arteriovenózní diference) informující 

o vyuţití kyslíku. Hypoxie výrazně narušuje látkovou výměnu a zisk energie a vede k těţkému 

poškození orgánŧ i jejich funkcí. Metabolismus má anaerobní ráz, dochází k tvorbě laktátu a laktátové 

acidóze, sniţuje se jeho efektivita. Nejcitlivější na hypoxii je mozek. Srov. asfyxie, ischemie, HIF 

[hyp-; ox-] [9]. 

1.2. Hypoxémie 
Hypoxémie neboli nedostatek kyslíku v krvi; nejčastěji ve smyslu sníţeného parciálního tlaku kyslíku 

(paO2, normální hodnota u člověka okolo 100 mmHg) v arteriální krvi (tzv. hypotenzní hypoxémie), 

jedna z příčin hypoxie tkání a organismu. Vzniká jako následek těţšího onemocnění respiračního 

systému (např. astma, CHOPN, fibróza, těţká pneumonie, obstrukce horních dýchacích cest), plicního 

edému (kardiálního i nekardiálního, ARDS) nebo onemocnění srdce (např. některé vrozené srdeční 

vady s pravolevým zkratem, levostranné selhání). Hypoxémie vzniká i při dýchání vzduchu s nízkým 

atmosférickým tlakem (pATMO2), zejména při pobytu ve vysokých nadmořských výškách, či s nízkým 

obsahem kyslíku (nízká FiO2). Patofyziologickými mechanismy vzniku jsou poruchy ventilace (nízký 

pALVO2), difuze, poměru ventilace a perfuze, pravolevý zkrat. Hypoxémie mŧţe stimulovat dechové 

centrum a vést k hyperventilaci (je-li to moţné, tj. není-li sama podmíněna těţkou poruchou ventilace) 

– pak mŧţe být provázena hypokapnií. Tento stav nastává např. při intersticiálních procesech a 

poruchách difuze. Je-li příčinou hypoventilace, bývá současně hyperkapnie (např. při obstrukčních 
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poruchách). Je sníţena saturace hemoglobinu, vyšší procento neokysličeného hemoglobinu zpŧsobuje 

cyanózu centrálního typu. Déle trvající hypoxémie stimuluje tvorbu erytropoetinu, a tím i červených 

krvinek. Vzniklá polyglobulie přispívá k cyanóze a mŧţe zhoršovat krevní oběh (srov. reologie). 

Terapie hypoxémie zahrnuje kromě léčení příčiny také oxygenoterapii. Srov. respirační insuficience 

[hyp-; ox-; -emie] [9]. 

Tabulka 1: Pojmy k popisu dýchání [7]. 

hyperpnoe prohloubené dýchání 

eupnoe normální dýchání 

hypopnoe mělké dýchání 

apnoe zástava dechu 

bradypnoe zpomalené dýchání 

tachypnoe zrychlené dýchání 

dyspnoe pocit nedostatku vzduchu, dušnost 

asfyxie dušení 

ortopnoe klidová dušnost vynucující polohy vsedě/vestoje 
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2. Dýchání a hypoxie 
Kapitola dýchání a hypoxie byla na začátek zařazena jako úvod do problematiky hypoxie a jejích 

moţných negativních dŧsledkŧ na lidský organismus. 

2.1 Dýchání a jeho poruchy 
Ţivot všech obratlovcŧ je závislý na oxidativním metabolismu ţivin, který je zdrojem energie nutné 

pro funkci buněk. V klidovém stavu většinu této energie buňka spotřebuje na zachování iontových 

gradientŧ, zejména v neuronech nebo dalších excitabilních buňkách na buněčné membráně a na 

syntézu proteinŧ. Kyslík je spotřebováván při tvorbě ATP za vzniku oxidu uhličitého. Kyslík je 

odebírán ze vzdušného nebo vodního prostředí, do kterého je následně vypouštěn oxid uhličitý. 

U mnohobuněčných organismŧ je dráha difúze mezi vnějším prostředím a buňkou příliš dlouhá a 

potřebná difúze nemŧţe spolehlivě proběhnout k řádné výměně respiračních plynŧ, a proto je potřebná 

jistá forma kardiorespiračního systému, který umoţňuje správnou výměnu plynŧ. 

Relativní nedostatek kyslíku (hypoxie) a absolutní nedostatek kyslíku (anoxie) omezují činnost buňky 

a v posledu vedou k buněčné smrti. Oxid uhličitý je hlavním určujícím faktorem vnitřního prostředí 

organismu a jeho buněk, neboť ovlivňuje pH. Z toho dŧvodu kardiorespirační systém zároveň musí 

citlivě reagovat na metabolické změny a potřeby organismu. Systém musí téţ dŧkladně reagovat na 

změny prostředí, zejména na dostupnost kyslíku, která se mění s tlakem okolí, a na koncentraci 

kyslíku. Nejen, ţe se obratlovci přizpŧsobili ţivotu ve vysokých nadmořských výškách (nízký 

atmosférický tlak a koncentrace kyslíku neţ na úrovni hladiny moře), nebo ţivotu ve velkých 

hloubkách pod vodou (nízká koncentrace kyslíku a extrémně vysoký tlak), ale i ţivočichové ţijící 

standardně v normobarickém prostředí dokáţí vystoupat do vysoké nadmořské výšky nebo se potopit 

do velkých hloubek [3]. 

Plicní dýchání zajišťuje sycení krve kyslíkem a regulaci acidobazické rovnováhy prostřednictvím 

koncentrace oxidu uhličitého v krvi. Pomocí dýchání a ventilaci alveolŧ mŧţe kyslík difundovat do 

krve a oxid uhličitý z krve. Řízení dýchání přizpŧsobuje ventilaci aktuální potřebě. Tento proces mŧţe 

postihnout řada poruch a nemusí být tak zaručena dostatečná výměna plynŧ. Při obstrukčních plicních 

onemocněních je například zvýšen odpor (rezistence) dýchacích cest kladený proudění vzduchu, a tím 

je omezena ventilace alveolŧ. Následkem je především hypoventilace části (porucha distribuce) nebo 

všech (globální hypoventilace) alveolŧ. Hypoxie však vede ke konstrikci zásobujících cév a tím ke 

sníţení prŧtoku krve nedostatečně ventilovanými alveoly. U restrikčních plicních onemocnění je zase 

sníţena poddajnost plic (compliance). 

Plicní onemocnění mohou zpŧsobit poruchu plicní perfuze. Sníţená perfuze vede k tomu, ţe i přes 

adekvátní sycení krve kyslíkem a výdej oxidu uhličitého z krve v alveolech je krví přenášeno sníţené 

mnoţství plynŧ. Při zvýšeném perfuzním odporu se navíc obáváme přetíţení pravého srdce, neboť 

celý srdeční výdej musí protéci plícemi. Následky neadekvátního dýchání mohou být hypoxémie, 

hyperkapnie nebo hypokapnie. Zásobení buněk kyslíkem, stejně jako odvod oxidu uhličitého 

z periferie závisí ovšem nejen na dýchání, ale také na transportní funkci krevního oběhu [7]. 

I kdyţ ventilace je hyperbolickou funkcí PaCO2, graf závislosti ventilace na obsahu kyslíku v krvi 

(tj. saturace hemoglobinu) je lineární. Tato lineární reakce dovoluje vyjádřit hypoxickou citlivost coby 
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bezpečně a okamţitě srozumitelný parametr (zvýšení ventilace pro kaţdé l % sníţení saturace) a 

zjednodušuje vypracování dynamických modelŧ [3]. 

 

Příloha 1: Příčiny nedostatku kyslíku [7]. 

2.2 Možné příčiny a následky hypoxie 
Při omezení přenosu O2 z vnějšího vzduchu k buňce dojde k hypoxii. V úvahu přicházejí následující 

příčiny: 

- Hypoventilace sniţuje difuzní gradient ke krvi v pulmonálních arteriích a omezuje tak příjem 

O2 (hypoxémie). Ventilace musí být značně redukována, aby výrazněji omezila příjem O2. 

- Sníţená difuzní kapacita zabraňuje vyrovnání koncentrací mezi alveoly a kapilární krví. 

- Sníţená schopnosti krve přijímat kyslík nastává při anémii nebo při neschopnosti 

hemoglobinu vázat či uvolňovat O2. Tak např. CO se váţe na hemoglobin s afinitou, která 

převyšuje afinitu O2 o faktor 200. CO vázaný na hemovou skupinu zvyšuje afinitu ostatních tří 

hemových skupin příslušného hemoglobinu, takţe mŧţe nejenom vázat méně O2, ale navázaný 

O2 také méně snadno vydává. Zvýšená afinita k O2 se sníţeným periferním výdejem O2 je při 

alkalóze. 

- Oběhová insuficience nebo lokální ischemie omezuje přenos O2 cévním systémem. 

- Difuze ve tkáních je sníţena při zvětšené vzdálenosti buněk k nejbliţší kapiláře, jako při 

hypertrofii tkáně bez adekvátní kapilarizace nebo při edémech. Také kontrakce prekapilárního 

sfinkteru nejblíţe poloţené kapiláry prodluţuje difuzní vzdálenost, protoţe zásobování se pak 

musí dít aţ z další nejbliţší kapiláry. 
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- Účinkem některých jedŧ dýchacího řetězce mŧţe být znemoţněno vyuţití O2 [7]. 

 

Příloha 2: Patofyziologie dýchání (přehled) [7]. 

Hypoventilace, pulmonální poruchy difuze a oběhová insuficience zpŧsobují cyanózu (namodralé 

zbarvení kŧţe), kdyţ střední koncentrace deoxygenovaného hemoglobinu v kapilárách dosáhne 

0,7 mmol/l (5 g/100 ml). Při hypoventilaci a pulmonálních poruchách difuze je jiţ arterializovaná krev 

hypoxická, hovoříme proto o centrální cyanóze. Zdŧrazněme, ţe ne vţdy je nedostatek O2 doprovázen 

cyanózou: při zvýšené koncentraci hemoglobinu v krvi nastupuje cyanóza poměrně snadno, aniţ by 

šlo o nedostatek O2 (pseudocyanóza). Naopak při nedostatku hemoglobinu (anémie) mŧţe nastat 

nedostatek O2, aniţ by bylo dosaţeno koncentrace deoxygenovaného hemoglobinu nutné pro cyanózu. 

Nedostatek O2 reguluje zvýšenou tvorbu HIF (hypoxia-inducible-factor, hypoxii navozující faktor). Při 

dostatečné nabídce kyslíku je transkripční faktor hydroxylován enzymem HIF-prolyl-4-hydroxylázou 

a následně prostřednictvím proteinu von Hippel-Lindau (vHL) ubikvitován a odbourán. Hydroxylázy 

jsou aktivovány přítomností O2 a za hypoxie ztrácí svou aktivitu. Proto HIF není za hypoxie 

rozkládán, přechází do buněčného jádra, navazuje se na úseky DNA, jeţ jsou za hypoxii zodpovědné, 

a stimuluje genovou expresi. Mimo jiné jsou na HIF závislé faktory VEGF (vascular endothelial 

growth factor, vaskulární endotelový rŧstový faktor, stimuluje novotvorbu kapilár [angiogeneze]) a 

TGFβ (transforming growth factor β, transformační rŧstový faktor β , stimuluje tvorbu proteinu 
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mezibuněčné hmoty [fibróza]). Takto je na jedné straně sníţena spotřeba O2, na straně druhé jsou však 

specifické funkce jednotlivých tkání omezeny (např. kontrakce srdeční svaloviny). Tolerance tkání 

vŧči hypoxii, resp. ischemii (preconditioning a hibernace) stoupá díky změnám látkové výměny při 

vystavení opakovaně krátkodobé nebo delší přechodné hypoxii. Ledviny tvoří na HIF závislý hormon 

erytroprotein, který zvyšuje tvorbu erytrocytŧ a tím i transportní kapacitu pro O2 [7]. 

 

Příloha 3: Následky hypoxie [7]. 

Dalším problémem mŧţe být respirační nedostatečnost, která je definována poklesem arteriální tenze 

kyslíku (PaO2) pod 50 mmHg (= hypoxémie) a/nebo arteriální tenzí oxidu uhličitého (PaCO2) vyšší 

neţ 500 mmHg (= hyperkapnie), resp. nyní PaO2 pod 6,5 kPa nebo PaCO2 nad 6,5 kPa. 

Respirační insuficience mŧţe být akutní, tj. vyvine se v krátkém časovém úseku (během několika 

minut aţ dnŧ), nebo chronická, pokud je toto období delší. Základním kritériem je hodnocení krevních 

plynŧ, protoţe klinické příznaky a projevy hypoxémie a hyperkapnie jsou nespecifické. Podle hodnot 

krevních plynŧ se rozlišuje respirační nedostatečnost: 

Parciální – sníţení tenze kyslíku beze změny tenze oxidu uhličitého (hypoxemická nedostatečnost); 

Globální – přistupuje i zvýšení tenze oxidu uhličitého (hyperkapnická respirační nedostatečnost); 

Kombinace hypoxémie/hypokapnie je typická pro dechovou tíseň dospělých (Acute/Adult Respiratory 

Distress Syndrome = ARDS), mŧţe být při pneumonii a kardiálním edému. Kombinace 

hypoxémie/hypokapnie je typickým nálezem při CHOPN, neuromuskulárních onemocněních, 

onemocněních hrudní stěny (kyfoskolióze a pleurálních afekcích) [8]. 

Tabulka 2: Klinická manifestace hypoxie a hyperkapnie při CHOPN [8]. 

Hypoxie Hyperkapnie 

Neklid 

Zmatenost 

Sníţená soudnost 

Cyanóza 

Tachykardie 

Spavost 

Poruchy vnímání 

Bolesti hlavy 

Hyperémie kŧţe, spojivek 

Tachykardie 
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2.3 Hypoxie a její negativní vliv 

 

Příloha 4: Reakce na hypoxii – schématický diagram [3]. Určité adaptivní reakce mohou zvýšit využití kyslíku 

(metabolická reakce) při mírné hypoxii, což zvyšuje příjem/absorpci a přenos kyslíku, avšak pokračující hypoxie 

spouští jiné reakce ve většině tkání s cílem snížit spotřebu kyslíku. 

Popis os: svislá: Metabolická odezva (relativní jednotky); vodorovná: časový průběh adaptace na nedostatek O2 

Z obrázku 4 je zřejmé, ţe uváţíme-li časový prŧběh změn ventilačních proměnných, je obraz 

ventilačních dopadŧ hypoxie ještě komplexnější. Z toho dŧvodu, objeví-li se akutní hypoxický stimul, 

ventilace se prudce zvýší ještě během téhoţ dechu. Toto zvýšení spolu s pomaleji rostoucím vrcholem 

(během jedné aţ dvou minut) představuje akutní hypoxickou reakci. Po dosaţení vrcholu reakce 

začíná slábnout přibliţně po dobu 20 minut, i kdyţ isokapnie trvá. Tento pokles se nazývá hypoxická 

ventilační deprese (HVD). 

Jestliţe hypoxický stimul skončí po plném rozvinutí HVD (během minut aţ hodin), nastane prudké 

sníţení ventilace, po němţ následuje pomalejší pokles směrem k baseline. Tato reakce je však 

kvalitativní, nikoli kvantitativně podobná reakci na počátku hypoxie. To znamená, ţe krátkodobá 

adaptace proběhne v regulačnímu systému, čehoţ je dŧkazem, ţe opakování hypoxického stimulu do 

jedné hodiny po vzniku HVD vyvolá menší ventilační reakci neţ prvotní hypoxický stimul. 

Pokud místo přerušení hypoxie po nástupu HVD necháme hypoxii pokračovat celé dny, týdny nebo 

měsíce, dojde k postupné zvýšení ventilace. Tato dlouhodobá adaptace se nazývá ventilační 

aklimatizace. Během aklimatizace na vyšší nadmořskou výšku, která proběhne během 2 aţ 3 dní, 

PaCO2 dále klesá. Dŧvod tohoto poklesu není zcela zřejmý, ale týká se adaptace karotidy a centrální 

nervové soustavy, kam patří zpracování chemoreceptorových signálŧ karotidy a moţná i centrálních 

chemoreceptorových signálŧ. Jakmile dojde k aklimatizaci, ventilace se nevrátí na prehypoxickou 

hladinu ihned po skončení hypoxie. Toto zvýšení nad baseline ventilaci se nazývá ventilační de-

aklimatizace na hypoxii. De-aklimatizace postupně zmizí v časové konstantě podobné té, při níţ se 

objevila [3]. 
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2.4 Tkáňové dýchání a hypoxie 

Protoţe    
 klesá se vzdáleností jak podél kapiláry, tak i kolmo na ni, jsou kyslíkem nejhŧře 

zásobovány buňky vzdálené od kapilár a leţící u jejich venózního konce (Kroghŧv válec) a jako první 

jsou ohroţeny nedostatkem O2 (smrtící úhel, viz obrázek 5). 

 

Příloha 5: Tkáň okolo kapiláry zásobovaná kyslíkem (tzv. Kroghův válec) [11]. 

1. Hypoxická hypoxie nastává při příliš nízkém obsahu O2 v krvi, např. při pobytu ve velkých 

výškách, při sníţené alveolární ventilaci nebo poruchách výměny plynŧ v alveolech. 

2. Při anemické hypoxii je obsah hemoglobinu a tím i kapacita krve pro O2 příliš nízká, např. při 

anemii z nedostatku ţeleza. 

3. Ischemická hypoxie vzniká při nedostatečném prokrvení (Q↓); příčiny mohou být systémové 

(např. selhání srdce), nebo lokální (např. aterosklerotický nebo embolický uzávěr tepny). 

V protikladu k (1 na obrázku 6) a (2 na obrázku 6) musí být při (3 na obrázku 6) pro udrţení 

   
 kompenzováno zmenšením Q vzestupem    

. Při (3 na obrázku 6) je také omezen přívod 

a odvod substrátu, popř. metabolitŧ, tj. je málo uţitečná anaerobní glykolýza, protoţe není ani 

přiváděna glukóza a ani nejsou odváděny ionty H
+
 mléčné kyseliny. 

 

Příloha 6: Hypoxie [11]. 
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4. Hypoxie zpŧsobená příliš dlouhou difuzní dráhou vzniká při zmnoţení tkáně bez současného 

zvětšení počtu kapilár, takţe všechny buňky uţ nejsou uvnitř Kroghova válce, tj. v oblasti 

dostatečného zásobení O2. 

5. O cytotoxické hypoxii se hovoří tehdy, kdyţ je dodávka O2 mitochondriím dostatečná, jeho 

vyuţití je však znemoţněno toxiny. Kyselina kyanovodíková (HCN) např. blokuje oxidační 

buněčný metabolismus útlumem cytochromoxidázy. 

Citlivost rŧzných tkání na hypoxii je rozdílná. Mozek je zvlášť citlivý. Tato skutečnost je o to 

závaţnější, ţe jednou zničená nervová buňka obvykle uţ nemŧţe být nahrazena. Při úplné celotělové 

anoxii (např. při zástavě srdce a/nebo dýchání) je doba přeţití mozku rozhodující, protoţe po anoxii 

limituje moţnost zotavení organismu jako celku. Jiţ po 15 s anoxie se dostaví bezvědomí a po více 

neţ tři min nastupují první ireparabilní poškození [11]. 

Doba trvání anoxie, která ještě umoţní úspěšné oţivení, činí u neuronŧ deset minut, u ledvin a jater 

několik hodin, avšak celkově u organismu jenom asi čtyři minuty. Při poklesu energetické spotřeby 

(např. hypotermie) mŧţe být tato doba prodlouţena [7]. 

2.5 Hypoxie a reálné negativní dopady v komerčním letectví 
S hypoxickým stavem se lze potkat v letectví ve velkých výškách, kde je řidší vzduch. „Standardní 

atmosféra“ je pojem, který kaţdý pilot před pilotní zkouškou musí pochopit. Její vlastností je pokles 

tlaku s výškou, čímţ klesá i parciální tlak kyslíku. V dálkovém letectví se standardně létá v těchto 

výškách a organismus není schopen se předzásobit kyslíkem a jeho nedostatek se projevuje velmi 

rychle. 

Co s uvaţováním provede hypoxie, lze ukázat prakticky na záznamu vyšetření, které bylo provedeno 

na Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ) a mŧţe být zveřejněno s laskavým svolením pracovníka 

z ÚLZ. Profesionální pilot dostal na papíře napsané číslo 10 000 a jeho úkolem bylo odečítat od něj 

postupně číslo sedm a výslednou číselnou řadu zapisovat do sloupcŧ. Vyšetřovaný pilot byl 

vystavován narŧstající hypoxii sniţováním tlaku dýchaného vzduchu. Vyšetření dopadlo takto: 

 

Příloha 7: Výsledek experimentu – lehké matematické úlohy při hypoxii [5]. 
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Zpočátku se početní operace dařily, písmo se však stává nevzhledným. Posléze letec dělá chyby, které 

po sobě opravuje. Jeho chybování mu připadá směšné a baví se jím. Kyslíku ubývá, mozek selhává, 

chyby po sobě přestává opravovat. Postupně se aviatik stává generátorem náhodných čísel. Písmo 

přestává být čitelným, aţ se změní na nesmyslnou čmáranici. Na tom všem je nejvíce ale zajímavé, ţe 

vyšetřovaný si vŧbec neuvědomuje, ţe je s jeho schopnostmi něco v nepořádku, se svým výkonem je 

aţ do konce spokojený a neuvědomuje si narŧstající problém. Po podání kyslíku hledí na svŧj zápis a 

nevěří, ţe je jeho dílem! V tom spočívá největší záludnost hypoxie. Prvním příznakem je pocit euforie, 

úţasně příjemného záţitku, který člověka uvede do pohody. Přesto se v tuto chvílí pohybuje na hraně 

problému, protoţe tělo trpí hypoxií a rozumových schopností i fyzické výkonnosti ubývá. Hypoxie 

nevaruje a jedinec ji těţko dokáţe sám na sobě včas rozpoznat. 

Při setrvání hypoxických podmínek se z fáze „euforické“ stává fáze „hypoxická“. Charakteristická 

nezvladatelnými poruchami logického myšlení a paměti. Člověka nezadrţitelně opouštějí schopnosti 

potřebné pro bezpečné ukončení letu. Posléze zmodrá, rozbolí ho hlava a začnou se třást ruce. Hypoxií 

jsou ovlivněny všechny smysly. 

 

Příloha 8: Pohled pilota při normálním (vlevo) a hypoxickém stavu (vpravo) [5]. 

Na obrázku 8 vpravo je znázorněn pohled pilota postiţeného hypoxií. Obraz zešedne, vidění je 

rozmazané, palubní přístroje nečitelné, dochází ke špatnému odhadu vzdáleností a zúţení zorného 

pole. Zhoršuje se i sluch, především dochází ke ztrátě schopnosti porozumět mluvené řeči. Reakce 

jsou na podněty opoţděné. Postupně se dostavuje bezvědomí, které mŧţe být doprovázeno křečemi. 

Hypoxie postihla piloty japonského Boeingu 747, kde došlo ve výšce asi 8 000 m protrţení zadní 

tlakové přepáţky, která odtrhla ocasní kormidla. Na palubě došlo k dekompresi a prudkému poklesu 

tlaku vzduchu, tedy i poklesu parciálního tlaku kyslíku. Letoun se stovkami pasaţérŧ byl 

neovladatelný, přesto v pilotní kabině došlo ke zvláštní pohodě. Hypoxická posádka zŧstala klidná a 

nesnaţila se situaci energicky řešit, dokud letoun neklesl do niţších hladin a nedošlo k dostatečnému 

okysličení mozkŧ pilotŧ. Riziko hypoxie narŧstá s výškou: 

0 – 2 000 m – jedná se o běţné ţivotní prostředí, pro které je náš organismus uzpŧsoben [5]. Na úrovni 

hladiny moře je barometrický tlak (PB) prŧměrně 101,3 kPa (760 mmHg). Z obsahu O2 ve vzduchu 

(     
      ) lze pro tuto výšku vypočítat parciální tlak O2 ve vdechovaném vzduchu (    

), který 

je okolo 21,2 kPa [11]. 
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2 000 – 4 000 m – kyslíku začíná ubývat, ale lidský organismus je schopen tuto ztrátu ještě dohánět 

svými mechanizmy bez ztráty výkonnosti. Organismus směřuje nedostávající se kyslík do ţivotně 

nejdŧleţitějších orgánŧ [5]. S rostoucí nadmořskou výškou klesá PB, tím i     
 (obrázek 9, první 

sloupec) a následkem toho také parciální tlak O2 v alveolech (    
 , který je na úrovni moře okolo 

13,33 kPa (100 mmHg, obrázek 9, druhý sloupec). Klesne-li     
, který je rozhodující pro zásobování 

organismu O2, pod kritickou hodnotu okolo 4,7 kPa (35 mmHg), dojde v dŧsledku hypoxie 

k poruchám funkce mozku. Při normálním dýchání je této hodnoty dosaţeno ve výšce asi 4 000 m 

(obrázek 9, druhý sloupec – čárkovaná křivka) [11]. 

4 000 – 6 000 m – kyslíku je zde nedostatek a příznaky hypoxie se postupně projevují 

6 000 – 7 500 m – v těchto výškách jiţ není člověk schopen trvale přeţít [5]. Nízký    
 dráţdí 

chemoreceptory a tím se zvýší minutová ventilace (VT); dýchání při nedostatku O2 (obrázek 9, čtvrtý 

sloupec). Při ní se vydýchává více CO2, díky čemuţ klesá      
 a následkem toho      

 (viz dále). 

Jak vyplývá z rovnice dýchacích plynŧ v alveolech (rovnice 1) 

    
     

 
     

  
      (1) 

(RQ = respirační kvocient), má pokles      
 za následek vzestup     

. Díky tomu je kritické hodnoty 

    
 dosaţeno teprve ve výšce okolo 7 000 m (tzv. výškový zisk, viz obrázek 9). 

Maximální hyperventilace (asi trojnásobek klidové) při nedostatku O2 je relativně malá v porovnání 

např. s desetinásobným zvýšením při těţké práci či sportu konaném v normálních výškách. Příčinou je 

to, ţe při hyperventilaci klesá arteriální     
 (     

) a vzniká respirační alkalóza. Tím ovšem klesá 

stimulace dýchání zprostředkovaná centrálními chemoreceptorŧ citlivých na pokles O2. Respirační 

alkalóza je však po určité době kompenzována zvýšeným vylučováním     
  ledvinami. Tím se pH 

krve opět přiblíţí k normálu, takţe se nyní mŧţe v plné míře uplatnit stimulace dýchání vlivem 

nedostatku O2. Dráţdění chemoreceptorŧ pro O2 vyvolává také vzestup srdeční frekvence; dostatečné 

zásobování tkání O2 je tak zaručeno navíc i zvýšením minutového srdečního výdaje. Při delším pobytu 

v tomto prostředí stoupá hematokrit. Jeho vzestup je však limitován s ním souvisejícím nárŧstem 

viskozity krve. 

Výšek nad 7 000 m mŧţe být dosaţeno za pomoci dýchání O2 z tlakových lahví.     
 je přitom téměř 

shodné s barometrickým tlakem Pbar (obrázek 9, třetí kolonka). Bez hyperventilace se kritický     
 se 

objevuje teprve ve výškách nad 12 000 m a zvýšení VT okolo 14 000 m. Moderní dálková letadla proto 

létají o něco níţe, protoţe tak je moţné v kabině přeţít za pomoci kyslíkové masky [11]. 

Nad 12 000 m dokonce dochází k tzv. inverzi tlakového gradientu kyslíku. Při náhlé dekompresi ani 

nemá smysl dýchat. V okolním vzduchu je totiţ kyslíku tak málo, ţe s kaţdým dechem dojde 

k vydechnutí více zbývajícího kyslíku, neţ přijímaného [5]. 

Pobyt ve výškách nad 14 000 m je i při dýchání O2 moţný pouze v tlakových kabinách nebo oblecích 

(kosmické lety). Nad 20 000 m by bez takové ochrany začaly tělní tekutiny vřít (obrázek 9), protoţe 

barometrický tlak (Pbar) je v této výšce niţší neţ tlak vodní páry při 37°C [11]. 
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Příloha 9: Dýchání ve výšce bez aklimatizace [11]. 

Nutno dodat, ţe horolezci zvládají fyzicky namáhavý výstup na Mt. Everest bez kyslíku a přeţijí. 

Adaptují se. Na svŧj výstup se připravují týdny a do výšek stoupají postupně. Jejich tělo se během dní 

přizpŧsobuje prostředí, červené krvinky a mitochondrie v buňkách se mnoţí, plíce se stávají 

prostupnějšími, ve svalech přibývá myoglobinu. Organismus si snaţí pomoci, ale potřebuje čas, který 

např. letec při svém rychlém stoupání neposkytne. Záleţí na čase stráveném v hypoxickém prostředí 

velké výšky. Letecká medicína zavedla pro to pojem „uţitečný čas vědomí“ Je to čas, po který je 

jedinec v prostředí dané výšky schopen racionálního jednání. 

Tabulka 3: Tabulka „užitečných časů vědomí“ racionálního jednání pro dané výšky [5]. 

 

Pokud se hypoxie rozvine, bleskově pomáhá podání kyslíku. Vzácně vzniká tzv. kyslíkový paradox, 

kdy se stav na asi 20 s po podání kyslíku ještě zhorší. Není odborně nijak vysvětlen. Je dŧleţité zmínit 

fakt, ţe intenzivní dýchání nepomáhá zlepšit ani předejít hypoxii a vede naopak k nebezpečné 

hyperventilaci. Dŧvodem je, ţe dochází ke ztrátě CO2 při dýchání 20 krát rychleji, neţ k zisku O2. 

Účinky hypoxie si lze na sobě vyzkoušet v barometrické komoře, kterou je například vybaven ÚLZ. 

V prŧběhu dochází k tlakovému vystoupání do 5 000 m a následně vzejde pokyn k nasazení masky a 

dýchání kyslíku. Masku si většina nasadí. Jenţe někteří jsou natolik hypoxičtí, ţe si zapomenou otevřít 

ventil přívodu kyslíku, i kdyţ o něm vědí. Ukázkou, jak se nepozorovaně mění rozhodovací 

schopnosti, je záznam jiného vyšetření. V hlavní úloze je opět pilot, kterému je postupně odebírán 

Výška [km] 5,4 7,5 9 13 17

Aktivní pilot: čas [s] 1 200 60 45 12 12

Klid: čas [s] 1 800 180 75 20 12
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kyslík. Má před sebou labyrint, a pokud jím s pomocí propisky úspěšně projde do pravého dolního 

rohu k nápisu OXYGEN, dostane kyslík: 

  

Příloha 10: Výsledek testu hypoxického pilota A (vpravo) a pilota B (vlevo) [5]. 

Je vidět, ţe pilot A k záchraně nedoběhl, protoţe jeho rozhodovací schopnosti jej opustily před cílem. 

Osobnosti pilotŧ se však od prŧměru ostatní populace liší. Je to tak správné a potřebné. Vyznačují se 

rozhodností, sebevědomím a tíhnou k radikálním řešením. Pilot B svoji situaci vyřešil radikálně [5]. 
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3. Metody navození hypoxických podmínek a jejich 

komparace 
Z předchozí kapitoly zabývající se popisem hypoxických stavŧ a jejich příčin je zřejmé, ţe záleţí i na 

ostatních podmínkách prostředí. Historicky nejstarším řešením byla hypoxická komora hypobarická. 

Další typ a pro experimenty zabývající se pouze hypoxií, to znamená účinky při normobarickém 

dýchání nebo přenosu kyslíku v organismu, je výhodnější pouţít hypoxickou komoru normobarickou. 

3.1. Hypobarická hypoxická komora 
Hypobarická hypoxická komora se nachází např. na AV v Praze Krči. Dle informací vědcŧ, kteří s ní 

pracují, je její stáří několik desítek let, z dob předválečných. I tak je stále funkční a vyuţívaná, pouze 

došlo k inovaci ovládacího panelu. Tato hypoxická komora navozuje podmínky srovnatelná 

s vysokohorským pobytem – pomocí sníţením tlaku. Takovým podmínkám lze organismus vystavovat 

pouze po omezenou dobu, a to osm hodin denně, dle informací, čímţ jsou zkoumané organismy při 

přechodu z prostředí hypobarického do prostředí normobarického vystavovány tlakovým šokŧm. 

Dlouhodobými pokusy bylo prokázáno, ţe po pětitýdenním pobytu v hypobarické hypoxické komoře 

jsou výsledky srovnatelné s trvalým pobytem v hypoxických podmínkách. 

 

Příloha 11: Hypobarická hypoxická komora na AV v Praze Krči (fotografie poskytnuta a použita s laskavým svolením 

RNDr. Janem Neckářem, PhD.). Vlevo lze vidět regulační panel a nouzový ventil na bázi rtuti. 
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3.2. Normobarická hypoxická komora 
Komerčním řešením je hypoxická komora od firmy Hypoxico [13]. Systém Hypoxico je však spíše 

pro komerční a sportovní vyuţití. Jeho princip je zaloţen na absorbéru na bázi zeolitu a přímém 

vychytáváním O2. Tento systém dokáţe simulovat podmínky ve výšce aţ 3 800 metrŧ n. m., resp. 

6 400 metrŧ n. m. s pouţitím adaptéru [13]. Standardně dokáţe simulovat prostředí o frakci kyslíku 

okolo 11 %. Jeho hlavní nevýhodou jsou počáteční náklady, které autor zná, avšak nebude zde 

zmiňovat. Dalšími nevýhodami jsou omezená ţivotnost absorbéru a princip na bázi „blackboxu“, kdy 

uţivatel není schopen si nijak poradit svépomocí při případném akutním problému. Pro představu dle 

informací z webu firma nabízí systém k pronájmu za poplatek 8 500 Kč za jeden týden. 

Systém byl v roce 2009 v USA organizací FDA povolen pro studium chorob srdce [14]. 

 

Příloha 12: Normobarická hypoxická komora s generátory  HYPOXICO na AV v Praze Krči (fotografie poskytnuta a 

použita s laskavým svolením RNDr. Janem Neckářem, PhD.). Vpravo lze vidět tři generátory HYPOXICO nad sebou; 

vlevo hypoxickou komoru s dvojitými dveřmi pro možnost podávání farmak a zároveň odběru biologického materiálu 

bez nutnosti přerušení terapie u laboratorních krys. 

Do kategorie normobarických hypoxických komor lze zařadit i tu, jejíţ řídicí jednotka je zpracovávána 

v diplomové práci. Jinými slovy metoda navrţená Prof. MUDr. Janem Hergetem, DrSc., která bude 

popsána v další kapitole. Mezi její hlavní výhody patří moţnost uţivatele upravit a opravit případné 

závady za běhu zařízení a nízké pořizovací náklady a obecně vyšší modularita celého systému.  
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4. Návrh a realizace HW a SW části řídicí jednotky 

k hypoxické komoře 
Motivací celého projektu byla potřeba zhotovitele systému Hypoxická komora (obrázek 13) 

zrealizovat uţivatelsky jednoduchý a zároveň plně autonomní řídicí jednotku frakce kyslíku v komoře 

pro vědecké experimenty na laboratorních krysách či jiných malých savcích. Jinými slovy se jedná 

o jeden z podstatných výkonných prvkŧ výše zmíněné hypoxické komory, která má za úkol udrţovat 

stálou uţivatelem nastavenou koncentraci kyslíku v komoře; zpravidla se jedná o 10 % frakci O2. 

Práce bude pro přehlednost postupovat zprvu úvodem do problematiky a vysvětlením jednotlivých 

blokŧ, aby došlo k objasnění jejich výběru, a následně přejde k samotné realizaci a vybrání 

konkrétních součástek na základě předchozích poznatkŧ. 

 

Příloha 13: Hypoxická komora. 
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Normobarická hypoxická komora slouţí k navození hypoxických stavŧ beze změny atmosférického 

tlaku. Proto je ţádoucí, aby hladina kyslíku byla snadně a intuitivně dlouhodobě kontrolovatelná, 

regulovatelná. Z těchto dŧvodŧ bylo třeba k hypoxické komoře (viz obrázek 13) zhotovit řídicí 

jednotku splňující výše zmíněné poţadavky.  

Na obrázku 14 je vidět kompletní schéma hypoxické komory s uzavřeným chlazeným vzduchovým 

okruhem, vzduchovým čerpadlem, přetlakovým ventilem (z dŧvodu poţadované vzduchotěsnosti 

komory a zároveň neţádoucímu přetlaku) a jiţ zhotovenou řídicí jednotkou. 

Pro lepší pochopení fotografie na obrázku 13 by měl poslouţit následující nákres. 

 

Příloha 14: Schéma celé hypoxické komory. 1. Informativní teploměr s vlhkoměrem. 2. Hypoxická komora. 

3. Kapnometr CO2. 4. Vývěva. 5. Filtr a absorbér CO2. 6. Chlazení. 7. Senzor s regulátorem. 8. Přívod atmosférického 

vzduchu do komory spouštěný řídicí jednotkou. 

Samotná hypoxická komora dle Prof. Hergeta se uvádí v chod tak, ţe se nejprve vloţí do komory 

pokusný objekt – ve všech případech se prozatím vţdy jednalo o drobného laboratorního savce (myš, 

krysa, potkan). Následně je uzavřeno vrchní víko do ţlábku, který je vzduchotěsně utěsněn pomocí 

zalití vodou. Aby nedocházelo k nechtěnému nárŧstu tlaku, je na komoře umístěn přetlakový 

probublávací ventil. Do komory je pro urychlení napuštěn dusík (není zobrazen na obrázku 14), který 

zpŧsobí úbytek normálního vzduchu, včetně kyslíku. Po dosaţení hodnoty okolo 10 % frakce O2, je 

přívod dusíku uzavřen. V tento okamţik jiţ nastává standardní cyklus. Savec vydýchává kyslík a 

produkuje oxid uhličitý, jehoţ koncentrace v komoře stoupá. Aktivním oběhem je vývěvou (poloţka 4 

na obrázku 14) nasáván vzduch do externího boxu, ve kterém je hydroxid draselný. Kde dochází 

k reakci oxidu uhličitého za vzniku potaše a vody. Vzduch dále pokračuje do barelu umístěného 

v chladicím boxu, který je chlazen na základě potřeby k udrţení pokojové teploty cca 20 - 22°C a 

relativní vlhkosti v rozmezí 70 - 95 % (okruh 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 2 na obrázku 14). 

Tímto principem je ošetřen nechtěný nárŧst koncentrace oxidu uhličitého a zároveň změna teploty 

s vlhkostí. Nyní je třeba vyřešit problém s ubývající koncentrací kyslíku v komoře (okruh 2 – 7 – 8 na 

obrázku 14) zpŧsobenou fyziologií dýchání savcŧ. Okruh na regulaci frakce kyslíku v komoře je 

diskutován na následujících stránkách a je předmětem diplomové práce. 

Informativní teploměr s vlhkoměrem (1 na obrázku 14) slouţí ke kontrole teploty a vlhkosti v komoře. 
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4.1. Schéma HW části zamýšlené řídicí jednotky 
Samotná práce postupuje dle schématu na obrázku 15, které naznačuje propojení jednotlivých 

komponent (blok Zdroj není schematicky spojen s žádnou součástí, jelikož napájí všechny). Jak jiţ 

bylo v úvodu napsáno, práce se zabývá zhotovením plně automatické řídicí jednotky. Její činnost 

spočívá na základě snímaného signálu z O2 senzoru v hypoxické komoře (blok Hypoxická komora 

nebyla součástí řešení diplomové práce). Signál je nejprve analogově zpracováván – stabilizován a 

zesílen na ideální napěťovou úroveň pro práci a poţadavky mikrokontroléru. Mikrokontrolér 

s integrovaným A/D převodníkem neustále zpracovává vstupní signál a porovnává ho s uţivatelem 

nastavenou hodnotou. Uţivatel nastavuje hodnotu dlouhodobě poţadované hladiny O2 v hypoxické 

komoře a dobu hystereze pomocí čtyř tlačítek. Informace o aktuálním stavu hladiny O2 v hypoxické 

komoře a uţivatelem nastavená hladina se zobrazuje na dvouřádkovém displeji. Téţ je zobrazována 

informace, za jakou dobu dojde k zapnutí/vypnutí kompresoru. Chod kompresoru je indikován téţ 

červenou LED diodou. Kompresor je ovládán zhotovenou řídicí jednotkou připojením či odpojením od 

sítě elektrického napětí. 

 

Příloha 15: Blokové schéma měřicího řetězce se senzorem. A/D – analogově číslicový převodník, 

MCU – mikrokontrolér, Zdroj je pro celou řídicí jednotku. 
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4.2. Úvod do problematiky signálů 
Ještě před přistoupení ke zmíněnému schématu je vhodné se seznámit i s problematikou signálŧ a 

jejich dělení. 

Signál je fenomén, který umoţňuje přenášet informace. Biologický signál – biosignál – je signál, který 

v biologii a lékařství slouţí k vyjádření informací o sledovaném biologickém systému. Biosignály je 

moţné třídit podle pŧvodu či vzniku rozčlenit na tyto typy signálŧ: 

 Elektrické, 

 Impedanční, 

 Magnetické, 

 Akustické, 

 Chemické, 

 Mechanické, 

 Optické, 

 Tepelné, 

 Radiologické, 

 Ultrazvukové [1]. 

V případě zpracovávaného tématu diplomové práce se jedná o signály chemické, které lze obecně 

charakterizovat jako výsledky chemických měření provedených na ţivých tkáních, organismech nebo 

na vzorcích analyzovaných v klinických laboratořích. Jedná se nejen o stanovení koncentrace kyslíku 

pomocí speciálních iontově citlivých elektrod. Významné jsou i parciální tlaky kyslíku pO2 a oxidu 

uhličitého pCO2 v krvi nebo respiračním systému. Chemické biosignály jsou nejčastěji velmi nízkých 

frekvencí, stejnosměrné nebo pomalu se měnící [1]. 

4.3. Úvod do problematiky senzorů 
Senzor je funkční prvek tvořící samostatný vstupní blok měřicího řetězce, který je v přímém styku 

s měřeným prostředím. Pojem senzor je ekvivalentní pojmu snímač. Citlivá část senzoru se občas 

označuje jako čidlo. Senzor jako primární zdroj informace snímá sledovanou fyzikální, chemickou 

nebo biologickou veličinu a dle určitého definovaného principu ji transformuje na měřicí veličinu – 

nejčastější na veličinu elektrickou. 

Rozdělení senzorŧ: 

 Dle měřené veličiny: Senzory teploty, tlaku, prŧtoku, radiačních veličin ve viditelném, 

infračerveném a jiném spektru, mechanických veličin (posunutí, polohy, rychlosti, zrychlení, 

síly, mechanického napětí aj.), senzory pro analýzy látek, kapalin a plynŧ, senzory 

elektrických a magnetických veličin aj. 

 Dle fyzikálního principu: Senzory odporové, indukční, kapacitní, magnetické, piezoelektrické, 

pyroelektrické, optoelektronické, optické vláknové, chemické, biologické aj. 

 Dle styku senzoru s měřeným prostředím: Bezdotykové, dotykové. 

 Dle transformace signálu: Aktivní, pasivní. 

 Dle výrobní technologie: Elektromechanické, mechanické, pneumatické, elektrické, 

elektronické, elektrochemické, polovodičové, mikroelektronické, optoelektronické aj. 
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Technické parametry senzorŧ: Typické parametry charakterizující základní statické vlastnosti 

(citlivost, práh citlivosti, linearita) a dynamické vlastnosti (parametry časové odezvy, časová 

konstanta, šíře frekvenčního pásma, rychlost číslicového přenosu) senzorŧ. 

4.3.1. Chemický senzor 

Pod pojmem chemický senzor budeme uvaţovat senzor pro vyhodnocování fyzikálně-chemické 

látkové veličiny plynŧ. Výstupem senzoru bude elektrický signál obsahující informaci o chemickém 

sloţení nebo koncentraci analyzované látky [4]. 

Při výběru kyslíkového analyzátoru, spadajícího pod chemické senzory, pro patřičné pouţití, je 

potřeba věnovat pozornost zpŧsobu pouţití, vlastnostem, charakteristikám a limitŧm jednotlivých typŧ 

zařízení. Základní metody pro detekci kyslíku jsou zaloţeny na paramagnetismu, elektrochemickým 

vlastnostech a absorpce světla: 

Paramagnetické senzory kyslíku 

Kaţdý materiál vykazuje nějakou formu magnetismu, kdyţ je vloţen do magnetického pole. 

Magnetická citlivost znamená změřit sílu magnetického pole materiálu umístěného v externím 

magnetickém poli. Kyslík má relativně vysokou magnetickou poddajnost při srovnání s ostatními 

plyny. Tato vlastnost je klíčem k paramagnetickým kyslíkovým senzorŧm. Paramagnetické senzory 

dělíme dále na termomagnetické, magnetodynamické, magnetopneumatické. Paramagnetické senzory 

se typicky pouţívají při monitorování kvality vdechovaného vzduchu v otevřených i uzavřených 

prostředí, měření v biologických laboratoří a k analýze prŧmyslového spalování. Jejich limitou je 

zejména teplotní závislost. 

Elektrochemické senzory kyslíku s vodným elektrolytem 

Galvanický senzor kyslíku 

Galvanické senzory se souhrnně nazývají Herschovy analyzátory po svém vynálezci. Jejich základem 

je baterie, která produkuje energii a čidlo je přitom vystaveno pŧsobení kyslíku. Galvanické senzory 

jsou typicky odolné vŧči vibracím a náklonŧm. Malé přenosné galvanické senzory slouţí i 

k lékařským dýchacím analýzám. Typicky jsou spíše uţívány pro prŧmyslové potřeby, jako například 

validace kvality polovodičových sond a jejich charakteristiky pro měření plynŧ nebo pro měření 

prostředí. Základní jednotky obsahují katodu z ušlechtilého materiálu a anodu z neušlechtilého kovu. 

Tyto elektrody jsou v kontaktu s tekutým nebo polo-tuhým elektrolytem. Vzorek plynu je vpuštěn 

dovnitř jednotky a difunduje skrz tenkou membránu, která je permeabilní pro kyslík, ale ne pro 

elektrolyt. Anoda podléhá oxidaci za vzniku elektromotorické síly, která závisí na koncentraci kyslíku 

v plynu. Proto senzor podléhá procesu stárnutí a ztrácí svou citlivost. 

Polarografický senzor kyslíku 

Tento senzor reaguje na změny parciálního tlaku kyslíku ve vzorku plynu. Mŧţe být vyuţit k měření 

kyslíku rozpuštěného v tekutině nebo ve vzorku. Jsou často vyuţívány v anestezii. Polarografické 

senzory nejsou náchylné na otřesy, vibrace a náklon. Jejich limitami jsou pomalá reakce, teplotní a 

tlaková citlivost, omezená ţivotnost. 
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Elektrochemické senzory kyslíku s tuhým elektrolytem 

Některé keramické materiály vedou elektřinu při velmi vysokých teplotách. Tato vodivost je 

výsledkem pohybŧ kyslíku v tomto řešení. Principem jsou dvě oddělené komŧrky – testovací a 

referenční. Zahřátím vnějším zdrojem tuhý elektrolyt začne vodit kyslík a tím vzniknou 

elektromotorické síly mezi elektrodami. Velikost elektromotorické síly lze vyjádřit Nernstovou 

rovnicí. Existuje mnoho poddruhŧ těchto senzorŧ, např. prŧtokový trubkový senzor, diskový senzor. 

Spektrografické senzory 

Mezi spektrografické senzory patří fluorescenční, UV – absorpční a chromatografické senzory [16]. 

4.4. Úvod do problematiky napěťového přizpůsobení 
Výstupní signály z elektrod nebo snímačŧ většiny sledovaných veličin jsou analogové na nízkých 

napěťových úrovních. Pro jejich další zpracování, ukládání i přenos je nutné jejich zesílení, filtrace, 

digitalizace, proto do systému vkládáme blok zesilovače a analogově digitálního převodníku [1]. 

4.4.1. Zesílení signálu ze senzoru 

Základním funkčním blokem kaţdého elektronického přístroje zpracovávajícího (bio)signály, ať 

v diagnostickém, nebo terapeutickém systému je zesilovač [1]. Zesilovačŧ je mnoho druhŧ a patřičná 

pozornost při výběru ulehčí další postup. Proto dobré katalogy popisují kaţdý operační zesilovač 

velmi podrobně rozsáhlým souborem tabulek a grafŧ. Velmi často jsou uváděna i základní aplikační 

doporučení [2]. 

Jedním ze základních problémŧ, se kterými se konstruktér musí vypořádat je potlačení rušivých – 

součtových sloţek na vstupu zesilovače nebo kaskády zesilovačŧ. Toho dosáhneme uţitím 

rozdílového či diferenčního stupně. Hodnotícím parametrem těchto zesilovačŧ je diskriminační činitel 

definovaný jako poměr zesílení pro rozdílová a součtová vstupní napětí. U kvalitních biologických 

zesilovačŧ je diskriminační činitel aţ 120 dB. Zisk takových zesilovačŧ bývá 110 dB. Vstupní odpor 

je v rozmezí 10
6
 – 10

10
 Ω [1]. V praxi se dosahuje hodnot zesílení A = 10

3
 aţ 10

5
, ZIN = 10

3
 aţ 10

4
, 

drift 10
-1

 aţ 10
-3

 V/°C [6]. 
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Tabulka 4: Souhrnné výsledky získané pro neinvertující a invertující zapojení operačních zesilovačů [2]; Au. – zesílení 

operačního zesilovače bez zpětné vazby, f1 – první zlom (pól) Au, Ao – „stejnosměrné“ zesílení, fT = Aof1 – tranzitní 

kmitočet; Rd – vstupní diferenční odpor; Ro – výstupní odpor. 

 

Pro porovnání lze do tabulky 4 shrnout pro invertující struktury a neinvertující struktury s operačním 

zesilovačem definující základní vlastnosti obvodŧ [2]. 

4.4.2. Neinvertující zesilovače 

Neinvertující zapojení (neměnící znaménko) operačního zesilovače je zobrazen v tabulce 4. Vstupní 

napětí ui vedeme na kladný vstup operačního zesilovače; proto platí ui = u+. Do záporného vstupu je 

zavedena část výstupního napětí uo přes odporový dělič R1, R2. Je to záporná zpětná vazba. Protoţe do 

záporného vstupu neteče ţádný proud (ideálně), platí, ţe napětí u je určeno pouze děličem. 



35 

Neinvertujícího zapojení je výhodné tam, kde poţadujeme velké vstupní odpory. Oba vstupy jsou 

ovšem na úrovni vstupního signálu a proto musíme dbát na to, aby operační zesilovač měl dobré 

potlačení souhlasného signálu (zejména jde-li o sledovač, AN = 1). 

Sledovač (obrázek 16) má největší vstupní odpor ze všech moţných zapojení. Proto se pouţívá 

k oddělení zdrojŧ signálu s velkým výstupním odporem. Jsou-li ovšem vstupní proudy zesilovače 

nenulové, vzniká na vnitřním odporu zdroje signálu (při stejnosměrné vazbě) chybové napětí úměrné 

součinu vstupního proudu a odporu zdroje signálu [2]. 

 

Příloha 16: Zapojení neinvertujícího zesilovače se ziskem AN = 1 – sledovač [2]. 

4.4.3. Invertující zesilovače 

Invertující zapojení (měnící znaménko) operačního zesilovače je na obrázku 17. Vstupní napětí ui je 

vedeno přes rezistor R1 na záporný vstup operačního zesilovače. 

Kladný vstup operačního zesilovače je připojen na zemní svorku. Záporná zpětná vazba je zavedena 

přes rezistor R2. Pro ideální operační zesilovač je zesílení nekonečné, a proto je napětí ud nulové pro 

kaţdé výstupní napětí u0. Proto je úbytek napětí na rezistoru R1 rovný přímo napětí ui a proud i1 

rezistorem R1 je (rovnice 2): 

   
  

  
       (2) 

Celý proud i1 prochází rezistorem R2, protoţe do záporného vstupu ideálního operačního zesilovače 

ţádný proud neteče. Při směru šipek na obrázku a      je výstupní napětí u0 rovno záporně vzatému 

úbytku u2 na rezistoruR2 (rovnice 3): 

              
    

  
     (3) 

Pro zesílení zapojení na obrázku 17 (s ideálním zesilovačem) platí (rovnice 4): 

    
  

  
  

  

  
     (4) 

Zesílení je opět určeno pouze zpětnovazebními rezistory, ne vlastnostmi operačního zesilovače [2]. 
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Příloha 17: Invertující zapojení operačního zesilovače se zesílením AIN = -R2⁄R1 = - 10 [2] (kondenzátory 100 nF jsou 

zapojeny co nejblíže k operačnímu zesilovači a zabraňují nežádoucím kmitům na frekvencích asi 500 kHz až 3 MHz). 

4.5. Úvod do problematiky digitalizace signálu 
Číslicové zpracování jakéhokoliv analogového signálu vyţaduje aplikaci A/D převodníku. Převod 

analogového signálu na digitální vyţaduje provést časové vzorkování analogového signálu a 

kvantování jeho velikosti. Při vzorkování i kvantování signálu dochází k jisté ztrátě informace. Tuto 

ztrátu je moţné sníţit uţitím dostatečně vysoké vzorkovací frekvence a malým kvantizačním krokem. 

Vzorkovací frekvence pro uvaţovaný analogový signál je dána Shannonovým-Kotelnikovým 

teorémem (rovnice 5): 

                (5) 

podle kterého tato frekvence (fVZ) musí být více neţ dvojnásobná, neţ jsou nejvyšší sloţky spektra 

uvaţovaného signálu (fMAX). Pokud není tato podmínka splněna, mŧţe překrytím frekvenčních pásem 

vzniknout chyba vzorkování – aliasing. Nevhodnou volbou kvantizačního kroku mŧţe vzniknout 

kvantizační chyba. 

U A/D převodníkŧ je hodnocena rozlišovací schopnost, přesnost převodu, čas a rychlost převodu, 

chyba linearity, kvantizační chyba, popř. dynamická chyba převodu při změnách vstupní analogové 

veličiny během převodu o více neţ polovinu kvantizačního kroku [1].  



37 

4.6. Senzor k řídicí jednotce 

 

Příloha 18: Blokové schéma měřicího řetězce se senzorem. SENZOR. 

A/D – analogově číslicový převodník, MCU – mikrokontrolér, Zdroj je pro celou řídicí jednotku. 

K prvotnímu seznámení byl vyuţit kyslíkový senzor pouţívaný standardně v dýchacích přístrojích; 

jako například plicní ventilátor Avea pro jeho dostupnost autorovi pracujícím a zpracovávajícím 

problematiku v prostředí nemocnici IKEM na oddělení zdravotnické techniky. Základním aspektem 

bylo, aby na výstupu ze senzoru byl napěťový signál a jeho charakteristika byla lineární, a to z dŧvodu 

aproximace naměřených hodnot po celém rozsahu. 

 

Příloha 19: Senzor O2 Envitec. 
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Příloha 20: Plicní ventilátor CareFusion Avea v prostorách IKEM. 

Linearita byla odzkoušena a dokázána pomocí připojení multimetru k senzoru, který byl zapojen 

v plicním ventilátoru Avea a uzavřeném okruhu pomocí respiračního balonu na obrázku 20. Postupně 

byla zvyšována frakce kyslíku z 21 % aţ na 100 % a výsledek byl vynesen a aproximován 

v obrázku 21. 

 

Příloha 21: Převodní charakteristika nového O2 senzoru ze simulačního SW. 
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V hypoxické komoře si zadavatel přál pouţít galvanický chemický senzor MiniOX, viz obrázek 22, od 

firmy Ohio Medical Corporation, které je jednodušeji připojitelné pomocí konektoru typu JACK a 

které je pro něj jednoduše dostupné a se kterým má zkušenosti. Výrobce u zmíněného senzoru 

deklaruje linearitu ± 1 % po celé škále. Aby bylo moţno i do budoucna volit rŧzné typy senzorŧ, za 

předpokladu jejich linearity, byl do programu zakomponován jednoduchý algoritmus ke kalibraci 

senzorŧ, kdy uţivatel při spuštění programu je vyzván ke kalibraci senzoru při atmosférické frakci 

21 % O2. Algoritmus regulátoru proloţí přímkou ostatní frakce kyslíku v závislosti na výstupním 

napětí ze senzoru (proto poţadavek na lineární charakteristiku závislosti). Senzory tohoto typu 

podléhají procesu stárnutí – ztrácí svŧj pŧvodní rozsah. S tímto jevem řídicí jednotka počítá a na 

začátku (i v prŧběhu) testuje rozsah senzoru a případně oznámí uţivateli nutnost senzor vyměnit. 

 

Příloha 22: Specifikace použitého senzoru MiniOX [18].  
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4.7. Napěťové přizpůsobení 

 

Příloha 23: Blokové schéma měřicího řetězce se senzorem. NAPĚŤOVÉ PŘIZPŮSOBENÍ. 

A/D – analogově číslicový převodník, MCU – mikrokontrolér, Zdroj je pro celou řídicí jednotku. 

Jak bylo uvedeno v předchozí části, signál ze senzoru je třeba nejprve stabilizovat. Proto byl na vstupu 

jako první pouţit zesilovač v neinvertujícím zapojení se zesílením rovné jedné. V tomto zapojení 

funguje jako sledovač napětí, který přizpŧsobuje impedanci senzoru tak, aby nedocházelo k zatíţení 

zdroje signálu ze senzoru a jeho zkreslení a ovlivnění. Zdrojem signálu je jiţ zmíněný senzor O2. 

Teoreticky by měl být vstupní odpor nekonečný, v tomto konkrétním případě je dostačující v řádu 

megaohmŧ. Byl zvolen a pouţit operační zesilovač TL072P v pouzdru DIP od firmy Texas 

Instruments, který se skládá ze dvou částí. Jedna jeho část funguje právě jako sledovač napětí. Pro 

filtraci šumu z přiváděného symetrického napětí operačního zesilovače byly pouţity dva elektrolytické 

kondenzátory. Kondenzátor byl pouţit téţ proti rozkmitání zesilovače a celého obvodu. Finální 

zapojení měřicí části včetně sledovače napětí je vidět na obrázku 24. 

Druhá část zesilovače TL072 slouţí k neinvertujícímu zesílení jiţ stabilizovaného sledovaného 

signálu. Z dŧvodu nutnosti optimalizace signálu z čidla na úrovni jednotek milivoltŧ pro vstup do 

mikročipu na úroveň jednotek voltŧ bylo nutné nastavit převodní charakteristiku operačního 

zesilovače na cca sto násobek pŧvodní hodnoty. Z dŧvodŧ nedokonalosti a tolerované nepřesnosti 

dostupných prŧmyslových součástek nelze jednoduše dosadit do vztahu pro výpočet neideálního 

operačního zesilovače (rovnice 6): 

    
  

  
 

 
  
  

  
  

  
  

  

      (6) 

Hodnota zesílení tedy není ideálních 100, ale cca 110 násobek. Finální zapojení měřicí části včetně 

neinvertujícího zesilovače je vidět na obrázku 24. 
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Pro ověření správnosti postupu byl vyuţit simulační software. Prvním krokem bylo navrţení a 

ozkoušení obvodu, který by zesiloval výstupní milivoltový signál ze zamýšleného O2 senzoru 

pouţívaném v dýchacích přístrojích ve zdravotnictví (viz obrázek 19). 

Navrţení proběhlo v softwaru NI Multisim 10, National Instruments a bylo optimalizováno pro 

mikrokontrolér PIC16F873, který bude vyuţit i při realizaci. Zapojení bylo koncipováno tak, aby na 

výstupu měřicího obvodu bylo při 50 % saturaci O2 napětí do 5 V. Coţ je hodnota, se kterou 

mikrokontrolér pracuje. Neuvaţuje se pouţití regulátoru při vyšší frakci kyslíku a tento rozsah byl 

zvolen z hlediska rezervy pouţití. 

 

Příloha 24: Návrh regulátoru v simulačním SW NI Multisim 10. 

Na obrázku 24 je vidět návrh zapojení regulátoru v softwaru NI Multisim 10. Optimalizací a výpočtem 

byly určeny hodnoty rezistorŧ R23 a R4 a téţ finální nastavení trimeru R6. 

Výsledky ze simulátoru byly vyneseny do grafu na obrázku 26, ze kterého vyplývá, ţe změřená 

závislost je lineární po celém rozsahu senzoru. Po úspěšném odzkoušení a propočítání jednotlivých 

součástek i celku měřicí části došlo k sestavení obvodu na nepájivém poli pro dokázání obdobných 

výsledkŧ i v reálném zapojení, viz obrázek 25. 
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Příloha 25: Zapojení na nepájivém poli. Na obrázku je záměrně vidět zapojení celého systému. 

Zesilovače byly napájeny pomocí symetrického zdroje 8 V a pomocí potenciometru připojeného 

nesymetrickému zdroji byla simulována rozdílná vstupní napěťová úroveň – tak jak ovlivňuje 

koncentrace kyslíku okolí senzor a z něhoţ jde napěťový signál na úrovni milivoltŧ. Jedním 

voltmetrem bylo měřeno milivoltové napětí na vstupu a druhým voltové napětí na výstupu ze 

zesilovače. Vstupní hodnoty byly nastavovány na přesné hodnoty dle určených bodŧ ze SW MultiSim 

a výstupní hodnoty byly odečítány a porovnávány s výstupními hodnotami ze SW MultiSim. Výsledky 

z měření byly vyneseny zároveň s výsledky nasimulovanými v SW MultiSim do jednoho obrázku 26 

k přímému porovnání. 
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Příloha 26: Převodní charakteristiky nasimulované (VTEOR) a změřené (VREAL). Trend simulovaných i změřených dat 

jsou lineární. 

Z grafu vyplývá, ţe nasimulovaná data označená jako VTEOR mají nepatrně odlišnou charakteristiku od 

dat změřených označených jako VREAL. Podstatným faktem zŧstává, ţe obě dvě charakteristiky jsou 

lineární, coţ je nezbytná vlastnost pro moţnost ovládání a regulování. Nenulový počátek 

u charakteristiky změřené na nepájivém poli je pravděpodobně zpŧsoben nesymetrií zdrojŧ 

v integrovaném obvodu operačního zesilovače a nedokonalostí volně komerčně dostupných součástek. 

4.8. Digitalizace signálu 

 

Příloha 27: Blokové schéma měřicího řetězce se senzorem. A/D A MCU. 

A/D – analogově číslicový převodník, MCU – mikrokontrolér, Zdroj je pro celou řídicí jednotku. 

Pro zpracování signálu byl vyuţit osmi bitový mikrokontrolér PIC16F873 s pouzdrem PDIP 28 

s 28 vývody jako vyhovující jednočipový procesor pro zamýšlené pouţití a zároveň pro znalost jeho 
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pouţití. Mikrokontrolér je napájen 5 V a má několik typŧ pamětí. Jedná se o paměti typu EEPROM 

s kapacitou 256 bytŧ, 368 bytŧ RAM paměti a pro program typ paměti FLASH o velikosti aţ 

8K x 14 bitŧ [10]. 

 

Příloha 28: Schéma mikrokontroléru PIC16F873 v pouzdru PDIP 28 [19]. 

Součástí pouţitého mikrokontroléru je osmi kanálový A/D převodník. Modul A/D převodníku 

s rozlišením 10 bitŧ je přizpŧsoben pro aplikace poţadující nízkou cenu analogového připojení a 

převodu, např.: řízení teploty, tlaku atd. 

Další velice uţitečnou a spolehlivou součástí je časovač WATCHDOG s vlastním RC oscilátorem na 

čipu, který slouţí jako ochrana proti chybám ve smyčkách programu (jen proti některým). Mnoho 

jednotlivých modulŧ mikrokontroléru zmenšuje počet nutných vnějších součástek, coţ sniţuje cenu, 

zvyšuje spolehlivost a sniţuje výkonovou spotřebu. Také moţnost, při programování obvodu, volit 

mezi čtyřmi typy oscilátoru představuje jednoduché a levné řešení, které zjednodušuje návrh zapojení 

a počet vnějších součástek. Jsou připraveny oscilátory „LP“ pro nízkou spotřebu a nezáleţí-li na 

rychlosti, oscilátor „XT“ je pro standardní krystal a oscilátor „HS“ pro krystal s frekvencí aţ 20 MHz. 

Čtvrtým stavem je stav „SLEEP“, do kterého je moţné obvod uvést instrukcí v programu a který šetří 

zdroj [10]. 

Vzorkování bylo přizpŧsobeno pouţití a nastaveno na 0,85 s a kvantovací rozlišení má 1024 úrovní. 

Oba uvedené parametry jsou pro zamýšlené pouţití dostačující.  
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4.9. Periferie řídicí jednotky 

 

Příloha 29: Blokové schéma měřicího řetězce se senzorem. KLÁVESNICE A DISPLEJ. 

A/D – analogově číslicový převodník, MCU – mikrokontrolér, Zdroj je pro celou řídicí jednotku. 

Pro komunikaci s uţivatelem byla vyuţita tlačítka a digitální displej. Tlačítka jsou pouţita pro svou 

jednoduchost, spolehlivost a standard pouţití. Kombinací tlačítek a odporŧ se vytváří logické úrovně 

pro mikrokontrolér. Při rozepnutém tlačítku je logická úroveň nízká (0 V) a při sepnutém vysoká 

(5 V), čímţ mikrokontrolér identifikuje stisk tlačítka – poţadavky uţivatele. Tlačítky je uţivatel 

schopen nastavit poţadovanou dobu hystereze, hladinu kyslíku a kalibrovat senzor (ovládání a 

nastavení řídicí jednotky bude popsáno v samostatné kapitole). 

 

Příloha 30: Tlačítka a jejich zapojení. 

Displej byl zvolen dvouřádkový LCD, který je pro zobrazování informací uţivateli postačující, 

s řadičem HD44780 z dŧvodu jeho jednoduchosti. S mikrokontrolérem byl propojen pomocí čtyř 

bitové komunikace čtyřmi datovými vodiči, třemi řídicími vodiči a vodiči napájecími, ostatní vodiče 
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jsou uzemněny. Potenciometr R8 na obrázku 31 slouţí k nastavení kontrastu. Pro kódování byla 

vyuţita ASCII tabulka. 

 

Příloha 31: Displej a jeho zapojení. 

 

Příloha 32: Obvyklé číslování a význam vývodů displeje [12]. 
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4.10. Zdroj a regulace frakce O2 

 

Příloha 33: Blokové schéma měřicího řetězce se senzorem. ZDROJ A REGULACE FRAKCE O2 

A/D – analogově číslicový převodník, MCU – mikrokontrolér, Zdroj je pro celou řídicí jednotku. 

Jako výstupní ovládací prvek – regulace frakce O2 – bylo pouţité monostabilní relé, které na základě 

signálu z mikrokontroléru spínáním připojuje na poţadovanou dobu vzduchový kompresor 

k elektrické energii a tím dojde k jeho sepnutí a následnému přívodu atmosférického vzduchu do 

hypoxické komory, kde je poţadovaná hodnota frakce kyslíku, jak jiţ bylo zmíněno, na úrovni okolo 

10 %. 

Technické poţadavky na napájení řídicí jednotky elektrickým proudem byly dva – napájení 

operačního zesilovače a relé a zbytku desky zahrnující mikrokontrolér a displej. Na napájení 

operačního zesilovače bylo třeba symetrického zdroje ± 8 V; toto napětí je třeba k zesílení vstupního 

signálu ze senzoru a zároveň na ochranu proti saturaci samotného operačního zesilovače. Pro napájení 

mikrokontroléru a displeje je potřeba naopak nesymetrický zdroj o velikosti 5 V. Další preferovanou 

vlastností bylo, aby zdroj bylo moţno umístit přímo na desku. Z těchto dŧvodŧ byl vybrán 

transformátor BV EI 541 1128 (2x6), který pomocí svých dvou výstupŧ napájí jak operační zesilovač 

a relé (rovnice 7): 

                                 (7) 

tak pomocí lineárního stabilizátoru LM7805 po sníţení na 5 V i mikrokontrolér a displej. 
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Příloha 34: Zdroj pro celou řídicí jednotku a jeho zapojení. 

4.11. DPS desky a ochranný kryt řídicí jednotky 
Následně byla v softwaru Eagle navrţena DPS deska dle schématu a ozkoušeného zapojení na 

nepájivém poli. Výběr pouzder jednotlivých součástek z katalogu byl podřízen jejich dostupnosti 

na českém trhu. 

 

Příloha 35: Návrh měřicí DPS desky ve SW Eagle. 

Vyexportované návrhy ve formě souborŧ pro moţnost automatizované strojové výroby ze softwaru 

Eagle byly odeslány do firmy PragoBoard, specializující se na výrobu tištěných spojŧ, pro jejich 

realizaci. Na pracovišti IKEM byla DPS deska následně osazena součástkami a přezkoušena. 

K jiţ osazené DPS desce byly přiletovány vodiče k propojení s LCD alfanumerickým displejem, která 

tvoří samostatný monoblok, s řadičem a dalších vstupně-výstupních zařízení. 
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Příloha 36: Výsledný osazený a zapojený tištěný spoj v ochranném pouzdře. 

Vše bylo následně připevněno do vhodného ochranného krytu z ABS plastu. 

4.12. Program řídicí jednotky 
K napsání programu byl zvolen jazyk C z dŧvodu jeho znalosti a univerzálnosti pouţití. Zdrojový kód 

je bohatě okomentován v elektronické příloze. 

Jazyk ANSI-C v posledních letech dokázal, ţe je pro poţadavky oboru mikrokontrolérŧ velmi vhodný. 

Jazyk C je v současné době nejčastěji pouţívaný programovací jazyk, a to nejen při programování 

mikrokontrolérŧ. Jeho blízkost hardwaru a efektivní a pruţná práce s pamětmi a přídavnými 

zařízeními uspokojuje zejména poţadavky „embedded systems“ (uzavřených, zapouzdřených 

systémŧ) [15]. 

Celý program znázorňuje vývojový diagramu na obrázku 37. Jedná se o jednu nekonečnou smyčku, 

kdy zařízení vyhodnocuje signál ze senzoru, testuje jeho pouţitelnost, vyhodnocuje získaná data a 

porovnává s daty nastavenými a zároveň čeká na příkaz uţivatele. Program je ošetřen uţitečnou 

vlastností mikrokontroléru zvanou WATCHDOG, která hlídá před neočekávatelnou chybou celého 

systému. V takovém případě dojde k restartu celého zařízení a program pokračuje bez přerušení a 

omezení funkce. 

Pro inicializaci jednotlivých periferií představující LCD displej, A/D převodník, nastavení portŧ a 

EEPROM paměti slouţí funkce, které jsou mimo hlavní smyčku a jsou volány pouze jednou po 

zapnutí řídicí jednotky {soubor příkazŧ 1}. 

lcd_init(); 

adc_init(); 

tlc_init(); 

eeprom_init();          {1} 
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Následně dojde ke změření senzoru a jeho napěťové úrovně na základě atmosférické frakce O2. 

K získání aktuální napěťové úrovně je vyuţit integrovaný A/D převodník a jeho výstupní hodnota. 

Pouţitá funkce pro A/D převod nemá ţádné vstupní parametry, avšak výsledkem je desetibitové číslo 

s rozlišením 1024 úrovní {příkaz 2}. 

ADvysl = adc_get_result();        {2} 

Není-li výsledek vyhovující, vstupní hodnota do A/D převodníku ze senzoru je menší neţ 8 mV (na 

obrázku 21 lze odečíst hodnotu při 21 % frakci O2 cca 15 mV u nového senzoru), je uţivatel vyzván 

k výměně senzoru {příkaz 3}. 

if(ADvysl <= 250){wBit = 1;}        {3} 

V opačném je uţivatel vyzván ke kalibraci senzoru na atmosférickém vzduchu, která se provádí 

stiskem tlačítka KALIBRACE, kdy dojde k nastavení algoritmu řídicí jednotky a dopočítání 

jednotlivých napěťových úrovní pro rŧzné hladiny kyslíku a uloţení do vnitřní paměti {soubor 

příkazŧ 4}. 

adPom=ADvysl/21; 

write_eeprom(0x00,adPom);        {4} 

Řídicí jednotka je připravena k nastavení parametrŧ frakce kyslíku a časové prodlevy mezi dosaţením 

poţadované hodnoty a přepnutím (zapnutím/vypnutím) řídicí jednotky. Nastavení uţivatel provádí 

pomocí stiskem tlačítek. Samotným stiskem tlačítek + nebo – se mění poţadovaná hladina frakce O2 a 

nastavovaná hodnota je současně zobrazována na displeji. Stejnými tlačítky lze nastavit i dobu 

hystereze, avšak v prŧběhu nastavování je nutný prvotní trvalý stisk tlačítka SET ze zadní strany řídicí 

jednotky. 

Nastává měření pomocí {příkaz 2} a je přečtena uţivatelem nastavená poţadovaná hodnota uloţená 

v EEPROM paměti a prostým zpŧsobem „větší/menší“ porovnávána. Pro informaci uţivatele je 

zobrazena aktuální změřená hodnota frakce O2 na prvním řádku displeje {soubor příkazŧ 5}. Zatímco 

na druhém řádku se zobrazuje stav, zda je kompresor zapnut či vypnut a za jak dlouho dojde 

k přepnutí (vypnutí/zapnutí) kompresoru {soubor příkazŧ 6}. 

n=sprintf (buf, " O2 zmereno%2d%%", ADvysl); 

lcd_goto(0x00); 

lcd_puts(buf);          {5} 

n=sprintf (buf, " Zapnuti za %2ds%%",velikost - zpozdeni); 

lcd_goto(0x40); 

lcd_puts(buf);          {6} 

Tato smyčka se opakuje aţ do vypnutí řídicí jednotky s tím, ţe samozřejmě není nutné neustále měnit 

parametry, ale tato moţnost zŧstává. 
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Příloha 37: Algoritmus programu řídicí jednotky.  
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4.13. Řídicí jednotka pro hypoxickou komoru 
Výsledná podoba řídicí jednotky frakce O2 pro hypoxickou komoru je vidět na obrázku 38. V jeho 

horní polovině je vidět přední pohled, kde se nachází dvě základní ovládací tlačítka na zvýšení/sníţení 

hodnoty frakce O2 či hystereze, tlačítko kalibrace, displej pro zobrazení nastavené a poţadované 

hodnoty a kontrolka chodu zásuvky ovládající vzduchový kompresor. Na spodní polovině obrázku lze 

vidět přívodní vodič elektrické energie, zdířku pro zapojení O2 senzoru pomocí konektoru typu JACK, 

kryt s pojistkou, tlačítko k přepínání nastavované veličiny a ovládanou výstupní zásuvku ke 

vzduchovému kompresoru. 

 

Příloha 38: Řídicí jednotka. Pohled zepředu a zezadu. Tlačítka žlutá – nastavení požadované frakce O2, hystereze, 

Displej – zobrazení stavu, LED dioda – signalizace zásuvky pod napětím, Tlačítko modré – kalibrace senzoru, 

Zásuvka – spínání kompresoru, Tlačítko červené – pro nastavení frakce O2, hystereze, Zdířka – zapojení senzoru 

z hypoxické komory  
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5. Testováni řídicí jednotky v laboratorních podmínkách 

Prvotní testování proběhlo v prostorách dílny IKEM. Po připojení senzoru O2 a nastavení řídicí 

jednotky na poţadovanou hodnotu hladiny kyslíku pod 21 % řídicí jednotka zareagovala sepnutím a 

přivedením elektrické energie na výstupní zásuvku a LED dioda značící „zásuvku pod napětím“ se 

rozsvítila téţ. Pro jistotu byla výstupní zásuvka ještě přeměřena multimetrem. Po nastavení hodnoty 

frakce kyslíku vyšší jak 21 % přestala být přenášena elektrická energie do elektrické zásuvky a LED 

dioda zhasla. Otestování však probíhalo pomocí měření samotné řídicí jednotky, tudíţ povaţovat 

výsledky za prŧkazné je diskutabilní. 

Po tomto základním a triviálním otestování funkčnosti byla řídicí jednotka předána zadavateli 

k ozkoušení v zamýšleném laboratorním pouţití a provozu. Ani v tomto případě nenastaly ţádné 

problémy, viz obrázek 39. I toto testování probíhalo pomocí měření samotné řídicí jednotky, tudíţ 

povaţovat výsledky za prŧkazné je téţ diskutabilní. 

 

Příloha 39: Testování provozu v reálných laboratorních podmínkách. Vlevo: frakce kyslíku menší než požadovaná 

hodnota 10 % O2; kompresor zapnut. Vpravo: frakce kyslíku větší než požadovaná hodnota 10 % O2; kompresor 

vypnut. 

Nejprŧkaznějším dŧkazem správné funkce systému a tím i samotné řídicí jednotky, která je součástí, 

bylo uţití přímo vědcŧ – uţivatelŧ na laboratorních zvířatech při experimentech vyţadující podobné 

navozené hypoxické stavy. Dle jejich vyjádření jsou výsledné účinky hypoxie navozené v obou 

normobarických komorách totoţné, coţ dokazují poslanou tabulkou 5. 

Tabulka 5: Porovnání výsledků z komor FgU (používaný systém Hypoxico) a IKEM (nově vyvinutý systém) vše v 

jednotkách [mg⁄g]. Tabulka vlevo hodnoty před započetím experimentu; tabulka vpravo po navození dlouhodobého 

hypoxického stavu. Zkratky: RV – hmotnost pravé komory srdeční, LV – hmotnost levé komory srdeční, HW – 

hmotnost celého srdce, BW – hmotnost celého zvířete. 

  

Nešlo primárně o prokázání shodných vlastností komor a oba experimenty od sebe dělí období v řádu 

měsícŧ aţ let. Jednalo se o experimenty, kdy v obou případech mohly být změřeny a porovnány stejné 

parametry. A to     ⁄  značící poměr hmotnosti pravé komory srdeční k celkové hmotnosti zvířete, 

RV/BW LV/BW HW/BW

FgU 0,523 1,277 2,358

IKEM 0,527 1,33 2,424

Normoxie

n=10

n=7

RV/BW LV/BW HW/BW

FgU 1,121 1,452 3,176

IKEM 1,318 1,398 3,352

Hypoxie

n=10

n=7
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  ⁄  značící poměr hmotnosti levé komory srdeční k celkové hmotnosti zvířete,   

  ⁄  značící 

poměr hmotnosti celého srdce k celkové hmotnosti zvířete a všechny jsou s jednotkou [
  

 ⁄ ]  Část 

tabulky 5 s názvem Normoxie shromaţďuje hodnoty v komoře jiţ pouţívané (FgU) a nové se 

zhotoveným regulátorem (IKEM). Část tabulky 5 s názvem Hypoxie ukazuje výsledek po ustáleném 

pŧsobení hypoxických stavŧ. Je potřeba porovnávat samostatně tabulku Normoxie a jednotlivé 

hodnoty parametrŧ u obou komor a samostatně tabulku Hypoxie. Mé znalosti nejsou dostatečné, abych 

určil, zda oba systémy pracují stejně nebo podobně. Dle vyjádření RNDr. Jana Neckáře, Ph.D., který 

je se všemi typy komor seznámen a který souhlasil s publikováním porovnávací tabulky 5, „Oba 

systémy jsou schopny navodit podobnou hypertrofii pravé srdeční komory (RV/BW), která je 

zodpovědná za celkově větší relativní hmotnost srdce (HW/BW)“.  
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6. Zhodnocení přínosnosti návrh aplikačních možností 

v experimentálním výzkumu 
Zadavatel byl s regulátorem a jeho ovládáním spokojen. I následné hodnocení koncových uţivatelŧ 

bylo velmi pozitivní. Jak jiţ bylo uvedeno v minulé kapitole, hypoxická komora ovládaná tímto typem 

řídicí jednotky pŧsobí obdobné projevy adaptace. Na základě těchto informací snad není ode mne 

příliš troufalé tvrdit, ţe diplomová práce zabývající se návrhem a realizací řídicí jednotky k hypoxické 

komoře svŧj účel a přínos splnila. 

Otázkou zŧstává, pro jakou aplikaci je jednotka vhodná. Na webových stránkách Fyziologického 

ústavu AV ČR, Oddělení vývojové kardiologie, je zmíněno, ţe k hlavním směrŧm jejich výzkumu 

patří mimo jiné studium mechanismŧ zodpovědných za zvýšenou odolnost srdce vyvolanou adaptací 

na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěţ. Coţ je součást celku zabývající se odolností 

srdečního svalu k poškození akutním nedostatkem kyslíku na úrovních od molekul aţ k celému 

organismu. 

Na témţe pracovišti se zaměřují na další velice zajímavé téma, a to je kardioprotektivní mechanismus 

chronické hypoxie. Uvádí se, ţe dlouhodobé vystavení organismu prostředí s nízkým obsahem kyslíku 

vede k adaptaci, která má pozitivní dopad na odolnost srdce k poškození vyvolanému akutní ischemií. 

Dochází proto ke studiu molekulárních mechanismŧ zodpovědných za kardioprotektivní účinky 

chronické hypoxie [20]. (Autor, jako pravidelný dárce trombocytů na autotransfuzní jednotce v IKEM, 

může sám potvrdit, že i jednotýdenní zimní pobyt v Alpách byl detekován při rozboru krve pomocí 

vyššího hematokritu.) 

Chronická hypoxie se totiţ vyskytuje nejen dŧsledkem některých patologických stavŧ, jak bylo 

popisováno v rámci kapitoly 2, ale vyskytuje se i přirozeně například u obyvatel ţijících ve vysokých 

nadmořských výškách. Organismus reaguje na hypoxii celou řadou adaptačních odpovědí, jejichţ 

cílem je kompenzovat nedostatek kyslíku a udrţet homeostázu. 

Jiţ od 50. let minulého století je známo, ţe u vysokohorských populací je mnohem niţší výskyt 

ischemické choroby srdeční neţ u obyvatel níţin. Experimentální studie ve stejné době ukázaly, ţe 

srdce potkanŧ adaptovaných na hypoxii je odolnější k poškození zpŧsobenému akutní anoxií či 

ischemií. Detailní molekulární mechanismus, zodpovědný za kardioprotektivní účinky chronické 

hypoxie, je dosud nejasný a teprve v posledních letech začínáme postupně odhalovat faktory, které se 

na zvýšené odolnosti podílejí. Vzhledem k tomu, ţe ochranné pŧsobení chronické hypoxie přetrvává 

dlouhou dobu po odeznění podnětu, mohlo by poznání jeho mechanismu přispět k vývoji nových 

přístupŧ k prevenci a léčbě ischemických stavŧ.  

Současné projekty jsou zaměřeny na studium úloh následujících faktorŧ: 

 mitochondriálních draslíkových kanálŧ, 

 reaktivních forem kyslíku a dusíku, 

 prozánětlivých a protizánětlivých cytokinŧ, 

 protein kinázy C, 

 β-adrenergních a opioidních receptorŧ [20]. 
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6.1 Projekty v normobarických hypoxických podmínkách 
Níţe zmíněné projekty je třeba dělat v kontinuálních normobarických hypoxických podmínkách. 

Z tohoto hlediska se hypoxická komora a realizovaná řídicí jednotka k ní jeví jako vhodná pro 

navázání na téma. 

6.1.1 Mitochondriální BKCa kanály 

BKCa jsou draslíkové kanály s vysokou vodivostí aktivované ionty vápníku, nacházejí se na vnitřní 

mitochondriální membráně a transportují draselné ionty do matrix. Bylo zjištěno, ţe aktivita těchto 

kanálŧ hraje dŧleţitou úlohu v mechanismu zvýšené ischemické odolnosti chronicky hypoxických 

srdcí. Uplatňují se zejména ve fázi reperfúze a jejich účinek je zprostředkován kyslíkovými radikály. 

Kaţdodenní krátkodobé přerušení hypoxické expozice brání aktivaci BKCa kanálŧ a zcela eliminuje 

kardioprotektivní účinek chronické hypoxie. V současné době je snaha najít faktory, které regulují 

jejich aktivitu při rŧzných reţimech chronické hypoxie [20]. Na to téma jsou zaměřeny minimálně tři 

studie právě na AV ČR [20]. 

6.1.2 Selektivní náhrad mitochondriální DNA zvyšuje kardioprotektivní efekt 

kontinuální chronické hypoxie u spontánně hypertenzních krys 

Mitochondrie hrají základní roli ve zlepšení kardiacké ischemické toleranci získané adaptací na 

chronickou hypoxii. V aktuální studii byl analyzován efekt kontinuální normobarické hypoxie na 

funkci mitochondrií zahrnující citlivost otevírání mitochondriálně prostupných tranzitních pórŧ a 

sklonu k infarktu srdce spontánně hypertenzních krys. Krysy byly vystaveny tří týdennímu pobytu 

v 10 % frakci O2. Krysy vystavené kontinuální normobarické hypoxii vykazují sníţení myokardálního 

infarktu o 46 % u spontánně hypertenzních krys. I sklon k infarktu byl u těchto krys signifikantně 

menší [21]. 

6.1.3 Myokardiální ischemická tolerance u krys vystavených vytrvalostnímu cvičení při 

adaptaci na chronickou hypoxii 

Chronická hypoxie a cvičení jsou přírodními stimuly, které poskytují trvalou ochranu před 

ischemií/reperfúzí, ale není známo, zda mohou pŧsobit spolu v synergii, aby zlepšili rezistenci. Na 

zánětlivé pŧsobení zpŧsobené tumor-nekrózním faktorem hraje roli na sklon k infarktu u kontinuální 

normobarické hypoxie, ačkoliv je cvičení spojováno s anti-zánětlivými účinky. Studie si klade za úkol 

zjistit, zda cvičení prováděné v podmínkách 12 % frakci O2 ovlivní myokardiální ischemickou 

rezistenci s ohledem na zánětlivý a oxidačně-redukční status. Chronická normobarická hypoxie i 

cvičení redukovalo sklon k infarktu, ale jejich kombinace poskytla pouze stejný stupeň ochrany jako 

hypoxie samotná [22]. 

6.1.4 Prospěšný efekt kontinuální normobarické hypoxie na ventrikulární dilatace u 

krys u post-infarktovém selhání srdce 

Adaptace na kontinuální normobarickou hypoxii ochraňuje srdce proti ischemickému/reperfúznímu 

postiţení, ale daleko méně je známý potenciál terapeutických procesŧ. Cílem studie je zjistit, zda 

pŧsobení kontinuální normobarické hypoxie mŧţe sníţit progresi selhání srdce. Desetiměsíční krysy 

podstoupili myokardiální infarkt nebo nucenou operaci. Po sedmidenní rekonvalescenci byla jedna 

skupina krys vystavena třítýdennímu účinku kontinuální normobarické hypoxie s frakcí 12 % O2. 

U této skupiny došlo po 28 dnech ke sníţení frakčního zkrácení ze 43 % na 15 %. Kontinuální 

normobarická hypoxie prokazatelně sniţuje ventrikulární dilataci bez ovlivnění okolí jizvy a frakčního 
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zkrácení. Data nasvědčují, ţe déletrvající účinek kontinuální normobarické hypoxie má jistý potenciál 

ke sníţení progrese nepříznivých změn ve ventrikulární geometrii zpŧsobené myokardiálním 

infarktem u krys [23]. 

6.1.5 Vliv systémové hypertenze na odolnost srdce k ischemii 

Dalším projektem na AV ČR se zabývá otázkou, zda lze zvýšit ischemickou toleranci srdce 

hypertenzních zvířat adaptací na chronickou hypoxii a zda jsou vyuţívány odlišné či podobné 

molekulární mechanismy, popsané dříve u jedincŧ s normálním krevním tlakem [20]. 

6.1.6 Příklad humánních experimentů při hypoxických normobarických podmínkách 

Velmi intenzivní trénování v normobarické hypoxické komoře zlepšuje kardiorespirační přizpŧsobení 

u čínských mladých ţen s nadváhou, coţ bylo zaznamenáno jiţ po pětitýdenním pravidelném krátkém 

pŧsobení normobarické hypoxie [24]. 
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Závěr 
Tématem mé diplomové práce bylo přiblíţit problematiku hypoxie, jejích projevŧ, metod navození 

hypoxie a jejich komparace. Tyto všechny aspekty směřují k hlavnímu úkolu, a to navrhnout a 

realizovat řídicí jednotku k hypoxické komoře. 

Proto jsem na začátek své diplomové práce zahrnul i specifikaci hypoxických stavŧ a jejich pŧsobení 

na organismus. Z této části je podstatné, ţe to není pouhá hypoxie a její účinky, co ovlivňuje 

a ohroţuje člověka v normobarickém prostředí, kde nedochází k výměně atmosférických plynŧ a je 

třeba brát v potaz, zda jsou hypoxické stavy zpŧsobeny absencí přístupu čerstvého vzduchu 

(normobarické prostředí) nebo nadmořskou výškou (hypobarické prostředí); účinky pod vodní 

hladinou nejsou v diplomové práci zahrnuty. 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo realizovat komfortně uţivatelsky nastavitelnou plně 

samostatnou řídicí jednotku pro hypoxickou komoru. V této části se zabývám problematikou návrhu 

jednotlivých blokŧ řídicí jednotky a postupně objasňuji základní pouţité části, podrobněji se zabývám 

tvorbou návrhu zapojení k napěťovému přizpŧsobení, úpravě a zpracování signálu ze senzoru O2 pro 

mikrokontrolér. Vyuţívám dostupných programových prostředkŧ k testování návrhu v simulačním 

programu a teoretických měření pro usnadnění následující realizace. Tyto poznatky aplikuji a 

nasimulované hodnoty porovnávám s hodnotami změřenými na zrealizovaném zapojení na nepájivém 

poli a docházím ke stejným výsledným hodnotám. Tento výstup je potřebný pro správný chod 

mikrokontroléru ovládající řídicí jednotku k hypoxické komoře. Po úspěšném ozkoušení 

navrhovaného zapojení pokračuji vyhotovením schématu tištěného spoje pro prŧmyslovou tvorbou 

DPS desky. 

Po dokončení hardwarové části v práci pojednávám o části softwarové. V těchto kapitolách seznamuji 

s jednotlivými komunikačními a ovládacími prvky a nastavením samotné řídicí jednotky. Vývojovým 

diagramem algoritmu a dŧleţitými částmi zdrojového kódu vysvětluji chod a chování programu. 

V poslední části práce se věnuji ověření funkčnosti řídicí jednotky při reálných experimentech a 

diskusi o jejím budoucím vyuţití. 

Na počátku mé diplomové práce se zaměřuji na negativní účinky hypoxie a sám si pokládám otázku, 

na kolik je nezbytné zkoumat tyto stavy, které se dotýkají pouze úzké skupiny lidí. Na opačném konci 

práce, v kapitole o moţném budoucím vyuţití, naopak pojednávám o prokázaných pozitivních 

účincích hypoxie. A právě to je předmětem zájmu vědcŧ v praţské Akademii věd a na dalších 

pracovištích, kde s hypoxickými komorami pracují, jelikoţ kladné účinky hypoxie se projevují i po 

delší době po jejím skončení. Existují i studie prokazující terapeutický účinek normobarické hypoxie. 

A v tom spatřuji své zadostiučinění; ţe mohu být součástí širšího týmu, který se snaţí tyto stavy 

zkoumat a v budoucnu snad i aplikovat do běţného a cenově dostupného uţívání pro širokou veřejnost 

nebo alespoň potřebným… 

  



59 

Literatura: 
[1] ROZMAN, J. Elektronické přístroje v lékařství. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006, 406 s., xxiv s. 

barev. obr. příl. ISBN 80-200-1308-3 

[2] PUNČOHÁŘ, J. Operační zesilovače v elektronice. Vyd. 3. Praha: BEN technická literatura, 1997, 

479 s. ISBN 80-901984-3-0 

[3] METIN, A. Wiley Encyclopedia of BIOMEDICAL ENGINEERING. 1st ed. Hoboken, N. J.: Wiley-

Interscience, c2006, 4037 s., ISBN 978-0-471-24967-2 

[4] ĎAĎO, S. KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999, 

315 s. ISBN 80-01-01500-9 

[5] MELECHOVSLKÝ, D. Hypoxie při létání ve velkých výškách. Letecký lékař. Web 

http://www.leteckylekar.cz/kapitoly-z-letecke-mediciny/48-hypoxie-letani-ve-velkych-vykach.html [online 16. 

1. 2017] 

[6] VAVŘÍN, P. Malá encyklopedie elektrotechniky. Automatizační technika. Vyd. 1. Praha: SNTL – 

Nakladatelství technické literatury, 1983, 664 s. 

[7] SILBERNAGL, S., LANF, F. Atlas patofyziologie. Vyd. 2. Praha: Grada, 2012, 416 s. ISBN 97-

80-247-3555-9 

[8] KLENER, P., et al. Vnitřní lékařství. Vyd.2. Semily: Galén a Karolinum, 2001, 949 s. ISBN 80-

7262-101-7 (Galén), ISBN 80-246-0273-3 (Karolinum) 

[9] JURÁNKOVÁ, Z., Velký lékařský slovník online…. Maxdorf, s.r.o. http://lekarske.slovniky.cz/ 

[online 16. 1. 2017] 

[10] PEROUTKA, O., Mikrokontroléry PIC16F87X. Vyd. 1. Praha: BEN technická literatura, 2005, 

256 s. + 40 s. příloha. ISBN 80-7300-139-X 

[11] SILBERNAGL, S., DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. Vyd. 6., zcela přepracované a 

rozšířené Praha: Grada, 2004, 448 s. ISBN 80-247-0630-X 

[12] OVLÁDÁNÍ ZNAKOVÝCH LCD S ŘADIČEM HD44780 [online]. Vývoj.hw.cz, vydáno 

03/2009 [cit. 2017-01-10]. Dostupné z WWW: http://vyvoj.hw.cz/soucastky/embedded-

systemy/mcu/ovladani-znakovych-lcd-s-radicem-hd44780.html 

[13] HYPOXICO [online]. Hypoxico, altitude training systems [cit. 2017-03-30]. Dostupné z WWW: 

http://hypoxico.cz 

[14] FDA APPROVES HYPOXICO EQUIPMENT FOR USE IN CARDIAC STUDY [online]. The 

Open Press, vydáno 02/2009 [cit. 2017-03-30]. Dostupné z WWW:  

http://www.theopenpress.com/index.php?a=press&id=45356 

[15] MANN, B., C pro mikrokontroléry. Vyd. 1, Praha: BEN technická literatura, 2003, 280 s. + CD. 

ISBN 80-7300-077-6 

http://www.leteckylekar.cz/kapitoly-z-letecke-mediciny/48-hypoxie-letani-ve-velkych-vykach.html
http://lekarske.slovniky.cz/
http://vyvoj.hw.cz/soucastky/embedded-systemy/mcu/ovladani-znakovych-lcd-s-radicem-hd44780.html
http://vyvoj.hw.cz/soucastky/embedded-systemy/mcu/ovladani-znakovych-lcd-s-radicem-hd44780.html
http://hypoxico.cz/
http://www.theopenpress.com/index.php?a=press&id=45356


60 

[16] WEBSTER, John G. Encyclopedia of medical devices and instrumentation. 2nd ed. Hoboken, N. 

J.: Wiley-Interscience, c2006, 6 v. ISBN 04700407186 

[17] ELEKTRONICKÉ ZDROJE [online]. Národní technická knihovna [cit. 2016-08-08]. Dostupné 

z WWW: https://www.techlib.cz/cs/2792-e-zdroje 

[18] MINIOX, Oxygen Analyzers, Oxygen Monitors, Oxygen Senzors [online]. Ohio Medical Corp. 

[cit. 2017-03-10]. Dostupné z WWW: http://www.ohiomedical.com/pdfs/MiniOX_Brochure.pdf 

[19] PIC16F87X [online]. Michrochip Technology Inc. [cit. 2017-03-10]. Dostupné z WWW: 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292D.pdf 

[20] VÝVOJOVÁ KARDIOLOGIE [online]. Fyziologický ústav AV ČR [cit. 2017-04-20]. Dostupné 

z WWW: http://www.fgu.cas.cz/departments/vyvojova-kardiologie 

[21] NECKÁŘ, J. Selective replacement of mitochondrial DNA increases the cardioprotective effect of 

chronic continuous hypoxia in spontaneously hypertensive rats. [online]. PubMed.gov [cit. 2017-04-

25]. Dostupné z WWW: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28292971 

[22] ALÁNOVÁ, P. Myocardial ischemic tolerance in rats subjected to endurance exercise training 

during adaptation to chronic hypoxia. [online] PubMed.gov [cit. 2017-04-25]. Dostupné z WWW: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28209739 

[23] HRDLIČKA, J. Beneficial effect of continuous normobaric hypoxia on ventricular dilatation in 

rats with post-infarction heart failure. [online] PubMed.gov [cit. 2017-04-26]. Dostupné z WWW: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27429114 

[24] KONQ, Z. High-Intensity Interval Training in Normobaric Hypoxia Improves Cardiorespiratory 

Fitness in Overweight Chinese Young Women. [online] PubMed.gov [cit. 2017-04-26]. Dostupné 

z WWW: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28386234 

  

https://www.techlib.cz/cs/2792-e-zdroje
http://www.ohiomedical.com/pdfs/MiniOX_Brochure.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30292D.pdf
http://www.fgu.cas.cz/departments/vyvojova-kardiologie
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28292971
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28209739
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27429114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28386234


61 

Přílohy 
Příloha 1: Schéma zapojení měřicí části .................................................................................................. i 

Příloha 2: Schéma zapojení řídicí části .................................................................................................... i 

Příloha 3: Schéma zapojení zdroje .......................................................................................................... ii 

Figure 4: Osazovací plán desky .............................................................................................................. ii 

Příloha 5: Vodivé cesty plošného spoje (BOTTOM, TOP) ................................................................... iii 

Příloha 6: Soupis součástek .................................................................................................................... iv 

Příloha 7: Návod strana 1/2 ..................................................................................................................... v 

Příloha 8: Návod strana 2/2 .................................................................................................................... vi 

Příloha 9: Popis CD k diplomové práci ................................................................................................. vii 

 



i 

Příloha 1: Schéma zapojení měřicí části 

 

Příloha 2: Schéma zapojení řídicí části 

 



ii 

Příloha 3: Schéma zapojení zdroje 

 

Figure 4: Osazovací plán desky 

 



iii 

Příloha 5: Vodivé cesty plošného spoje (BOTTOM, TOP) 

 



iv 

Příloha 6: Soupis součástek 

  

Název ve schématu Druh součástky Typ Hodnota

C1 Kondenzátor keramický 22n

C2, C3 Kondenzátor elektrolytický 47u/16V

C4, C5 Kondenzátor keramický 22p

C4 Kondenzátor elektrolytický 1000u/10V

C7, C8 Kondenzátor elektrolytický 4700u/25V

D1, D2 Dioda 1N4148DO35-10 100V/450mA

D3, D4 Dioda 1N4007 1000V/1A

F1 Pojistkové pouzdro do DPS SI-HA#112000

F2 Pojistkové pouzdro do panelu KS12B

IC1 Operační zesilovač TL072 +/-18V, 2x OZ

IC2 Mikrokontroler PIC16F873A-I/SP 8 bit, 5V

IC3 Stabilizátor napětí 7805TV 5V/1A

K1 Relé RELERE300-12 1CO/12V

LCD LCD alfanumerický displej WINSTAR WH1602A-TTI-ET# 16x2

Q1 Krystal HC49 4MHz

R1 Rezistor metalizovaný 3M

R2 Rezistor metalizovaný 3k9

R3 Rezistor metalizovaný 11k

R4, R12 Rezistor metalizovaný 8k2

R5 Rezistor metalizovaný 5k6

R6 Trimr víceotáčkový 43 P 1M

R7, R9, R10, R11 Rezistor metalizovaný 4k7

R8 Potenciometr ležatý 10k PT-10

SP1 Spinac P-PB303B BLUE

SP2 Spinac P-PB303A YELLOW

SP3 Spinac P-PB303A RED

SV1 Oboustranný kolík XINYA S1G40 2,54mm

T1 NPN  tranzistor BC337-25-NPN-TO92-CBE 45V/0,5A/0,625W

TR1 EI transformátor do DPS HAHN BV EI 541 1128 (2x6) EI transformátor do DPS

X1 Konektor AK500/2

X2 Konektor AK500/3

SV1, SV2, SV5, SV6 Svorkovnice 3 pin

SV3 Svorkovnice 5 pin

SV4 Svorkovnice 4 pin

SV8 Svorkovnice 8 pin

zásuvka zásuvka jednoducha

kryt plastová krabice ABS
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Příloha 9: Popis CD k diplomové práci 

a) TEXT – ve sloţce TEXT se nachází diplomová práce ve formátu pdf a abstrakty s klíčovými 

slovy 

b) PROGRAM – ve sloţce PROGRAM se nachází zdrojové kódy 


