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Abstrakt 

Diplomová práce se snaţí nalézt jedno z moţných řešení problému vznikajícího ve 

výjimečných případech u intraaortální balonkové kontrapulzace. Po analyzování problému a nalezení 

v hodného řešení pro detekci malé koncentrace krve smísené s vodou v obsahu průhledné hadičky 

v úvodních dvou kapitolách, je zvolen optoelektronický způsob detekce. Tento princip je v následující 

třetí části, kterou lze povaţovat za know-how celé diplomové práce, v 7 experimentálních 

komplexních měření ověřen na správnosti. V této části je vybrán nejvhodnější optoelektronický pár, 

jeho ideální nastavení a zvolen algoritmus pro vyhodnocení obsahu v hadičce. V závěrečné kapitole je 

zkonstruováno samočinné zařízení s názvem INKE1, které je schopno opakovaně rozpoznat obsah 

v hadičce od vzduchu, vody a aţ 0,1% krve obsaţené ve vodě. 
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Abstract 

This thesis tries to find a possible solution to the problem, resulting in exceptional cases in intraaortic 

balloon counterpulsation. After analyzing the problem and finding a worthy solution for detecting 

small concentrations of blood mixed with water content in the transparent tube in the first two 

chapters, optoelectronic detection method is chosen. This principle is described in the third part, which 

can be considered as the know-how of the entire thesis, 7 complex experimental measurements 

verified the accuracy. In this section selected the best optoelectronic couple is selected, the ideal 

setting and the algorithm are chosen to evaluate the content in the tube. The final chapter is a self-

designed device, called INKE1, which is able to identify repeatedly the contents in the hose from the 

air, water and up to 0.1% of blood in the water. 
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Intraaortic balloon counterpulsation, intraaortic balloon, couple of optoelectronic, electroopticalpair, 

photon, phototransistor, LED 
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Úvod 

 Předkládaná diplomová práce si klade za hlavní cíl nalezení řešení k úniku krve při 

nitroţilních aplikacích. Rozbor problematiky je zaměřen na ojedinělé případy (během pěti let dva 

záznamy), které se staly u přístroje intraaortální balonkové kontrapulzace vyráběné firmou Arrow. 

Intraaortální balonková kontrapulzace je přístroj, který slouţí pro podporu funkce srdce umístněním 

intraaortálního balonku do aorty. Intraaortální balonek je cyklicky nafukován a vyfukován pomocí 

pumpy, na kterou je napojen. Ve zcela ojedinělých případech se stalo, ţe balonek umístěný v aortě 

nasál krev. Tato krev vlivem kontrapulzací, postupovala do mechanické části pumpy a celý systém 

kontrapulzace ohrozila na funkčnosti. 

 Výstupem diplomové práce by měl být tedy výrobek, který bude samočinně pracovat a bude 

schopen spolehlivě rozpoznat malý koncentrát krve smísený s vodou v obsahu hadičky, aniţ by 

zasahoval do funkce intraaortální balonkové kontrapulzace. K tomuto výstupu se dojde v postupných 

čtyřech částech této diplomové práce. V první části je nejprve vysvětlen pojem intraaortální balonková 

kontrapulzace s podrobný popisem řešeného problému. V následující části je proveden rozbor 

řešeného problému. Zdali byl rozbor problematiky z druhé části správný, se ověří experimentálními 

měřeními v části třetí. Poslední, finální čtvrtá část, je praktickou realizací doposud dosaţených 

výsledků. 
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1. Intraaortální balonková kontrapulzace 

1.1. Historie
1
 

Intraaortální balonková kontrapulzace
2
 (dále také IABK) je metoda, která se vyuţívá při 

podpoře srdečí činnosti.  Její vývoj začal v 50. letech 20. století a mezi významné osobnosti, kteří se 

zaslouţili o její vyuţití patří zejména Dwight E. Harken a Spyridon Moulopoulos. 

V roce 1958 Harken popsal poprvé metodu k léčbě selhání levé komory myokardu, pomocí 

kontrapulzace a diastolické augmentace. Navrhl odstranění určitého objemu krve ze stehenní tepny 

během systoly a rychlou změnou tohoto objemu během diastoly. Zvýšením koronárního perfuzního 

tlaku této koncepce, se zvýší srdeční výdej a tím současně sníţí zatíţení srdce. Tento způsob léčby byl 

omezen z důvodu problémů s přístupem, turbulencí a vývojem masivní hemolýzy na čerpací zařízení. 

V šedesátých letech Moulopoulus z Cleveland Clinic vyvinul experimentální prototyp, 

intraaortální balon (IAB), jehoţ nafukování a vyfukování bylo podle srdečního cyklu. V roce 1968 

bylo první pouţití v klinické praxi. Během této doby byla na intraaortální balonkové kontrapulzaci 

(IABP) provedena další zlepšení, v kterých pokračoval americký kardiochirurg A. Kantrowiz. 

 

Obrázek 1: Intraaortální balon fy Arrow [6] 

1.2. Princip činnosti balonkové kontrapulzace
1
 

Po správném umístění intraaortálního balonku v sestupné aortě s jeho hrotem v distálním 

oblouku aorty (pod vznikající levou subklaviální artérii) je balon zapojen do zařízení pumpy. Zařízení 

se skládá z tlakového zásobníku plynu, monitorovaného EKG a záznamu tlaků (pro úpravu časů 

nafukování / vyfukování), panelu ovládání a záloţního zdroje, baterie. Plyny pouţité pro nafukování 

jsou buď hélium, nebo oxid uhličitý. Výhodou hélia je jeho niţší hustota a tedy lepší difuzní 

koeficient. Oxid uhličitý má zvýšenou rozpustnost v krvi a tím sniţuje potenciální důsledky plynové 

embolizace po prasknutí balonku.  

                                                      
1 OVERWALDER, P. J. Cardiology [online]. 2010-11-14 [cit. 2011-04-01]. Intra Aortic Balloon Pump (IABP) 

Counterpulsation. Dostupné z WWW: <http://www.rjmatthewsmd.com/Definitions/IABP_Counterpulsation.htm>. ISSN 

1524-0274. 
2 Kontrapulzace- pulzace uskutečňovaná proti něčemu, např. jiné přirozené pulzaci 
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Obrázek 2: Ovládací panel IABP AutoCAT2 WAVE 

Nafukování a vyfukování IAB jsou synchronizovány se srdečním cyklem pacienta. 

Bezprostředně po uzavření aortální chlopně je pneumatickým zařízením kontrapulzačního přístroje 

balonek okamţitě nafouknut tak, aby vyplnil během srdeční diastoly podstatnou část vnitřního lumina 

hrudní části sestupné aorty. Jeho rozepjetím se zvýší intraaortální krevní tlak v oblasti vzestupné aorty 

a aortálního oblouku a vypudí se krev do tepen odstupujících z této oblasti. Tím se dosáhne zlepšení 

zásobení myokardu kyslíkem (tzv. diastolická augmentace) koronárními tepnami. Prudkým 

vyfouknutím balonku na počátku srdeční systoly, během izovolumetrické kontrakce levé komory, se 

okamţitým uvolněním prostoru v sestupné aortě prudce sníţí intraaortální krevní tlak. Levá komora se 

tak vyprazdňuje proti niţšímu odporu. Tím jsou zmenšeny nároky na práci levé komory a sniţuje se 

potřeba a spotřeba kyslíku myokardem. To vede postupně ke zlepšení funkce selhávajícího myokardu. 

 

Obrázek 3: Balonek umístěný v těle pacienta [2] 

Základním léčebným efektem je sníţení nároků na myokard, zlepšení srdeční práce a zároveň 

zásobení myokardu kyslíkem.  
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1.3. Výrobci intraaortální balonkové kontrapulzace 

Na trhu zdravotnických materiálů a přístrojů v oblasti katetrizace a kardiologie lze mezi 

nejvýznamnější výrobce IABP zařadit dvě americké firmy, Arrow a Maquet. 

1.3.1. Maquet 

Americká společnost Datascope, zabývající se rovněţ výrobou zdravotnické techniky (IABP), 

se stala součástí společnosti Maquet Cardiovascular, která patří mezi přední poskytovatele lékařských 

produktů a sluţeb pro chirurgické pracoviště, intenzivní péče a kardiovaskulární aplikace. V České 

Republice mají zastoupení v Praze. 

CS300
3
 

Intraaortální balonková kontrapulzace firmy Maquet CS300 s IntelliSence kombinuje Fiber-

Optic rychlost s automatickou kalibrací in vivo. Výsledkem je rychlejší čas na léčbu, rychlejší získání 

signálu a rychlejší přizpůsobení se frekvence a rytmu změn. 

Zařízení má rovněţ záloţní zdroj v případě náhlého přerušení dodávky elektrické energie, 

nebo pro případný krátkodobý transport pacienta. K vytváření tlaku v balonku je pouţito helium. 

Helium je umístěné v nádobě na zadní stěně přístroje, kde jsou rovněţ umístěné další přípoje.  

 

Obrázek 4: CS300 vyráběné firmou Maquet [3] 

 

                                                      
3 Maquet [online]. 2010 [cit. 2011-03-30]. Sales literature. Dostupné z WWW: 

<http://ca.maquet.com/file_assets/sales_literature/cs300_sensation_brochure.pdf>. 
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1.3.2. Arrow 

Firma Arrow, vyrábějící přístupové a terapeutické zdravotnické prostředky vyuţívající katetry, 

rozšířila o svou akvizici firmu Teleflex Medical v roce 2007. Firma i nadále vystupuje pod označením 

Arrow. 

Společnost Arrow je globální výrobce zdravotních prostředků. Oblast zaměření je výroba 

jednorázových produktů určených pro pouţití v akutní lékařské péči a chirurgii. Arrow vyvíjí, vyrábí a 

distribuuje zdravotnické prostředky, které se pouţívají zejména v kritické péči, chirurgii a kardiologii. 

V České Republice mají zastoupení v podobě dvou závodů o 400 aţ 700 zaměstnancích 

v Hradci Králové a ve Ţďáru nad Sázavou. 

AutoCat 2 WAVE
4
 

Jedná se v současnosti o nejmodernější intraaortální balonkovou kontrapulzaci vyráběnou firmou 

Arrow. Vyuţívá patentované technologie, fyziologicky načasovaný algoritmus zvaný WAVE, který 

dokáţe poskytnout podporu při širokém spektrum onemocnění. 

K vytvoření tlaku v balonku se vyuţívá helium. Průhledná hadička vedená z pumpy a připojená na 

katetr, je o průměru 8 mm. Pumpa má vlastní záloţní zdroj napětí. Je vyráběna i ve verzi umoţňující 

transport pacienta mimo nemocnici. 

 

Obrázek 5: AutoCat 2 WAVE [4] 

1.3.2.1. Vlastnosti katetrizačního balonku 

Materiál, z něhoţ je balon vyroben, Cardiothene 2, je materiál, který byl zvolen pro balonky 

zejména pro svoji biokompatibilitu a další fyzikální a chemické vlastnosti, avšak není ideální. Je 

                                                      
4
 Teleflex [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Cardiac assist. Dostupné z WWW: 

<http://www.arrowintl.com/products/IABP/>. 
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částečně průsačný pro molekuly vody H2O (ostatní hustší sloţky jiţ nepropustí) směrem do balonu a 

pro helium směrem ven z balonu. Průměrný průsak helia ven z balonu je asi 4 ccm za den. Průměrný 

průsak vody do balonu je cca 60 ml za 3-4 dny. Záleţí především na okolní teplotě, tudíţ rosném 

bodu, změnách teploty, např. kdyţ se pacient transportuje různě teplými či chladnými prostředími. 

Voda je v kaţdém případě neţádoucí a zhoršuje hemodinamiku celého podpůrného procesu myokardu. 

Ta se pomocí zchlazování kondenzuje v části Cold Trap a odvádí do lahvičky zvané Drain Bottle. 

Chladící část Cold Trap je realizována pomocí Peltierova článku. 

 

Obrázek 6: Umístnění Drain Bottle v přístroji IABP a zobrazení samostatného bloku Cold Trap 

1.4. Kontrola funkce, činnosti
5
 

1.4.1. Zahájení 

Pro dosaţení optimálního účinku kontrapulzace, nafukování a vyfukování, je třeba správné 

načasování podle srdečního cyklu pacienta. Toho je dosaţeno ze signálu EKG pacienta. Nejběţnější 

způsob spouštění IAB je z vlny R pacientova EKG. Nafouknutí balonu se nastavuje automaticky 

v polovině T vlny a vyfukuje před končícím QRS komplexem. V případě tachyarytmie u pacienta se 

můţe pro nastavení pouţít arteriální křivka. 

1.4.2. Nastavení 

Synchronizace IAB začíná obvykle v rytmu poměru 1:2. Tento poměr umoţňuje srovnání 

mezi vlastním rytmem pacienta a nastavenými parametry IABP pro následné vytvoření ideálního 

nastavení IABP. Chyby načasování IABP můţou vést k různým průběhům charakteristik s různými 

fyziologickými účinky. 

                                                      
5 Texas Heart Institute [online]. 2009-04-17 [cit. 2011-01-24]. Intra-aortic Balloon Pump. Dostupné z WWW: 

<http://texasheart.org/Research/Devices/iabp.cfm>. 



7 

 

Zlepšuje-li se srdeční výkonnost pacienta, od stavu zavedení IABP, můţe se postupně začít 

sniţovat poměr synchronizace (z poměru 1:1 aţ na 1:8). Při poměru kontrapulzace 1:8 se jiţ balonek 

odstraňuje z těla pacienta. 

1.4.3. Indikace 

Mezi indikace uţití IABP patří především kardiogenní šok, komplikace akutního infarktu 

myokardu, těţká nestabilní angina pectoris nereagující na konzervativní terapii a syndrom nízkého 

minutového výdeje (výdej < 2 l/min., sTK < 80 torr, diuréza < 20 ml/h). 

Stále častěji se uţívá „preventivní“ zavedení IABP před srdeční operací či koronární 

intervencí u extrémně rizikových nemocných nebo před závaţnou operací jiného typu u kardiaka 

v pokročilém stadiu srdečního onemocnění či přemostění k transplantaci srdce. 

1.5. Aplikační oblasti
6
 

Místem zavedení IAB je nejčastěji femorální tepna. Vedle perkutánního zavedení je moţno 

zavést balonek do tepny či přes cévní protézu nebo ţilní štěp našité na vypreparovanou tepnu. Při 

těţkých sklerotických změnách pánevního řečiště nebo břišní aorty je moţné se pokusit o chirurgické 

zavedení balonku cestou tepny brachiální, axilární, nebo přímo do aorty, a to buď do vzestupné části 

ze stereotomie, nebo sestupné části laterální torakotomií. 

 

Obrázek 7: Zavedení intraaortálního balonku [8] 

 

1.6. Rizika pouţití
1
 

Třebaţe se výskyt komplikací od dob počátků IABP sníţil, riziko komplikací stále existuje. 

IABP se často pouţívá u starších pacientů, kteří mají navíc často další rizikové faktory pro vznik 

komplikací, jako např. cévní onemocnění, zvýšený krevní tlak, cukrovku. Nejčastěji s poruchou 

prokrvení částí těla, především dolních končetin. Dále se objevuje poškození cévní stěny a krvácení, 

vznik krevních sraţenin a další méně časté komplikace. 

                                                      
6 Intraaortální balonková kontrapulzace [online]. 2005 [cit. 2009-01-05]. Dostupné z WWW: 

<http://www.kardiologickeforum.cz/pdf/kf_05_02_09.pdf>. str. 44-46 
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1.7. Současný stav 

V současnosti patří IABP k nenahraditelným metodám léčby akutního srdečního selhání. Mezi tzv. 

mechanickými podporami (IABP, mechanické pumpy, umělá srdce) je nejčastěji pouţívanou. Její 

úspěšnost značně ovlivňuje včasné pouţití, kdy ještě nedošlo k zhroucení oběhu a nenávratným 

změnám v organizmu. 
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2. Problematika měření a detekce úniku krve 

2.1. Úvod do problematiky, penetrace krve do katetru 

Intraaortální balonková pumpa vyráběná firmou Arrow v ojedinělých případech nasála přes 

slabě těsnící balonek zavedený v sestupné aortě krev. Nasátí nebylo velkého rázu, aby jej rozpoznal 

tlakový senzor v pumpě a proto zařízení dále pracovalo bez signalizování poruchy. Nepatrné mnoţství 

krve postupovalo hadičkou, kde je neustálou pulzací smíchaná s vodou, jeţ se vyskytuje v hadičce a 

vytvořil se načervenalý opar. Tento kondenzát dále postupoval aţ do centra mechanické části k měchu 

vytvářející přesně stanovený tlak v balonku a váţně ohrozil jeho funkčnost. Vzniklá porucha, kde se 

krev dostala aţ dovnitř tlakového zařízení, vyţaduje odborný zásah, kde se musí vyměnit celý blok 

tlakové části přístroje. 

 

Obrázek 8: Blok zahrnující pumpu IABP firmy Arrow 

2.2. Veličiny měřené při zákroku balonkové kontrapulzace 

Zde bude uveden stručný popis látek, jeţ se budou detekovat v obsahu hadičky a jejich 

zvolená náhrada, s přihlédnutím, aby byly zachovány vlastnosti blíţící se skutečné látce. Náhrady jsou 

vybírány z důvodu častějších experimentálních měření a při pouţití skutečné látky by náklady na 

diplomovou práci zbytečně narůstaly. Uţ na začátku je bráno v potaz, ţe nelze dodrţet identické 

podmínky při realizaci experimentu. 

2.2.1. Měřený obsah – hélia
7
 

V kapitole 1.2 je uvedeno, které plyny se pouţívají pro vytváření tlaku v balonku. Jsou to 

helium a oxid uhličitý. Z kapitoly o jednotlivých výrobcích a uvedených stručných informací o 

jednotlivých intraaortálních kontrapulzních pumpách (viz. kapitola 1.3) lze vyčíst, ţe všechny uvedené 

IABP pouţívají inertní plyn helium. 

                                                      
7 Helium. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2006-10-16, last 

modified on 2011-04-20 [cit. 2011-05-05]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Helium>. 
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Helium je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, chemicky zcela inertní, značí se značkou He. 

Ve vodě je velmi málo rozpustný, 8,8 ml He v 1000 ml vody. Má malý elektrický odpor a dobře vede 

elektrický proud. Vyznačuje se extrémně nízkou hustotou a mimořádně nízkou teplotou varu. Atom 

helia má velmi malý průměr, proto velmi snadno difunduje i skrze pevné materiály. 

 

Obrázek 9: Umístění lahve helia v IABP AutoCat 2 Wave 

2.2.1.1. Vzorek pro měření - helium 

V experimentálních měřeních bude helium zaměněno za vzduch. Důleţitou vlastností je 

bezbarvost u obou látek. Při provádění experimentálních měření se rovněţ nebude simulovat v hadičce 

tlak, podobnému tlaku, jaký je při pouţití IABP. 

2.2.2. Měřený obsah – krev
8
 

V jiţ předchozích kapitolách je uvedeno, jakým způsobem a za jakých příčin se krev vyskytne 

v hadičce napojenou na IABP. Pro provedení experimentálních měření je nutné ozřejmit vlastnosti 

krve, aby se mohl snáze najít vhodný způsob analyzování obsahu krve v hadičce. 

Krev je kapalná, viskózní cirkulující tkáň sloţená z plazmy a buněk (bílé krvinky, červené 

krvinky, krevní destičky). Červeně zbarvená v rozsahu od světle červené – kdyţ je okysličená, po 

tmavě červenou – kdyţ není okysličená. Červená barva pochází z hemoglobinu, coţ je 

metaloproteinová sloučenina obsahující ţelezo ve formě chemické struktury – kofaktoru hemu, na 

který se váţe kyslík. Pohybuje se v cévách (tepnách, vlásečnicích a ţilách) a její oběh je zajišťován 

srdcem, svalovou pumpou. Proudí do plic pro okysličení a pak je cirkulována tělem přes tepny. 

Rozptyluje svůj obsaţený kyslík přechodem přes tenké krevní cévy zvané kapiláry (vlásečnice). Pak se 

vrací do srdce ţilami.  

                                                      
8 Krev. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2006-04-10, last 

modified on 2011-04-09 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Krev>. 
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Obsah krve je sloţen z několika typů krvinek a tyto formované elementy krve tvoří asi 45 % 

celé krve. Dalších 54 % je krevní plazma – naţloutlá tekutina, která je kapalným médiem krve. 

Normální pH lidské arteriální krve je asi 7,40. Zbylé 1 % jsou bílé krvinky a krevní destičky. 

Krevní plazma – 54 %. Je to naţloutlá tekutina, ve které jsou rozpuštěny látky anorganické 1 

%, organické 8 % a zbytek 91 % připadá na vodu H2O.  

Bílé krvinky (leukocyty) a krevní destičky (trombocyty) – 1 %. Leukocyty jsou bezbarvé 

buňky s různě tvarovaným jádrem, slouţí k obraně proti infekci. Trombocyty jsou bezjaderná a 

bezbarvá tělíska uplatňující se při zástavě krvácení.  

Červené krvinky (erytrocyty) – 45 %. Jsou bezjaderné buňky piškotovitého tvaru. Přenáší 

kyslík z plic do tkání pomocí dýchacího pigmentu hemoglobinu a oxid uhličitý z tkání do plic. 

 

Obrázek 10: Červená krvinka, krevní destička a bílá krvinka (zleva) [8] 

2.2.2.1. Vzorek pro měření – krev 

Pro jednotlivá experimentální měření se podařilo zajistit krev lidskou. Naměřené údaje 

získávají větší autenticitu a experimentální váhu. Krev je získaná z Transfuzního oddělení, Fakultní 

nemocnice Olomouc. Krev je obsaţena v hermeticky uzavřeném vaku o objemu 60 ml. Na krvi byli 

provedeny standartní testy, jenţ se provádí dobrovolným dárcům krve. Pro úplnost, je to vyšetření na 

infekční markery HIV 1+2, HBsAg, anti-HCV a syfilis. I přes negativní výsledky na uvedené testy 

musí být manipulace s krví velice opatrná a podmínit k tomu podmínky experimentu.  

2.2.2.2. Výpočty koncentrací krve obsaţené ve vodě 

Před jednotlivými experimenty se nejdříve musely provést výpočty a podle nich smíchat 

několik roztoků krve a vody o různých koncentracích.  

U jednotlivých výpočtů se vycházelo z rovnice (1), kde se spočítá poměr vody ku jedné 

jednotce krve. Do zlomku v čitateli se uvádí procento obsahu krve v roztoku, z něhoţ je odebíraná 

jedna jednotka. Ve jmenovateli se uvede procento koncentrace krve, které je poţadováno. Výsledek 

představuje, kolik dílů destilované vody se musí přimíchat k jednomu dílu krve, aby ve finále měl 

roztok poţadovaný procentuální obsah krve ve vodě.  

               

                 
         

Rovnice (1) 
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Tabulka 1 uvádí výpočty poměrů vody ku jedné jednotce krve, ale jiţ vztaţené na objem v ml. 

Jsou v ní uvedeny všechny koncentrace, s nimiţ se bude v experimentech měřit. Jednotlivé roztoky 

byly namíchány v plastových lahvičkách, jeţ ilustruje obrázek 11. Na tomto obrázku jsou vyfoceny 

dvě lahvičky o různých koncentracích. Lahvička umístěná nalevo obsahuje roztok 0,5% krve 

rozředěné v destilované vodě a druhá lahvička napravo obsahuje roztok 1% krve rozředěné ve vodě. 

Lahvičky mají maximální objem 30 ml a bohuţel nejsou vyrobeny z materiálu, který by zaručoval čiré 

prosvětlení, ale z materiálu více doběla s difuzním prosvětlením. Proto na obrázku 11 obě lahvičky o 

různých koncentracích se nejeví jednoznačně rozlišitelné, coţ je právě dáno konstrukcí oné pouţité 

lahvičky. 

Roztok krve Voda 

[ml] 

Z 100% krve 

[ml] 

Voda 

[ml] 

Z 1% krve 

[ml] 

15% 5,67 1 x x 

10% 9 1 x x 

5% 19 1 x x 

3% 32,33 1 x x 

1% 99 1 x x 

0,5% 199 1 1 1 

0,1% 999 1 9 1 

Tabulka 1: Výpočty různých koncentrací krve 

 

 

Obrázek 11: Ukázka vzorků  s 0,5% a 1% obsahem krve ve vodě 
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2.2.3. Měřený obsah – podíl vody 

V této kapitole je uveden pouze stručný popis vlastností této kapaliny. Voda je chemická 

sloučenina kyslíku a vodíku, představuje jí značka H2O. Spolu se vzduchem tvoří základní podmínku 

pro existenci ţivota na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá aţ namodralá, čirá kapalina, 

bez zápachu. Je nejrozšířenějším chemickým rozpouštědlem.  

Voda vyskytující se v hadičce, jenţ pochází z těla pacienta, zapříčiní zhoršení hemodynamiky 

pulzujícího zařízení. Lze jí jednoznačně povaţovat za neţádoucí, ale zároveň je nedílnou součástí 

kontrapulzace. Její odstranění z obsahu hadičky je jiţ popsáno v kapitole 1.3.2.1.  

2.2.3.1. Vzorek pro měření – H2O 

V kapitole 1.3.2.1. lze vyčíst, ţe balon je průsační směrem dovnitř pouze pro molekuly vody 

H2O a větší molekuly jiţ nepropouští. S přihlédnutím k této skutečnosti, lze nahradit vodu při 

experimentech vodou destilovanou. Z tohoto důvodu je destilovaná voda pouţita pro namíchání 

roztoků různých koncentrací krve, jeţ se uvádí v předešlé kapitole. Destilovaná voda je pouţita i 

z důvodu, aby se do měření nevnášela chyba při pouţití různých vod z různých zdrojů (mohou mít 

různou tvrdost, rozdílný obsah minerálů apod.). 

2.3.  Moţnosti měření úniku krve do katetru 

K identifikaci krve v hadičce se musí zvolit vhodný a především účelný způsob měření. 

Měření musí být provedeno neinvazivně, tj. aniţ by zasahovalo do soustavy IABP. K přihlédnutí 

k těmto hlediskům lze předběţně zvolit tři moţné způsoby snímání kapacitní, magnetické, 

optoelektronické. Výstupní naměřené hodnoty by měli mít jasně identifikovatelný údaj, tj. 

jednoznačný rozdíl od ţádoucího a alarmujícího stavu obsahu hadičky. Za alarmující stav se povaţuje 

krev přimísená v obsahu vody. Za ţádoucí stav se povaţuje vzduch, nebo voda v obsahu hadičky. 

2.3.1. Kapacitní princip
9
 

Kapacitní snímače jsou zaloţeny na principu změny permitivity v elektromagnetickém poli, 

tudíţ změny vlastní kapacity. Pro kapacitu kondenzátoru platí následující vztah Rovnice (2) 

       
 

 
 [            ] 

Rovnice (2) 

Neměnnou veličinou je permitivita vakua ε0. Působením neelektrické veličiny na snímač se 

můţe měnit plocha a vzdálenost elektrod a poměrná permitivita dielektrika εr a tím i kapacita snímače. 

V tomto případě by proměnné dielektrikum byl obsah hadičky. Avšak vzhledem k tomu, ţe 

v hadičce budou dvě veličiny z hlediska permitivity totoţné, tj. voda a krev, kde i krev je z velké části 

voda, není zde zaručena jednoznačná identifikovatelnost vody a krve. Dále by bylo moţno uvaţovat, 

jak moc by přítomností samotné hadičky byla ovlivňována permitivita.  Tato metoda se zavrhuje.  

                                                      
9 Kondenzátor. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2006-09-30, 

last modified on 2011-04-21 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondenz%C3%A1tor>. 
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2.3.2. Magnetometrické metody
10

 

Magnetické snímače jsou tvořeny uzavřeným magnetickým obvodem z feromagnetického 

materiálu a vyuţívají změny jeho poměrné permeability při působení měřené veličiny. Touto změnou 

se mění buď indukčnost cívky, nebo vzájemná indukčnost cívek. 

    (      )    [     
        ] 

Rovnice (3) 

Magnetická indukce B je přímo závislá na součinu permeabilit a součinu intenzity magnetického pole 

(viz Rovnice (3) ). 

Tento způsob měření byl zavrhnut ze stejných příčin, jako první. Tj. předpoklad nepříliš 

velkých markantních rozdílů dvou sloţek., jelikoţ krev se skládá z vody a ostatní prvky, jako např. Fe, 

mají v krvi stopové zastoupení. 

2.3.3. Elektrooptické principy 

Optoelektronické snímače se skládají ze dvou částí, vysílače a přijímače. Vysílač vysílá 

elektromagnetické spektrum o určité vlnové délce a intenzitě vyzařování přes různé prostředí, které 

výsledně dopadá na plochu přijímače. Prosvěcovací plocha, např. obsah hadičky, absorbuje část 

procházejícího svazku paprsků a ochuzený svazek paprsků následně dopadá na přijímač. 

Tento způsob měření se jeví jako nejvhodnější. Měření nezasahuje do soustavy IABP a jsou 

zajištěny rozdílné identifikace. Helium a voda jsou bezbarvé látky a neměli by fotonové svazky tolik 

pohlcovat jako krev, která obsahuje hemoglobin. Navíc hemoglobin krve dobře pohlcuje vlnové délky 

v oblasti niţších vlnových délek viditelného spektra. 

2.3.3.1. Absorpce světla v roztocích
11

 

K popisu ztrát světla při jeho průchodu látkou se zavádí tzv. transmitance (neboli propustnost) 

ϑ, coţ je poměr světelného toku látkou prošlého Φt k toku na látku dopadajícímu Φ0 

   
  
  

 Rovnice (4) 

Část světla se přitom ztrácí odrazem na povrchu látky. Jestliţe se tyto ztráty do podílu nezahrnou a 

uvaţují se pouze ztráty při vlastním průchodu objemem látky, nazývá se tato veličina vnitřní 

transmitancí (propustností) ϑi, její doplněk do jedničky (1- ϑi) je pak tzv. pohltivost (absorbance). 

Prochází-li monochromatické světlo vrstvou homogenní absorbující látky, klesá vnitřní transmitance 

s tloušťkou vrstvy l podle Lambertova zákona 

                                                      
10 Magnetizace (veličina). In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 

2011-03-08, last modified on 2011-03-08 [cit. 2011-04-22]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetizace_%28veli%C4%8Dina%29>. 
11 Fyzika MFF [online]. 2006 [cit. 2011-04-28]. Měření absorpce světla v roztocích. Dostupné z WWW: 

<http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/txt_317.pdf>. 
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Rovnice (5) 

Konstanta κ, resp κn je tzv. absorpční koeficient (dekadický, resp. přirozený, někdy se nazývá téţ 

koeficient absorpce nebo absorpční konstanta). Absorpční koeficient obecně závisí na vlnové délce 

světla a fyzikálním stavu vyšetřované látky (na tlaku, teplotě apod.). Záporně vzatý dekadický 

logaritmus transmitance je nazýván absorbancí A. Podle Rovnice (5) tedy platí 

                 ( )      
Rovnice (6) 

Důleţitý je případ absorpce světla v roztocích. Je-li absorpce čistého rozpouštědla pro danou vlnovou 

délku zanedbatelná a není-li koncentrace c rozpuštěné látky příliš vysoká, takţe jednotlivé absorbující 

molekuly se navzájem neovlivňují, je absorbance při dané tloušťce vrstvy l přímo úměrná koncentraci 

c. Vztah Rovnice (5) lze pak přepsat ve tvaru 

      
     

Rovnice (7) 

coţ je tzv. zákon Lambertův-Beerův (téţ Boguerův-Lambertův-Beerův). Ve vztahu Rovnice (7) 

označuje c látkovou koncentraci, tj. látkové mnoţství („počet molů“) látky rozpuštěné v objemové 

jednotce (v 1 litru) roztoku. Konstantu úměrnosti ε je nazývána molárním (nebo látkovým) absorpčním 

koeficientem. Ve vztahu Rovnice (7) se můţe místo c psát téţ hmotnostní koncentrace, konstantu 

úměrnosti lze pak nazvat hmotnostní absorpčním koeficientem. Je-li v roztoku několik (N) druhů 

navzájem se neovlivňujících absorpčních center (molekul, iontů), získá se absorbance roztoku 

sečtením příspěvků od jednotlivých druhů center (s koncentracemi ci a molárními absorpčními 

koeficienty εi, i = 1,….,N) 

       ∑    

 

   

 
Rovnice (8) 

2.3.3.2. Index lomu
12

 

Index lomu (značí se malé „n“ nebo velké „N“) je bezrozměrná fyzikální veličina popisující 

šíření světla a všeobecně elektromagnetické záření v látkách. 

V nejjednodušším případě – pro průhledné a čiré látky – lze index lomu n povaţovat za 

konstantu, vztahující se k celému rozsahu viditelného světla. V tom případě je index lomu vţdy větší 

neţ 1 a rychlost šíření světla v dané látce, je určena vztahem: 

                                                      
12 Index lomu. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2010-05-17, 

last modified on 2011-04-11 [cit. 2011-05-05]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lomu>. 
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Rovnice (9) 

kde c je rychlost světla ve vakuu. Takto definovaný index lomu se označuje jako absolutní index lomu. 

Pro přechod z prostředí s indexem lomu n1 do prostředí s indexem lomu n2 se často pouţívá relativní 

index lomu n21, který je definován jako 

     
  
  

 Rovnice (10) 

Na rovinném rozhraní dvou látek s různými indexy lomu dochází k lomu světla dle Snellova zákona.  

Absolutní index lomu je uveden v Tabulka 2 

Látka Index lomu 

Vakuum 1 

Vzduch 1,0026 

Voda 1,33 

Tabulka 2: Index lomu [13] 

Tak jako všechny optické konstanty je i index lomu obecně komplexní funkcí frekvence (resp. vlnové 

délky) 

 ( )    ( )     ( ) 
Rovnice (11) 

Reálná část je zobecněním indexu lomu. Látky se často vyznačují přítomností několika oblastí 

průhlednosti v elektromagnetickém spektru. V kaţde z nich je n téměř konstantní, přičemţ tyto 

konstantní hodnoty rostou směrem k větším vlnovým délkám. 

Imaginární část, index absorpce, κ(ω) udává míru útlumu procházejícího záření v dané látce 

pohlcením (absorpcí). Lze z něj určit např. absorpční délku da(ω) pomocí vztahu 

    
 

   
 

Rovnice (12) 
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Urazí-li v dané látce záření o úhlové frekvenci ω vzdálenost da, poklesne jeho intenzita na hodnotu 

1/e, tj. asi na 37 %. 

2.3.3.3. Elementární optron
13

 

Strukturním prvkem optoelektronických systémů je prvek s fotonovou vazbou, nazývaný téţ 

elementární optron. V obecném případě je optron tvořen řízeným zdrojem záření a fotodetektorem. 

Z hlediska vnitřní struktury se rozlišují v kaţdém optronu tři základní procesy:  

emisi – proces zahrnující generaci a vyzáření fotonového svazku z řízeného zdroje záření, 

transport – směrové šíření fotonového svazku od zdroje k detektoru,  

příjem – proces absorpce dopadajícího fotonového svazku a výsledná změna vlastností fotodetektoru. 

 

Emise:   Transport:   Příjem:  

 

             
    

 
 [  ]               [  ]          

 
 
   ý     [ ] 

 

Základní procesy v elementárním prvku s fotonovou vazbou: 

Uvst – vstupní napětí 

Ivst – vstupní proud 

 ext – kvantová účinnost zdroje záření 

β0 – účinnost přenosu 

 ’e – kvantová účinnost detektoru záření 

Uvýst – výstupní napětí 

Ivýst – výstupní proud 

 

 Při zavádění radiometrických a fotometrických jednotek se předpokládalo, ţe záření má 

charakter spojité elektromagnetické vlny a neuvaţoval se diskrétní charakter zářivého toku. 

V optoelektronice se však častěji setkává s kvantovými detektory nebo emitory záření. To znamená, ţe 

kvantitativní charakteristiky záření s pouţitím radiometrických jednotek nejsou pro polovodičové 

optoelektronické prvky vhodné. Wunderman navrhl řešení, podle něhoţ by výchozí jednotkou při 

                                                      
13 KRATĚNA, L.; MÍŠEK, J. Optoelektronika. Praha : SNTL, 1979. s. 12-29. 
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charakterizaci záření byl fotonový tok, procházející jednotkou plochy a vyjádřený počtem fotonů za 

sekundu. Označí-li se hodnota fotonového toku Φp, dostane se mezi zářivým tokem a fotonovým 

tokem vztah 

       
 

  
 [  ] 

Rovnice (13) 

Kde λ je vlnová délka záření, h Planckova konstanta a c rychlost světla.  

2.3.3.4. Luminiscenční dioda
14

 

Zkrácený název luminiscenční diody LED, je odvozen z počátečních písmen anglického názvu 

Light Emitting Diode. V překladu to znamená světlo emitující dioda. 

Vyuţívá se u ní principu elektroluminiscence, při které je PN přechodem vyzařováno 

optického záření. Přiloţením napětí v propustném směru dochází k injekci minoritních nosičů 

elektrického náboje přes PN přechod. Při přechodu elektrických nábojů přes přechod dochází 

k rekombinaci elektronů s děrami. Vlivem přiloţeného elektrického pole přešly elektrony na vyšší 

energetickou hladinu. 

Elektron zůstane na vyšší hladině různou dobu podle toho, jak stabilní bude jeho stav. Dříve 

nebo později však vyšší hladinu opustí a vyzáří elektromagnetické kvantum. Učiní tak sám od sebe, 

spontánně, a proto se hovoří o spontánní emisi záření. Kdy se to stane, je pro kaţdý jednotlivý atom 

věcí náhody. 

 Rekombinace jsou pochody, kdy volné elektrony ztrácejí energii a dostávají se na oběţné 

dráhy v atomech. Rekombinuje-li elektron s dírou, odevzdává atom energii zhruba rovnou šířce 

zakázaného pásu. Při rekombinaci kaţdého páru elektron – díra se uvolní určité kvantum energie, která 

se můţe vyzářit buď mimo krystal, nebo být absorbována v mříţi, coţ se projeví zvýšenou teplotou 

krystalu. To závisí na typu materiálu. 

  Vlnová délka energie vyzářené ve formě fotonu je dána rozdílem energií nosiče elektrického 

náboje před a po rekombinaci (šířce zakázaného pásu). Čím větší je energie, tím má vyzařovaný 

světelný paprsek kratší vlnovou délku. 

 Světelné záření opouští destičku ve všech směrech, které jsou pro něj průhledné. V oblasti 

středních proudů je svítivost LED přímo úměrná hustotě proudu v polovodiči. 

 Pravděpodobnost zářivé rekombinace roste se zvětšující se šířkou zakázaného pásu. U 

křemíku se šířkou zakázaného pásu 1,1 eV je uvolňovaná energie převáţně absorbována v krystalu, ze 

kterého je odváděna přes pouzdro diody do okolního prostředí.  Dioda z GaAs má šířku zakázaného 

pásu 1,34 eV, kde bude jiţ nezanedbatelná část energie rekombinace vyzařována ve formě fotonů o 

příslušné vlnové délce.  

                                                      
14 DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky : optoelektronické prvky a optická vlákna. 3. díl, Optolelektronika . 

Praha : BEN, 2005. str. 47-51 
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Parametry LED 

IF -propustný proud stejnosměrný – trvalý proud, při kterém dioda emituje optické záření; 

IFM -propustný proud špičkový – maximální velikost propustného proudu; 

UR -napětí v závěrném směru – napětí, které je mezní hodnotou pro průraz diody v závěrném 

směru; 

Pm -výkonová ztráta – při zvýšení výkonové ztráty dochází ke zvýšení teploty a tím ke zmenšení 

spolehlivosti diody; 

TOPR -rozsah provozních teplot – rozsah teplot prostředí, ve kterém můţe dioda pracovat při 

zaručených hodnotách IF; 

IR -závěrný proud – proud, který protéká po přiloţení závěrného napětí, je podstatně menší neţ 

proud IF; 

lv -svítivost – intenzita optického záření, měřená ve vzdálenosti jedné stopy od diody v mcd; 

λ -vlnová délka – je to hodnota, při které vykazuje dioda největší intenzitu záření. 

2.3.3.5. Fototranzistor
15

 

Fototranzistor je tranzistor, ve kterém je moţné průchod nosičů náboje řídit intenzitou 

dopadajícího optického záření. 

Fototranzistor je uspořádán tak, aby optické záření bylo pohlcováno v oblasti báze. Můţe být 

typu PNP nebo NPN. Optické záření pohlcované v oblasti báze generuje páry elektron- díra, které jsou 

oddělovány kolektorovým a emitorovým přechodem. Tím se mění potenciál kolektorového a 

emitorového přechodu. 

Protoţe je emitorový přechod polarizován v propustném směru, způsobí jakákoliv změna jeho 

napětí, stejně jako v klasickém tranzistoru, poměrně větší změnu kolektorového proudu. Nosiče náboje 

vysílané z přechodu emitor – báze získávají v oblasti báze takovou rychlost, ţe se na své volné dráze 

dostávají aţ do blízkosti kolektorového přechodu. Pole v ochuzené vrstvě přechodu je pak vtahuje přes 

kolektorový přechod a dochází k zesilování fotoelektrického proudu. 

                                                      
15 DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky : optoelektronické prvky a optická vlákna. 3. díl, Optolelektronika . 

Praha : BEN, 2005. str. 24-37. 
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Obrázek 12: Schematická značka LED diody a fototranzistoru 

2.4. Moţný způsob vyhodnocování měření ve zvoleném způsobu měření 

V této kapitole jsou uvedeny dva náhledy, jak lze detekovat krev v hadičce. Informace jsou 

čerpány ze dvou zahraničních publikací
16

. Práce přímo nepojednávají o detekci krve a vody, ale lze z 

nich zcela jistě čerpat věcné informace, jeţ bude přínosem pro tuto diplomovou práci. Níţe je stručně 

uvedeno o čem nalezené výzkumy pojednávají. 

První práce
17

 pojednává o vývoji v oblasti blízkého infračerveného záření.  Cílem systému je 

poskytnout neinvazivní metodou informaci o hodnotách deoxyhemoglobinu a oxyhemoglobinu 

vyšetřovaného pacienta. 

V souvislosti zobrazování podle blízké infračervené spektroskopie (fNIRS), která je zaloţena na 

vlastnostech absorpčního spektra blízkého infra světla v závislosti na vodu, oxyhemoglobin a 

deoxihemoglobin (HbO2 a Hb), jsou tyto spektra zobrazeny na Obrázek 13. Oblast těchto spekter mezi 

700 nm a 900 nm se označuje jako „optical window“, kde absorpce signálu infračerveného záření 

(NIR) vodou (biologických tkání) je výrazně niţší neţ absorpce signálu NIR v Hb a HbO2. 

Mnoţství zpětně odraţených světelných frekvencí v optickém okně, které nejsou absorbovány lze 

zjistit a pouţít ke stanovení jakýchkoli změn v koncentraci krve (oxy a deoxy hemoglobinu). Změna 

velikosti zpětně odraţeného světla bude indikovat změny v koncentraci hemoglobinu v důsledku 

absorpce světla. Toto je vypočítáno pomocí Beer-Lambertova zákona (viz Rovnice (7)), který říká, ţe 

existuje vztah mezi absorpcí světla a materiálem, který absorbuje světlo.  

                                                      
16 Literatura: [16] a [17] 
17 RANE M., Pierson. Functional Near Infrared Spectroscopy for Hb and HbO2 Detection Using Remote Sensing. Glassboro, 

NJ, 2009. 4 s. Oborová práce. Rowan University. Vedoucí práce Linda M. Head. 
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Obrázek 13:Absorpční spektrum v blízké IR [16] 

Druhá práce
18

 ve stručnosti pojednává o neinvazivním měření celkového hemoglobinu a 

hemoglobinu derivátů s pouţitím vlnových délek impulsů spektrofotometrie. 

Optická hustota procházejícího světla přes prst tkání závisí na vlnové délce a je relativně nízká 

v rozmezí 600 do 1300 nm. Absorpční spektra oxyhemoglobinu (O2Hb), sníţená hladina hemoglobinu 

(RHb), COHb, MetHb, a vody v tomto rozmezí jsou uvedeny na Obrázek 14. 

 

Obrázek 14:Absorpční spektrum z druhé práce [17] 

  

                                                      
18 SUZAKI, Hironori, et al. Noninvasive measurement of total hemoglobin and hemoglobin derivatives using 

multiwavelength pulse spectrophotometry -In vitro study with a mock circulatory system-. EMBS Annual International 

Conference. 2006, ThB05.2, s. 799-802. 
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3. Návrh detekce úniku krve a způsobu vyhodnocení 

Tato kapitola se zabývá, zdali zvolená metoda měření, tj. optoelektronická metoda, je správná 

a povede k úspěšnému řešení problému, jenţ je cílem této diplomové práce. K tomu má dopomoci 

řada měření provedená na dvou zhotovených měřicích modulů, určených speciálně k tomuto účelu. 

Jednotlivá měření jsou hierarchicky vyhodnocována. Na základě vyhodnocených výsledků z prvního 

měření je navrţeno a provedeno druhé, výsledky z druhého měření se nastudují, vyhodnotí a provede 

se třetí měření atd. Celkem je uskutečněno 7 měření na 32 optoelektronických párech.  

Všechna měření byla zrealizována v domácích podmínkách. Z časově náročných důvodů, 

zahrnující manipulaci s krví, náročnost jednotlivých měření na přesné provedení experimentu, je 

nebylo moţné zrealizovat na jiných místech. V jednotlivých experimentech se pouţívají dva měřicí 

moduly. Tyto měřicí moduly museli být navrţeny a zkonstruovány s podmínkami daného 

experimentu. Dále se musel stanovit postup měření, co vlastně měřit, co v jednotlivých měřeních 

měnit, aby celý experiment nabýval vědecké hodnoty a byl především opakovatelně realizovatelný se 

stejnými naměřenými hodnotami. 

Cílem kapitoly je nalézt ideální řešení, jakým způsobem rozlišit obsah látek vyskytujících se v 

hadičce. Tj. dokázat opakovatelně od sebe rozlišit vzduch, vodu a kondenzát krve obsaţené ve vodě. 

Výstupní informací kapitoly by měl být jasný identifikovatelný způsob a údaj, jak velký koncentrát 

krve obsaţené ve vodě je jiţ schopno rozlišit. Výsledek bude slouţit jiţ k finální realizaci 

samočinného zařízení, jeţ bude v bezobsluţném provozu schopno informovat obsluhu o vyskytujících 

se látkách v hadičce. 

3.1. Návrh měření detekce úniku krve 

Jiţ v kapitole 2.3 je zmiňováno, jakým vhodným způsobem lze zaznamenat neinvazivním 

měřením změnu v hadičce. Zvolený způsob měření je jiţ několikrát zmíněný, a to elektroopticky. 

Elektrooptický způsob vyţaduje dvě součásti, vysílač na jedné straně a přijímač (snímač) na straně 

druhé. Pro realizace jednotlivých experimentálních měření, bylo přihlédnuto k informacím 

vyskytujících se v kapitolách 2.3.3.4 a 2.3.3.5, které pojednávají o LED a fototranzistoru.  

S přihlídnutím na vlastnosti zdroje světla o dané vlnové délce součástky LED, bude hlavním 

kritériem pro výběr právě vlnová délka, vyzařovací úhel, tvar pouzdra a intenzita vyzařování. Pouze 

s posledním parametrem určující výběr součástky, intenzita vyzařování, lze přímo v experimentu při 

měření ovlivňovat její pracovní činnost. Jelikoţ LED je součástka nelineární, bude jako referenční 

údaj při zaznamenávání dat z naměřených experimentálních měření slouţit proud budící diodu LED.  

Důleţitými atributy pro výběr fototranzistoru jsou především tvar pouzdra, zorný úhel paprsku 

a citlivostní spektrální charakteristika. U všech tranzistorů, které jsou zapojeny jako zesilovací prvek, 

se nastavuje pracovní bod. Tento pracovní bod se stanovuje pomocí rezistorů. S přihlédnutím k této 

skutečnosti bude v následujících experimentech u daného fototranzistoru měněn pracovní bod 

pouţitím rezistorů o různých hodnotách. Změna pracovního bodu u fototranzistoru má za cíl nalezení 

ideální citlivosti vůči svému protějšku (LED) a prostředí, kterým paprsky procházejí. 

Pro jednotlivá měření byly zhotoveny dva měřicí moduly. První měřicí modul slouţí 

k provedení první série čtyř experimentálních měření, ve kterých se postupnou selekcí vybere 
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nejvhodnější optoelektronický pár. Druhý modul je zkonstruován pro zjištění opakovatelnosti měření. 

Tj. provede se druhá série třech měření s citlivějším nastavením na několika hadičkách. Cílem druhé 

série měření by mělo být ideální nastavení páru vybraného z první série měření a stanovení algoritmu 

pro detekci krve. 

Vstupní vzorky látek měřené v hadičce jsou uvedeny v kapitole 2.2. Roztok krve s vodou je 

pokaţdé namíchán cca hodinu před uskutečněním experimentálního měření. Po ukončení 

experimentálního měření, je roztok krve zlikvidován. 

Hadičky pouţité ve všech experimentálních měření jsou původní, poskytnuté od firmy Arrow. 

Ve všech proběhlých měřeních byl kladen důraz na nalezení onoho optimálního 

optoelektronického páru a jeho ideálního nastavení. V experimentech se muselo zajistit, aby 

fototranzistor reagoval pouze na svůj protějšek v páru, na přiřazenou LED. K přihlédnutí k této 

podmínce, by měli být fototranzistory v ideálním případě dokonale odstíněni od jiných zdrojů světla, 

aby do měření nevnášely chybu. 

3.2. Měřicí modul 1 

Pro první sérii čtyř měření byl zhotoven měřicí modul, jenţ umoţní měření několika měřicích 

párů najednou. Cílem z provedených měření na prvním modulu je jasně určit, který pár bude 

nejvhodnější pro detekci krve v hadičce.  

Důleţitou vlastností modulu je, ţe umoţní cyklické měření na 4 párech. Zamezí se tím chyba, 

která by mohla vzniknout při měření, tj. nesourodosti při aplikaci měřené látky do hadičky v různých 

časových odstupech a její následné vyhodnocování měřicími páry, při postupném měření. 

3.2.1.  Návrh a realizace měřicího modulu 1 

Před zkonstruováním prvního modulu muselo být stanoveno, co daný modul musí 

bezpodmínečně splňovat, aby naměřená data měla relevantní hodnotu. Na základě vstupních podmínek 

je vybrána z nabídky obchodů s plastovým programem nejvhodnější krabička. Ta se nadále upraví pro 

splnění podmínek. Zhotovený měřicí modul poté slouţí k provedení čtyř měření, která jsou postupně 

vyhodnocována. 

3.2.1.1. Způsob návrhu měřicího modulu 1 

Na první modul je kladen důraz zejména pro pevné uchycení hadičky, aby nebyl moţný její 

náhodný posun a ohyb do různých směrů. Dalším poţadavkem bylo umístění několika LED a 

fototranzistorů do „řady“. Z důvodu, rychlosti měření, aby se jednotlivé prosvětlovací páry nemuseli 

před kaţdým měřením měnit za jiný a čas potřebný pro změření jedné měřené sady párů by se 

neúměrně natáhl. Třetím poţadavkem byla minimální manipulace s měřicím modulem, aby se do 

měření nevnesla náhodná chyba, která by následně byla těţko identifikovatelná. Čtvrtý poţadavek byl 

kladen zejména na konstrukci modulu, jenţ by účinně eliminoval okolní světlo, tj. zastínit detektory-

fototranzistory, aby reagovali pouze na zdroj záření, s kterým jsou spárovány. Posledním poţadavkem 

bylo jednoduché zafixování LED a fototranzistorů, s moţností snadného posunu k a od osy hadičky. 
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3.2.1.2. Schéma zapojení měřicího modulu 1 

Ve schématu je názorně ukázán princip měření na jednotlivých párech. Po sestavení 

optoelektronických párů, kde LED D1 je v páru s fototranzistorem T1, D2 s T2 atd., je pomocí 

přepínače P1 a P2 zajištěn stav, kdy se měří pouze na zvoleném páru. Ostatní páry jsou v nečinnosti a 

nemůţou ovlivňovat, vnášet chybu, do měření. V zapojení jsou pouţity dva měřicí přístroje, 

ampérmetr a voltmetr. Ampérmetrem se měří proud If, který budí právě zvolenou LED diodu. Tento 

proud se nastavuje nastavitelným odporem, trimrem Rt. Voltmetr měří úbytek napětí na odporu Re, 

zvoleném pomocí přepínače P3. Toto napětíje nejdůleţitější údaj, udává, kolik světla vyzářeného ze 

zdroje LED dopadlo na fototranzistor a kolik bylo absorbováno v hadičce. Z tohoto důvodu jsou 

vybrány tyto hodnoty odporů a to 100 Ω (pouze u měření 1), 1 kΩ, 5,1 kΩ (kromě v měření 1) a 10kΩ, 

kterými se zajišťuje různá citlivost na právě měřeném fototranzistoru. 

Zapojení, aţ na sestavu LED a fototranzistorů, bylo vytvořeno pro jednoduchost a variabilitu v 

kvalitním nepájivém poli. Pro řadu LED a fototranzistorů byla vytvořena jednoduchá deska plošných 

spojů, která byla umístěna v měřicím modulu. Spojení mezi zapojením na nepájivém poli a měřicími 

páry umístěnými v měřicím modulu zajišťoval vyvedený konektor. 

Elektronické zapojení bylo připojeno na společný zdroj napětí o hodnotě 5 V. Jedná se o 

nastavitelný laboratorní zdroj s jemnou regulací napětí a proudovou ochranou. Laboratorní zdroj je 

vyroben autorem diplomové práce. 

 

Schéma 1: Zapojení měřicího modulu 1 
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3.2.1.3. Realizace a konstrukce měřicího modulu 1 

Měřicí modul 1 byl zhotoven z plastové krabičky, která byla získaná ze zásob autora 

diplomové práce. Jedná se o dvoudílnou krabičku o rozměrech šířky 90 mm, délky 110 mm a výšky 

50 mm. Horní díl s dolním dílem jsou k sobě fixovány vrutem umístěný ve středu krabičky. Pro 

aplikaci hadičky jsou po bocích krabičky vyvrtané díry o průměru 8,2 mm pro umístění hadičky o 

průměru 8 mm. Do modulu jsou vlepeny sekundovým lepidlem nařezané balzové díly, aby zafixovali 

hadičku a ta měla v oblasti měření jednotný tvar. Řada LED a fototranzistorů je připájena na desku 

plošných spojů (DPS) a jednotlivé páry jsou proti sobě nasměrované tak, aby protínaly střed osy 

hadičky. Plošný spoj dále umoţňuje po povolení distančních sloupků, jenţ DPS drţí v dostatečné 

výšce, posun směrem od a k ose hadičce. Modul i zajišťuje dostatečné odizolování fototranzistoru od 

okolních rušivých zdrojů světla. 

 

Obrázek 15: Otevřený měřicí modul 1 

 

 

Obrázek 16: Detailní záběr výztuh hadičky s umístěnou hadičkou v měřicím modulu 1 
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Obrázek 17: Zobrazení vzdálenosti fototranzistor x LED u měřicího modulu 1 

 

 

Obrázek 18: Pozice měřicího modulu 1 při měření 
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3.2.2. Způsob měření a zpracování naměřených dat na měřicím modulu 1 

V předešlé kapitole 3.2.1.2, která pojednává o popisu schématu zapojení, je uvedeno, které 

údaje jsou během měření zaznamenávány. U všech páru je to proudový odběr LED diody If a úbytek 

napětí na konkrétní hodnotě odporu Re. 

Před kaţdým měřením probíhala pokaţdé stejná předpříprava: sestavení optoelektronických 

párů a jejich umístění do měřicího modulu 1; umístění do modulu nové čisté původní hadičky od firmy 

Arrow; příprava měřicích vzorků o zvolených koncentrací. 

Samotné měření bylo navrhnuto s co největší efektivností na čas. Nejdříve probíhala měření na 

hadičce obsahující pouze vzduch (imitace hélia). Poté se do hadičky aplikovala destilovaná voda 

injekční stříkačkou. Po změření byla voda z obsahu hadičky odstraněna vylitím a následovalo měření 

na třech různých koncentracích. Nejprve byla do obsahu hadičky injekční stříkačkou aplikovaná 

koncentrace s nízkým obsahem krve. Po odstranění prostředního roztoku koncentrace krve pouze 

vylitím obsahu, bylo provedeno poslední měření s roztokem o největší koncentraci krve. V samotném 

měření se nejprve nastavil pomocí přepínačů P1 a P2 viz Schéma 1: Zapojení měřicího modulu 

1Schéma 1 měřený pár. Pomocí trimru Rt se nastavil poţadovaný proud If podle ampérmetru a 

odečetla se naměřená hodnota z voltmetru. Naměřená hodnota se zaznamenala do tabulky pro právě 

nastavený měřený pár, pro aktuálně nastavený proud If a pro právě zvolenou hodnotu odporu Re. 

Následně se změnila pomocí přepínače P3 hodnota odporu Re, tím se změnila citlivost fototranzistoru 

a odečetla se nová hodnota napětí z voltmetru, které byla zaznamenána pro daný Re, po odečtení třetí 

hodnoty napětí na třetím Re se zvýšila hodnota proudu If a odečtení úbytků napětí na odporech Re se 

opakovalo. Po nastavení všech stanovených hodnot proudu If bylo přepnuto na jiný optoelektronický 

pár a procedura měření se opakovala. Jednotlivá naměřená data byla zaznamenávána do šablony 

vytvořené v dokumentu Excel. 

Měřicí modul při měření byl umístěn tak, aby fototranzistor a LED dioda byly v horizontální 

poloze. Tj. fototranzistor dole a LED dioda nahoře.   

V měření byly pouţity multimetry značky UNI-T. Multimetr UNI-T UT20B byl nastaven pro 

pouţití jako ampérmetr, měřicí proud If. Multimetr UNI-T UT55 měřil úbytek napětí na odporu Re, tj. 

vyuţit jako voltmetr. 

Všechna měření proběhla v pokoji autora diplomové práce, kde bylo dopřáno nadstandartní 

zázemí. Teplota okolního vzduchu při měření se pohybovala od 22° do 26°. 

3.2.3. Měření na měřicím modulu 1 

Cílem  prvních 4 měření bylo sestavení párů o různých vlnových délkách, různých svítivostí a 

různých spektrálních citlivostí. V prvním měření se provede širší výběr vlnových délek od 525 nm do 

950 nm. Z naměřených dat se provede vyhodnocení a určí se vlnové délky s nejlepší citlivostí vzduch 

x voda x krev a nejlepší citlivostí voda x krev. Ty jsou podkladem pro vstup v dalších dvou měřeních, 

kde se výběr optoelektronických párů opět zúţí. V posledním čtvrtém měření na modulu se provede 

finální měření série, kde se určí, který optoelektronický pár bude nejvhodnější pro detekci krve a který 

optoelektronický pár bude nejvhodnější pro detekci vody v obsahu hadičky.  
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Na níţe uvedeném obrázku 19 jsou vyfotografovány oba měřicí přístroje, laboratorní zdroj, 

deska nepájivého pole a měřicí modul 1 s hadičkou.  

 

Obrázek 19: Měření na měřicím modulu 1 

3.2.3.1. Měření 1 

V prvním měření se podle obrázků spektrálních charakteristik z kapitoly 2.4 vybraly LED 

diody a k nim se přiřadily vhodné fototranzistory. Výběr a sestavení optoelektronických párů je 

uveden následující podkapitole. Úkolem je zjistit, které páry, popřípadě které vlnové délky budou 

nejvhodnější pro detekci krve a vody v hadičce a dále s nimi provést další měření. 

Na měření byly namíchány tři roztoky vody s krví o obsahu 1%, 3% a 5% krve. Proud 

odebíraný LED diodou byl nastavován od 1 mA do 20 mA (s pěti kroky – 1, 5, 10, 15, 20 mA). 

Hodnoty odporu Re byly zvoleny na Re1 = 100 Ω, Re2 = 1 kΩ a Re3 = 10 kΩ. 

3.2.3.1.1. Výběr optoelektronických párů pro měření 1 

Směrodatnou veličinou pro výběr a sestavení optoelektronického páru byla vlnová délka a 

výběr také samozřejmě musel reflektovat nabídku trhu, tj. konstrukční moţnosti výrobců. Cílem 

výběru bylo pokrýt široký rozsah spektra vlnových délek. Ve výběru se zohledňovala i maximální 

svítivost, tvar pouzdra a úhel vyzařování. Pro jednoduchost zde uvádím v Tabulka 3 pouze danou 

vlnovou délku a typové označení od prodejce. V příloze přikládám obsáhlejší tabulku LED diod a 

fototranzistorů. Některé optoelektronické páry byly k sobě přiřazeny podle citlivostní spektrální 

charakteristiky fototranzistoru či podle doporučení výrobce (jednalo se o součástky od stejného 

výrobce).  

Podařilo se sestavit 12 elektrooptických párů s rozsahem vlnových délek od 525 nm do 950 

nm. U vlnových délek ve viditelném spektru byl značně omezený výběr fototranzistorů, musely se 

důkladně vybírat podle citlivostních spektrálních charakteristik. 

Bohuţel se nepodařilo sehnat LED diodu o vlnové délce v přibliţné oblasti 1000 nm. Jelikoţ 

podle Obrázek 13 má v této vlnové oblasti spektra voda velkou absorbanci. Největší pouţitá vlnová 

délka umoţňující experimentální měření byla u součástky TSKS5400 950 nm. 
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Pár: Vlnová délka LED 

 

Rozsah spektra Fototranzistor
 

1 850 nm TSHG6200 

 

850 nm SDP8406-3 

2 890 nm OP240A
 

 

935 nm OP550A 

3 890 nm TSHF5410 

 

890 nm OP505D 

4 950 nm TSKS5400
 

 

920 nm TEKT5400S-ASZ 

5 560 nm BL-B2334-1-L
 

 

380-1150 nm SFH309-5 

6 560 nm BL-B2434 

 

470-1080 nm LPT 80A 

7 650 nm BL-B5434 

 

380-1150 nm SFH309-5 

8 624 nm 510PR2C
1 

 

470-1080 nm LPT 80A 

9 525 nm 510PG2C  380-1150 nm SFH309-5 

10 590 nm 510PY9C  470-1080 nm LPT 80A 

11 635 nm 510HR3C 

 

380-1150 nm SFH309-5 

12 660 nm L-53SRC-DW 

 

470-1080 nm LPT 80A 
Tabulka 3: Seznam sestavených párů měření 1 

3.2.3.1.2. Výsledky měření 1 

Naměřená data byla zapisována do tabulek a následně byly vytvořeny grafy, pro jednoduší 

analýzu naměřených dat. Z naměřených dat je zde uvedeno pouze nejdůleţitější minimum. Zbylá 

naměřená data jsou uvedena v přiloţené tabulce. Celkem bylo v měření 1 zaznamenáno 900 hodnot 

s moţností sestavení aţ na 36 grafů. 

Jednotlivé grafy byly sestaveny pro danou citlivost fototranzistoru v optoelektronickém páru. 

Daná citlivost je reprezentovaná odporem Re, jedná se v podstatě o změřené úbytky napětí na tomto 

odporu vynesené do osy y. Na ose x jsou jednotlivá měření, ve kterých se pokaţdé měnil obsah 

v hadičce. V jednom grafu lze i nalézt hodnoty při různých If, tj. svítivostí LED. Z důvodu 

přehlednosti nebyly do grafu vkládány hodnoty, které nemají jistou vypovídající hodnotu. Lze tedy 

vidět hned u grafu 1 pouze jedna naměřená data při hodnotě If = 1 mA. 
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Graf 1: Citlivost na vodu u páru 3 

 

 

Graf 2: Citlivost na vodu u páru 11 

 

 

Graf 3: Citlivost na krev u páru 9 
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3.2.3.1.3. Vyhodnocení měření 1 a pojednání k dalšímu měření 

V sestavených grafech se hledaly dva ideální průběhy. První průběh by měl reprezentovat 

citlivost na vzduch a vodu a naopak necitlivost na vodu a krev. Daný pár, který by splňoval tyto 

podmínky, bude v konečné fázi slouţit jako pomocná reference pro rozlišení stavů, kdy v hadičce se 

vyskytuje vzduch, nebo voda. Z naměřených údajů k danému ideálu se nejvíce blíţí dvě vlnové délky, 

890 nm (graf 1) a 635 nm (graf 2). Na základě těchto vlnových délek se bude skládat měření 3.  

Druhý ideální průběh v sestavených grafech by měl představovat co největší citlivost (absorpci) na 

krev, tj. porovnání voda x krev. Absolutně nejlepších výsledků bylo dosaţeno při pouţité vlnové délce 

525 nm (viz graf 3). Ovšem pro ověření správnosti dosaţených výsledků a zjištění citlivosti na menší 

koncentrace krve obsaţené ve vodě, bude provedeno měření 2. 

 Na všech grafech je z prvního pohledu podivně chovající se jev, kde v prvním měření (vzduch 

v hadičce) je úbytek na odporu Re malý oproti úbytku při druhém měření (voda v hadičce). Tj. 

fototranzistor se při aplikaci vody do hadičky více otevře a tím se zvýší úbytek na odporu Re. Tento 

úkaz zapříčiňují různé přechody mezi prostředími, kterými musí foton prostoupit od svého vzniku 

(exitujícího stavu) do obohacení fotocitlivé plochy fototranzistoru. Hypotéza je taková, ţe při 

přechodech mezi stěnou hadičky a prostředím vody (lom světla viz kapitola 2.3.3.2) se dané fotony o 

určité energii odrazí v menším počtu (někam mimo) a tím na plochu fototranzistoru dopadne více 

fotonů, fototranzistor se více otevře. Voda a materiál hadičky se pro foton jeví jako „jedno“ prostředí a 

tudíţ se odrazí pouze jednou. Natoţ vzduch v hadičce představuje pro foton dva přechody na stěnách 

hadičky a zde se také dvakrát odráţí a na fotocitlivou plochu fototranzistoru nedopadá tolik fotonů 

(fototranzistor je přivřený). 

3.2.3.2. Měření 2 

Druhé měření má za cíl porovnat zvolené vlnové délky z měření 1, jsou-li schopny rozpoznat 

jiţ 0,1% krve obsaţené ve vodě. V předešlém měření dosahovala nejlepších výsledků vlnová délka 

525 nm. Dále má měření 2 za cíl porovnat výsledky i z jiných párů, které by mohly také úspěšně 

rozpoznat danou koncentraci krve ve vodě. Tímto měřením se také případně zjistí, jestli měření 1 bylo 

provedeno správně z hlediska experimentu a jeho opakovatelnosti. Cílem měření 2 je vybrání konečné 

vlnové délky, která bude nejcitlivější na krev. 

Pouţité koncentrace krve v experimentu jsou 0,1%, 0,5% a 1%. Zvolené odpory Re jsou Re1 = 1 kΩ, 

Re2 = 5,1 kΩ a Re3 = 10 kΩ. Rozdíl od předešlého sestavení odporů je, ţe odpadl odpor o hodnotě 

100 Ω, na kterém nebyli naměřeny relevantní hodnoty u vybraných optoelektronických páru, do tohoto 

měření. Maximální hodnota proudu budící LED diodu If byla zmenšena na 9 mA se zachováním pěti 

nastavitelných hodnot, tj. 1, 3, 5, 7, 9 mA. 

3.2.3.2.1. Výběr optoelektronických párů pro měření 2 

Pro měření 2 byl sestaven nový seznam optoelektronických párů. První čtyři páry jsou 

identické z předešlého měření. Přibyly pouze páry 5 aţ 8. Jiţ je známá skutečnost, ţe indikace 

jednotlivých stavů bude „hlídána“ dvěma vlnovými délkami, jedna citlivá na krev, druhá citlivá na 

vodu. Z tohoto důvodu je jiţ přihlédnuto k následné samotné realizaci detektoru krve, aby obě vlnové 

délky monitorovaly ten samý prostor a nevnášely do měření chybu (měřený obsah v hadičce bude mít 
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v praxi nehomogenní charakter), jsou do měření zahrnuty dvě trojbarevné LED diody. Aktuálně 

v tomto měření 2 se bude vyuţívat pouze jedna z barev a to právě 525 nm a porovná se, zdali citlivost 

je rovnocenná s jednobarevnou LED o stejné vlnové délce.  

Pár Vlnová délka LED 

 

Rozsah spektra Fototranzistor 

1 525 nm 510PG2C  380-1150 nm SFH309-5 

2 624 nm 510PR2C 

 

470-1080 nm LPT 80A 

3 635 nm 510HR3C 

 

380-1150 nm SFH309-5 

4 890 nm TSHF5410 

 

890 nm OP505D 

5 525 nm L-59RGBC*G 

 

440-800 nm TEPT5600 

6 525 nm 540R2GBC-CC  440-800 nm TEPT4400 

7 525 nm L-59RGBC*G 

 

440-800 nm TEPT4400 

8 525 nm 540R2GBC-CC  440-800 nm TEPT5600 
Tabulka 4: Seznam sestavených párů měření 2 

3.2.3.2.2. Výsledky měření 2 

Naměřené údaje byly opět zaznamenány do předem vytvořených tabulek. Celkem bylo 

zaznamenáno 600 naměřených hodnot. S moţností vytvoření 24 grafů. 

Zde uváděné tři grafy z naměřených hodnot elektrooptických párů mají stejnou vlnovou délku 

525 nm. První uvedený graf (graf 4) znázorňuje naměřená data na jednobarevné LED diodě. Zbylé dva 

grafy znázorňují data naměřená na dvou trojbarevných LED diodách. Na grafech se hledaly co největší 

strmosti mezi druhým a třetím měřením, tj. zaručující největší citlivost na 0,1% krve obsaţené 

v destilované vodě. 

 

Graf 4: Ideální citlivost na krev u páru 1 
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Graf 5: Ideální citlivost na krev u páru 7 

 

 

Graf 6: Ideální citlivost na krev u páru 8 

3.2.3.2.3. Vyhodnocení měření 2 a pojednání k dalšímu měření 

Z výše zobrazených grafů vyplývá, ţe naměřená data u těchto tří párů lze povaţovat za ideální 
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jsou do měření zahrnuty dvě trojbarevné LED diody, jenţ disponují vlnovou délkou 632 nm, nebo 625 

nm. Cílem tedy je zjistit, zda při pouţití k detekci vody v hadičce, by byla vhodná jedna z těchto 
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vlnových délek trojbarevných LED. V měření 2 jiţ proběhlo měření na jedné z vlnových délek, kterým 

diody disponují. Nyní bude v měření 2 realizováno měření na druhé vlnové délce. Třetí vlnová délka u 

těchto diod bude nevyuţita. 

Pouţité koncentrace u měření 3 jsou 5%, 10% a 15% krve obsaţené ve vodě. Hodnoty odporů Re 

zůstaly beze změny, tj. Re1 = 1 kΩ, Re2 = 5,1 kΩ a Re3 = 10 kΩ. Obdobně tak zůstaly beze změny 

nastavitelné hodnoty proudu budící diodu, If, tj. 1, 3, 5, 7, 9 mA. 

3.2.3.3.1. Výběr optoelektronických párů pro měření 3 

Provedená měření na optoelektronických párech, jejichţ seznam je uveden níţe, čítá totoţné 

první čtyři páry z měření 1 a nově dvě trojbarevné LED, ve kterých se vyuţívá pouze vlnová délka 625 

nm nebo 635 nm s různou kombinací dvou fototranzistorů. 

Pár Vlnová délka LED 

 

Rozsah spektra Fototranzistor 

1 660 nm L-53SRC-DW 

 

380-1150nm SFH309-5 

2 890 nm TSHF5410 

 

730-1120nm SFH309FA-4 

3 950 nm L-TSAL6100 

 

380-1150nm SFH309-5 

4 950 nm LD274-3 

 

380-1150nm SFH309-5 

5 625 nm L-59RGBC*G 

 

440-800nm TEPT5600 

6 635 nm 540R2GBC-CC  440-800nm TEPT4400 

7 625 nm L-59RGBC*G 

 

440-800nm TEPT4400 

8 635 nm 540R2GBC-CC  440-800nm TEPT5600 
Tabulka 5: Seznam sestavených párů měření 3 

3.2.3.3.2. Výsledky měření 3 

Naměřené údaje byly opět zaznamenány do předem vytvořených tabulek. Celkem bylo 

zaznamenáno 600 naměřených hodnot na 8 elektrooptických párech s moţností vytvoření 24 grafů. 

Z naměřených dat v měření 3 se vyhodnocovala co nejmenší citlivost na vzduch x voda x 

krev. Tj. hledala se nejstrmější křivka grafu v části mezi prvním měřením (vzduch v hadičce) a 

druhým měřením (destilovaná voda v hadičce), ale zároveň by křivka neměla mít klesající charakter 

od druhého měření, jenţ představuje necitlivost vůči různé koncentraci krve obsaţené ve vodě. Těchto 

výsledků bylo nejlépe dosaţeno na optoelektronických párech 2, 5 a 8. Jejich grafy sestavené 

z naměřených hodnot jsou níţe uvedeny. 
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Graf 7: Ideální citlivost na vodu u páru 2 

 

 

Graf 8: Idelání citlivost na vodu u páru 5 

 

 

Graf 9: Ideální citlivost na vodu u páru 8 
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3.2.3.3.3. Vyhodnocení měření 3 a pojednání k dalšímu měření 

Z naměřených dat nejlepších výsledků dosahoval optoelektronický pár 2 pracující s vlnovou 

délkou 890 nm. Avšak dobrých výsledků dosahovaly i optoelektronické páry 5 a 8, tj. páry 

s trojbarevnou LED diodou. Rozdíly nejsou tak markantní, aby se nedalo uvaţovat o jejich pouţití. 

S přihlédnutím ale k měření 2, kde optoelektronický pár 5 nemá dostačující citlivost na své druhé 

vlnové délce 525 nm, je z výběru vyřazen. Vhodným optoelektronickým párem pro další měření 

zůstává pár 8 a pár 2. V dalším měření se porovnají tyto páry, s mírnou modifikací, a rozhodne se, zda 

se pro samotnou detekci krve v hadičce pouţije jedna trojbarevná LED, nebo dvě LED diody. 

3.2.3.4. Měření 4 

Posledním měřením na měřicím modulu 1, je měření 4. V tomto měření je kladen za cíl zvolit 

konečný optoelektronický pár, který bude schopen nejlépe detekovat krev obsaţenou v hadičce a pár, 

který bude mít ideální citlivost na vodu a naopak, necitlivost na krev. Všechny tyto poţadavky budou 

také reflektovat konstrukční moţnosti v následné realizaci, které jsou zmiňovány jiţ v kapitole 

3.2.3.2.1. 

V tomto měření se porovnávají pouze 4 optoelektronické páry. Dva páry pracující na vlnové 

délce 525 nm, jenţ slouţí pro detekci krve v hadičce a zbylé dva páry pracující na vlnové délce 635 

nm a 890 nm, vyuţité pro detekci vody v hadičce. Optoelektronické páry 3 a 4 čítají ve fyzické podobě 

jen jeden optoelektronický pár, jedná se o trojbarevnou LED diodu (třetí barva nevyuţita) a jeden 

fototranzistor s velkou spektrální účinností na daných vlnových délkách.  

Výstupem by mělo býti zjištění z naměřených a porovnaných dat, zdali je vhodné jednobarevné LED 

diody různých vlnových délek s výbornými výsledky pro danou problematiku, nahradit trojbarevnou 

LED diodou a jedním fototranzistorem. 

 V měření 4 se jiţ zúţilo měření na odporech Re o ty hodnoty, na kterých se z předešlých 

měření nenaměřily ţádné relevantní hodnoty. Tj. na páru 1 se pouţily hodnoty Re1 = 1 kΩ a Re2 = 5,1 

kΩ. U zbylých párů 2 aţ 4 se pouţily hodnoty Re2 = 5,1 kΩ a Re3 = 10 kΩ. Zmenšila se také 

maximální hodnota proudu budící LED diodu na 5 mA, ale i nadále bylo zachováno 5 nastavitelných 

kroků, tj. 1, 2, 3, 4 a 5 mA. Provedená měření na různých koncentracích krve obsaţené ve vodě měla 

také různou podobu. Pro optoelektronické páry 1 a 3, které detekují krev, byly pouţity koncentrace 0,1 

% a 0,5% krve obsaţené ve vodě. Pro zbylé páry 2 a 4, které detekují vodu v hadičce, byly pouţity 

koncentrace 10% a 15%.  

3.2.3.4.1. Výběr optoelektronických párů pro měření 4 

Seznam optoelektronických párů vychází z předešlých měření. Mírná modifikace nastala u 

optoelektronického páru 1, kde se zaměnil původní fototranzistor z předešlých měření za fototranzistor 

TEPT4400, zdali se ještě nezvýší citlivost na rozpoznání krve u daného páru. Optoelektronický páry 3 

a 4 jsou tvořeny jednou vícebarevnou LED a jedním fototranzistorem.  Pro jednoduchý záznam dat z 

měření s různými vlnovými délkami je uveden tento zápis. 
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Pár Vlnová délka LED 

 

Rozsah spektra Fototranzistor 

1 525 nm 510PG2C 

 

440-800nm TEPT4400 

2 890 nm TSHF5410 

 

730-1120nm SFH309FA-4 

3 525 nm 540R2GBC-CC 

 

440-800nm TEPT5600 

4 635 nm 540R2GBC-CC 

 

440-800nm TEPT5600 
Tabulka 6: Seznam sestavených párů měření 4 

3.2.3.4.2. Výsledky měření 4 

Porovnání výsledků z posledního měření první série podléhalo stejným krokům jako 

v předešlých dvou měřeních, měření 2 a měření 3. V tomto měření bylo zaznamenáno 150 naměřených 

hodnot s moţností sestavení 8 grafů. 

První dva grafy (graf 10 a 11) zobrazují ideální průběh pro detekci krve obsaţené v hadičce. 

Zbylé dva grafy (graf 12 a 13) zobrazují průběh detekce vody v obsahu hadičky a malou necitlivost na 

krev obsaţenou ve vodě (je třeba zohlednit vysoký procentuální obsah krve ve vodě).  

 

 

Graf 10: Citlivost na krev u elektrooptického páru 1 
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Graf 11: Citlivost na krev u elektrooptického páru 3 

 

 

Graf 12: Citlivost na vodu u elektrooptického páru 2 

 

 

Graf 13: Citlivost na vodu u elektrooptického páru 4 
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3.2.3.4.3. Vyhodnocení měření 4 a pojednání k dalšímu měření 

Při porovnání grafů z naměřených hodnot měření 4 vychází nejlépe optoelektronické páry 1 a 

3. Avšak s přihlédnutím k praktické realizovatelnosti, lze pouţít bez výrazných ztrát optoelektronický 

pár 3 a 4, coţ se vlastně jedná pouze o dvě součástky (LED a fototranzistor) oproti předešlým párům 1 

a 3 (2x LED a 2x fototranzistor). Rozdíly nejsou tak markantní, aby zneváţily samotnou detekci, 

naopak, značné zjednodušení při konstrukci tuto skutečnost vyvaţuje.  

3.2.4. Vyhodnocení měření na modulu 1 

Na modulu 1 se provedly celkem 4 měření. Bylo dohromady zaznamenáno 2250 naměřených 

hodnot. Jednotlivá měření na sebe analogicky navazovala. Základem bylo měření 1, ze kterého 

vycházela měření 2 a 3. Finální měření celé série, měření 4, vycházelo z měření 2 a 3. 

Postupnou selekcí optoelektronických párů, kde do prvního měření vstoupilo 12 párů a 

v dalších měřeních byly různě modifikovaný, nebo pouze doplněny (o LED se stejnou vlnovou 

délkou) se nejideálnějším optoelektronickým párem pro detekci krve a vody v obsahu hadičky 

s přihlédnutím na vlastnosti samotné detekce a následné praktické realizovatelnosti, stal pár 

s trojbarevnou LED diodou. Dioda má typové označením 540R2GBC-CC pracující na vlnových 

délkách 525 nm (detekce krve) a 635 nm (detekce vody). Fototranzistor má typové označením 

TEPT5600, disponující s velkou spektrální citlivostí na daných vlnových délkách. Dioda LED můţe 

pracovat ještě na třetí vlnové délce, ta se ale nebude pouţívat a tak je zbytečné uvádět její hodnotu. 

3.3. Měřicí modul 2 

Druhá série měření, obsahující měření 5, 6 a 7, byla provedena na zhotoveném měřicím 

modulu 2. Cílem jednotlivých měření je zjištění optimálního nastavení optoelektronického páru 

zvoleného na základě zhodnocených naměřených dat z minulých měření.  

Nový modul je zkonstruován především pro svou jednoduchou manipulaci při výměně 

hadičky. Můţe téţ slouţit pro ověření, zda lze úspěšně zopakovat stejné výsledky z měření předešlých, 

ale uskutečněných v jiném experimentálním modulu. 

První měření druhé série, měření 5, přistupuje k samotné problematice. Analyzuje, jakým 

způsobem z naměřených hodnot rozpoznat dané látky vyskytující se v hadičce, tj. zdali se jedná o 

vzduch, vodu, nebo vodu smísenou s krví. Druhé měření, měření 6, hledá odpověď na problematiku, 

zdali naměřená hodnota s prázdnou hadičkou má analogii s naměřenou hodnotou s hadičkou 

obsahující destilovanou vodu při pouţití různých hadiček. Poslední měření reflektuje potřeby 

praktické realizace, tj. zdali bude moţné změnit referenční napětí fototranzistoru 5 V sníţením na  

2,8 V, aniţ by se zhoršily průběhy jednotlivé charakteristiky pro rozpoznání vody a krve. 

3.3.1. Návrh a realizace měřicího modulu 2 

 Před zkonstruováním druhého modulu se stanový, co je cílem zkonstruování druhého modul. 

Modul 1 slouţil hlavně pro změření několik optoelektronických párů najednou a neumoţňoval 

snadnou manipulaci se samotnou hadičkou. V následujících krocích se nejprve určí, co krabička musí 

splňovat, ta se vybere, následně upraví a poslouţí k provedení závěrečných 3 měření.  
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3.3.1.1. Způsob návrhu měřicího modulu 2 

Modul pro druhou sérii experimentálních měření by měl být zkonstruován s hlavním důrazem 

na snadnou výměnu hadiček, na kterých bude provedeno měření. Hadičky musí být fixovány, aby 

měly v oblasti měření vţdy stejný tvar a byly vţdy ve stejné ose kolmo s prosvětlovacím párem. Dále 

musí být při experimentálních měření fototranzistor dokonale odizolován od okolních zdrojů světla a 

vzdálenost mezi pouzdry součástek LED a fototranzistoru by měla být podobná jako u předešlého 

měřicího modulu 1, tj. 20 mm. Důleţité je také zafixování optoelektronického páru, proti náhodným 

pohybům. 

3.3.1.2. Schéma zapojení měřicího modulu 2 

Schéma elektronického zapojení experimentálního měřicího modulu 2 má stejný princip, jak 

schéma zapojení měřicího modulu 1. Celá aplikace je napájena stabilizovaným zdrojem napětí 5 V, do 

obvodu s LED diodou D1 a trimrem Rt je zapojen ampérmetr pro měření proudu If. Trimr Rt 

slouţí pro nastavení rozdílných hodnot proudu If. Přepínač P1 přepíná, která vlnová délka LED diody 

D1 bude právě v činnosti. Fototranzistor je zapojen pomocí přepínač P2 do série s odporem Re1 nebo 

s odporem Re2. Na právě zvoleném odporu Re pomocí přepínače je měřen úbytek napětí zapojeným 

voltmetrem.  

Elektronické zapojení je realizováno na nepájivém poli. Optoelektronický pár umístěný 

v měřicím modulu je s nepájivým polem propojen pomocí vyvedených konektorů. Pár je v měřicím 

modulu připevněn na zhotovené jednoduché desce plošných spojů. 

 

Schéma 2:Zapojení měřicího modulu 2 
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3.3.1.3. Realizace a konstrukce měřicího modulu 2 

Měřicí modul 2 byl zhotoven z černé plastové krabičky. Krabička má typové označení KP21 a 

pochází ze skladových zásob autora diplomové práce. Modul se skládá ze dvou dílů, hlavní díl, těla 

krabičky a horního krytu. Horní kryt není k hlavní části připevněn ţádným vrutem, proto pro 

připevnění horního krytu slouţila gumička. Díry pro hadičku jsou vyvrtány do hlavní části krabičky, 

kryt nedoznal ţádných zásahů. U jednotlivých děr je vytvořen výřez (patrný na obrázku 21), který 

slouţí pro jednoduché nasazení a sejmutí hadičky. V těle krabičky jsou nadále balzové výztuhy, aby 

hadičky byly pokaţdé usazeny ve stejné ose, jeţ prosvěcuje optoelektronický pár. Fototranzistor a 

LED dioda jsou připájeny na velice jednoduché desce plošných spojů a mechanicky přizpůsobeny, aby 

ve středu prosvětlovací osy protínaly osu hadičky. Obě desky plošných spojů se samotnými 

součástkami jsou k tělu krabičky připevněny distančním sloupkem, který po povolení šroubu závitu 

M3 umoţňuje posun součástky od a k ose hadičce. Z krabičky jsou vyvedeny dva konektory, které 

slouţí ke spojení LED a fototranzistoru s vnějším elektronickým zapojením. Vnitřek modulu je po 

nasazení krytu krabičky dostatečně izolován od okolních rušivých zdrojů. Tudíţ fototranzistor je od 

těchto rušivých elementů dostatečně chráněn a při jednotlivých experimentech by neměl vzniknout 

tento druh chyby. Krabička nabývá těchto rozměrů: 50 mm šířky, 65 mm délky a 40 mm hloubky. 

 

 

Obrázek 20: Měřicí modul 2 s nasazenou hadičkou a horním krytem 

 



42 

 

 

Obrázek 21: Otevřený měřicí modul 2 s popisky 

3.3.2. Způsob měření a zpracování naměřených dat na měřicím modulu 2 

Měření na měřicím modulu 2 se principiálně v ničem nelišilo od měření na měřicím modulu 1. 

Byly provedeny pouze mírné modifikace zohledněním měření pouze na měření na jednom 

optoelektronickém páru. V prvních dvou měření této série (měření 5 a 6) se měřilo pouze se dvěma 

odpory Re, ale při provedení posledního měření, se do zapojení přidal jeden odpor a v zapojení byly 

tak tři odpory Re, jak je tomu u schématu zapojení měřicího modulu 1. 

Měřicí přístroje pouţité při měření, prostředí, kde měření probíhalo a způsob zaznamenávání 

dat, viz kapitola 3.2.3. 

3.3.3. Měření na měřicím modulu 2 

Měření na měřicím modulu 2 čítá celkem tři měření. Nejdříve v měření 1 se z naměřených dat, 

zobrazených v grafech, řeší otázka, jakým způsobem by se měla v praktickém uţití ona detekce 

vyhodnocovat. Následující měření, měření 6, řeší otázku, zdali je analogie mezi naměřeným údajem na 

prázdné hadičce a naměřeným údajem, kde při měření je v obsahu hadičky voda. Poslední měření 

reflektuje jiţ praktickou realizaci indikátoru krve a zjišťuje, zda je moţné sníţit referenční napětí z  

5 V, které bylo dosud pouţito u všech měření, na 2,8 V, aniţ by se zhoršily podmínky pro identifikaci 

vody a krve v hadičce. 

Na obrázku 22 jsou pro ilustraci zobrazeny jedny z hadiček, které byly pouţity při 

experimentálních měřeních. Hadičky jsou nastříhané na délku 12 cm z 2 m dlouhé hadičky vyrobené 

firmou Arrow. Hadičky jsou identické s hadičkami, které se pouţívají při aplikaci IABP. 

Měřicí pracoviště je vyfotografováno na obrázku 23. Bíle plastové kelímky slouţí jako odpad 

měřených vzorků, drţák injekční stříkačky a drţák měřicího modulu. Měření bylo opět prováděno 

způsobem, aby optoelektronický pár byl v horizontální poloze. Plastový kelímek rovněţ slouţil, po 
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zatlačení měřicího modulu 2 do kelímku, k vytvoření kolébky v hadičce. Tento ohyb hadičky slouţil, 

aby daný vzorek krve náhodnou manipulací s modulem neopustil prostor hadičky. 

 

Obrázek 22: Ukázka několik hadiček pouţitých při měření 5 aţ 7 

 

 

Obrázek 23: Měřicí pracoviště na měřicím modulu 2 

3.3.3.1. Měření 5 

 První měření na měřicím modulu 2, měření 5, si klade za cíl zjistit, jakým způsobem skloubit 

naměřená data na optoelektronickém páru při vlnové délce 525 nm a 635 nm, aby ona data podávala 

informaci o obsahu v hadičce. Doposud totiţ nebylo provedeno měření, které by zaznamenalo data 

získaná z obou měřených vlnových délek při pěti různých stavech obsahu hadičky. Jedno měření je 

provedeno celkem čtyřikrát. Při opakování se pouze vymění hadička za novou. Tento postup letmo 

zjistí, zda bude potřeba se zabývat, při praktické realizaci, stabilizací na nestabilní parametr. Měřená 

data jsou zaznamenávána do předem vytvořených tabulek.  
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Pouţité koncentrace u měření 5 jsou, 0,1%, 0,5% a 1% krve obsaţené ve vodě. Proud If, je nastavován 

v rozsahu od 1 mA do 5 mA v krocích po 1 mA. Hodnoty odporů Re, jsou Re1 = 1 kΩ, Re2 = 10 kΩ. 

Cílem měření 5 je tedy nalezení vhodného algoritmu pro rozlišení látek vyskytujících se 

v hadičce za pomocí naměřených dat ze dvou rozdílných vlnových délek. Tento algoritmus bude 

nadále návodem k praktické realizovatelnosti. 

3.3.3.1.1. Výsledky měření 5 

Grafy zde uvedené (graf 14 a graf 15) znázorňují hodnoty naměřené na odporu Re2 = 10 kΩ. 

Data prvního grafu (graf 14) jsou naměřeny na hadičce s označením M1, a druhý graf (graf 15) 

zobrazuje data naměřená na hadičce označené B1. Na osu y jsou vynášena data změřená voltmetrem, 

tj. napětí na odporu Re. Osa x přestavuje pět různých měření, při kterých se postupně měnil obsah 

hadičky, jednotlivé měřené stavy jsou vypsány v grafu v popisu osy x. Červená data zobrazená 

v grafech jsou data naměřená při pouţití vlnové délky 525 nm (pro detekci krve) a modře jsou 

zobrazená naměřená data při pouţití vlnové délky 635 nm (detekce vody). Legenda umístěná napravo 

v grafu informuje, při jakém nastaveném If byla data naměřena a při které vlnové délce. Například pro 

vlnovou délku 635 nm a proudu If = 2 mA je značka 2_v, pro vlnovou délku 525 nm a proud If = 1 

mA je značka 1_k. 

Z naměřených dat se v grafech hledala spojitost mezi prvním měření (vzduch v hadičce) a 

ostatními měřeními u červené křivky a modré křivky. Nejlepších výsledků u všech měření dosahovala 

kombinace u vlnové délky 525 nm při If = 1 mA a vlnové délky 635 nm při If = 3 mA. Ony průběhy 

křivek jsou v grafech 14 a 15 zobrazeny čárkovaně. Důleţité při hledání bylo, aby rozdíl naměřených 

dat u prvního měření (vzduch v hadičce) mezi modrým a červeným grafem se nezmenšoval v průběhu 

jednotlivých měření. Nejideálnější by bylo, kdyby rozdíly mezi prvním a druhým měřením byly 

nulové, tj. modré a červené přímky mezi prvním a druhým měřením by byly rovnoběţné. Zvětšující se 

rozdíl jiţ informuje o krvi obsaţené v hadičce.  

 

Graf 14: Grafická ukázka neměřených údajů z měření 7 na hadičce M1 
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Graf 15: Grafická ukázka neměřených údajů z měření 7 na hadičce B1 

3.3.3.1.2. Vyhodnocení měření 5 

V měření 5 se stanovil algoritmus, kterým se bude vyhodnocovat krev, obsaţená v hadičce. 

Nejprve se musí zvolit nejvhodnější grafické průběhy naměřené na jednotlivých vlnových délkách. Tj. 

rozdíl mezi prvním a druhým měření na různých vlnových délkách musí být minimální, nejlépe 

nulový. Následná detekce krve obsaţená v hadičce je rozpoznána pomocí zvětšující se ho rozdílu. 

V měření byl téţe zaznamenán poznatek, ţe i minimální změna v umístění hadičky zapříčiní 

nemalou změnu v měření, a to i přes maximální snahu při konstrukci modulu. Ovšem je nutno 

podotknou, ţe i při této „chybě“ se měření nezneváţí, naopak, vkládá to do experimentu nový 

poznatek. Nutno ale zdůraznit, ţe na všech čtyřech hadičkách by popsaný algoritmus, byl schopen 

rozpoznat 0,5% krve obsaţené v hadičce a pouze v polovině případů by byl schopen rozpoznat 0,1% 

krve obsaţené v hadičce. 

3.3.3.2. Měření 6 

Cílem měření 6 je zjistit, zda se nachází jistá analogie mezi prvními dvěma měřeními. 

Výsledky budou slouţit pro následnou praktickou realizaci, ve které by se daná chiméra 

kompenzovala. 

V měření bylo celkem pouţito 9 hadiček. Samotná měření se zúţila pouze na měření prvních 

dvou stavů v hadičce, tj. změření prázdné hadičky a změření hadičky obsahující krev. Nastavitelný 

proud If zůstal zachován, tj. od 1 mA do 5 mA po 1 mA krocích. Odpory Re jsou také stejné, Re1 = 

5,1 kΩ a Re2 = 10 kΩ. Jedná se o první měření, ve kterém se nepracuje s koncentracemi krve, proto 

nejsou ţádné roztoky s krví připravovány. Pro dané měření jsou totiţ postačující první dvě informace. 

Zbylá měření by experiment zbytečně prodluţovali. 
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3.3.3.2.1. Výsledky měření 6 

Naměřené údaje byly zapsány do tabulek, které následně poslouţily pro vytvoření názorných 

grafů. Dva grafy jsou uvedeny i zde. Graf 16 představuje data naměřená při vlnové délce 635 nm, 

proudu If = 2 mA a hodnotě odporu Re = 5,1 kΩ. Z grafu je na první pohled patrné, ţe ţádná analogie 

mezi první a druhým měřením neexistuje. Na grafu 17, jehoţ data byla naměřená při vlnové délce 525 

nm, je to ještě více patrné. Jednotlivé přímky v grafech reprezentují data naměřená na konkrétní 

hadičce. Celkem bylo v měření pouţito 9 hadiček.  

 

Graf 16: Naměřené údaje znázorňující analogii mezi prvním a druhým měřením při 635 nm 

 

 

Graf 17:  Naměřené údaje znázorňující analogii mezi prvním a druhým měřením při 525 nm 
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3.3.3.2.2. Vyhodnocení měření 6 

Analyzováním naměřených dat u měření 6 vyplynulo, ţe nebude potřeba řešit otázku 

opakovatelnosti vzhledem k různým hadičkám. Z grafů je zcela patrné, ţe se mezi prvním a druhým 

měřením nenachází ţádná analogie, která by se případně v praktické realizaci kompenzovala. Případná 

nesouměrnost se bude muset řešit nastavením konstantních hodnot zjištěných z testovaných měření. 

3.3.3.3. Měření 7 

 V tomto měření, měření 7, je zohledněna jedna z moţností následné praktické realizace. Při 

konstrukci se předpokládá napájení dvěma tuţkovými bateriemi o celkovém napětí 3 V. Toto napětí je 

následně stabilizované na 2,8 V. Z tohoto důvodu se musí otestovat v experimentálním měření, zda 

zůstane zachována citlivost fototranzistoru na dvou zvolených vlnových délkách, tj. 525 nm a 635 nm. 

Předpoklad je takový, ţe výsledná charakteristika by se měla v grafu pouze rovnocenně posunout 

směrem k ose x. Zároveň je měření provedeno na čtyřech různých hadičkách, jak je tomu obdobně 

v měření 5. Z těchto měření se vybere nejideálnější nastavení, které bude slouţit jako vstupní 

podmínky v praktické realizaci detektoru krve. Postup pro hledání nejoptimálnějších průběhů 

v grafech je popsán v kapitole 3.3.3.1.1.  

3.3.3.3.1. Výsledky měření 7 

Výsledky měření, jak uţ grafy 18 a 19, které byly sestaveny z naměřených hodnot, napovídají, 

ţe byl původní předpoklad správný. Charakteristiky grafů zůstaly zachovány, logicky se změnila 

pouze jejich napěťová úroveň. Graf 18 je obdobný grafu z měření 5, který je popsán v kapitole 

3.3.3.1.1. Ideální charakteristika průběhu naměřených dat při 525 nm a 635 nm je v grafu vyznačena 

čárkovaně. 

 

Graf 18: Vybraná naměřená data s Ucc = 2,8V 

Druhý graf (graf 19) je sestaven z dat naměřených na 4 hadičkách. Modré křivky znázorňují data 

naměřená při vlnové délce 635 nm (detekce vody). Červené křivky zobrazují naměřená data při vlnové 

délce 525 nm (detekce krve). Legenda napovídá, která hadička byla pro měření právě pouţitá. Z grafu 

19 vyplývá, ţe naměřená data na různých hadičkách byla téměř vţdy naprosto identická. Pouze u 
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čtvrté hadičky se data odchýlila od „normálu“, to lze zdůvodnit chybným nasazením hadičky do 

modulu. Avšak i v tomto případě by algoritmus byl schopen rozpoznat se stoprocentní jistotou 0,5% 

krve obsaţené v hadičce. 

 

Graf 19: Porovnání naměřených dat na 4 hadičkách 

3.3.3.3.2. Vyhodnocení měření 7 

Cílem měření 7, bylo zjištění, zda lze beze ztráty citlivosti fototranzistoru sníţit napájecí 

napětí z 5 V na 2,8 V. Výsledky dopadly podle očekávání. Napětí lze sníţit bez jakékoli ztráty 

informace na vyhodnocovaných datech. 

V měření se téţ provedla analýza naměřených hodnot, která si stanovila za cíl podat výstupní 

informaci o nastavení optoelektronického páru pro následnou praktickou realizaci. Nejideálnějšího 

nastavení dosahoval optoelektronický pár při nastavení proudu If = 1 mA při měřené vlnové délce 525 

nm a při měřené vlnové délce 635 nm byl proud If = 3 mA. Odpor Re byl o hodnotě 5,1 kΩ. 

3.3.4. Vyhodnocení měření na modulu 2 

Na měřicím modulu 2 byly celkem provedeny 3 komplexní měření. První měření, měření 5, 

mělo za cíl stanovit vhodný algoritmus, jakým se bude v praktické realizace identifikovat obsah 

v hadičce, tj. jednoznačné a opakovatelné rozlišení od vzduchu, vody a krve smísenou s vodou. Tento 

algoritmus je popsán v kapitole 3.3.3.1.1.  

Druhé měření na měřicím modulu 2, měření 6, hledalo odpověď na otázku, zda se nachází 

analogie naměřených dat mezi prvním (vzduch v hadičce) a druhým (destilovaná voda v hadičce) 

měřením na devíti různých hadičkách. Z výsledků zobrazených v grafech vyplynulo, ţe ţádná analogie 

mezi těmito měřeními se nenachází. Pro nastavení opakovatelnosti a správné indikace v praktické 

realizaci budou určující konstanty, které se stanoví z naměřených dat. 

Poslední měření na měřicím modulu, měření 7, jiţ reflektovalo poţadavky na praktickou 

realizaci. Poţadavkem bylo sníţení napájecího napětí měřicího fototranzistoru z dosud neměnných 5 

V na 2,8 V. Při této změně napětí nedojde k ţádnému zhoršení citlivosti fototranzistoru, tj. 

vypovídající naměřené informace z 2,8 V jsou rovnocenné s daty  naměřených při 5 V. Druhým cílem 
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v měření bylo nalézt nejoptimálnější nastavení optoelektronického páru, které by umoţňovalo 

opakovatelné rozpoznání látek vyskytujících se v hadičce. Toto nastavení je jiţ popsáno v kapitole 

3.3.3.3.2. 

3.4. Způsob měření detekce úniku krve 

 Detekce úniku krve v hadičce je zaloţena na principu prosvětlování dvěma vlnovými délkami 

o hodnotách 525 nm a 635 nm. Tyto dvě vlnové délky jsou obsaţeny v jedné součástce, LED diodě 

typového označení 540R2GBC-CC vyráběná firmou HB Electronic Components. Svazek fotonů 

emitovaný touto součástkou, prochází skrz obsah hadičky, kde dojde k jejich lomu, nebo absorpci 

látkou vyskytující se v hadičce a následně dopadají na fotocitlivou plochu fototranzistoru. 

Fototranzistor se buď otevře, to způsobí větší úbytek na odporu Re, anebo zavře (přivře), to způsobí 

zmenšení úbytku napětí na odporu Re. Tento úbytek napětí na odporu Re je měřen voltmetrem. Změna 

proudu If měřená ampérmetrem se nastavuje pomocí trimru Rt. Tato hodnota můţe dávat jistou 

analogii k intenzitě svítivosti součástky LED diody, značena v obvodu D1, o zvolené vlnové délce 

přepínačem P1. Hodnota odporu Re nastavuje fototranzistor do ideálního pracovního bodu pro danou 

aplikaci. Nejlepších nastavení se dosáhlo v měření 7 v kapitole 3.3.3.3.1. Proudy procházející diodou 

pro dvě rozdílné vlnové délky jsou If = 1 mA u 525 nm a If = 3 mA u 635 nm. Hodnota odporu Re = 

5,1 kΩ. 

 Při detekci musí být fototranzistor dokonale izolován od okolních rušivých zdrojů světla. 

V následné konstrukci se také musí brát v úvahu vzdálenost mezi pouzdry optoelektronického páru 

(viz Obrázek 17), která byla u všech měření 20 mm.  

 

Schéma 3: Zapojení optoelektronického páru pro detekci krve 
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3.5. Způsobu vyhodnocení detekce úniku krve 

 Jedním z cílů diplomové práce je opakovaně dokázat rozlišit obsah hadičky od čisté vody a 

vody smísené s malým obsahem (cca 0,5%) krve. Podmínky v hadičce nejsou ale z hlediska 

fyzikálních skupenství stálé, vyskytuje se v ní stabilně plyn hélium a kapalina voda. To do značné 

míry ztěţuje samotnou identifikaci. Z toho důvodu byly pro samotnou identifikaci zvoleny dvě vlnové 

délky 525 nm a 635 nm. První vlnová délka, 525 nm, slouţí k rozpoznání, zdali je v hadičce krev, 

jelikoţ v této části spektra má krev z naměřených údajů nejlepší absorpci. Druhá vlnová délka, 635 

nm, slouţí k detekci, zdali se v hadičce vyskytuje kapalina – voda, bez rozdílu na obsahu (v tomto 

případě na krev). 

 Z naměřených dat při různých hodnotách If a Re (Schéma 2) je nalezena nejoptimálnější 

křivka v grafu sestaveného z naměřených hodnot na vlnové délce 525 nm a 635 nm, a to taková, aby 

mezi prvním a druhým měřením byly obě přímky (přímka při 635 nm a přímka při 525 nm) navzájem 

rovnoběţné. U těchto dvou zvolených křivek se se zvětšujícím se obsahem krve v roztoku smíseným 

s vodou, zvětšuje rozdíl tak, jak je patrno z Graf 20. Tento rozdíl je určujícím údajem pro následnou 

detekci krve obsaţené ve vodě. 

 

 

Graf 20: Způsob vyhodnocení detekce úniku krve 
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4. Realizace detektoru krve 

K realizaci detektoru krve bylo přistoupeno po získání informací z předchozí kapitoly 3, která 

vlastně pojednává o know-how celé diplomové práci. V této poslední části diplomové práce její autor 

popíše, jakým způsobem postupoval při návrhu prvního prototypu pro detekci krve v hadičce. Cílem je 

navrhnout zařízení, které bude samočinně pracovat, tj. bez nutnosti jakéhokoli zásahu od uţivatele, 

během své činnosti. Tento cíl je postupně rozebrán v následujících čtyřech kapitolách.  

První kapitola pojednává o jasném definování cílů. Jaké jsou vstupní informace pro realizaci a 

co by měl indikátor v nejideálnějším případě splňovat. 

Druhá kapitola jiţ popisuje samotný postup návrhu detektoru krve. Je zde popsáno, jakou 

informaci bude indikátor podávat své obsluze, popsaný výběr a naprogramovaný algoritmus 

mikrokontroléru a také popis elektronického schématu zapojení. 

V předposlední, třetí kapitole, je uvedena samotná konstrukce detektoru krve. Jsou uvedeny 

fotografie zařízení. Finální výrobek je nazván podle písmen pouţitých ve slovním spojení INdikátor 

KrvE, tj. INKE1 (jedná se o první prototyp, proto jednička na konci názvu). 

Závěrečné kapitola, kapitola 4.4., testuje, zda vyrobený indikátor je funkční a hlavně v praxi 

pouţitelný. 

4.1. Poţadavky na realizaci detektoru krve 

 Před samotnou realizací je nutno přesně definovat cíle, jaké by měl detektor krve na výstupu 

splňovat. Na tyto cíle bude brán hlavní zřetel v nadcházejícím navrţení a následné realizaci. Důleţitou 

podmínkou pro realizaci jsou také vstupní informace, které pocházejí z třetí části diplomové práce 

(kapitola 3). 

 Jedním z prioritních poţadavků na realizaci detektoru krve je, aby fototranzistor byl dokonale 

izolován od okolních zdrojů světla. Vzdálenost mezi optoelektronickým párem by měla být 20 mm 

(viz Obrázek 17) a při aplikaci na hadičku umístěn v horizontální poloze. 

 Další poţadavek vyţaduje průběţné prosvětlování zvolenou LED diodou, zjištěnou 

z předešlých kapitol, o dvou vlnových délkách (525 nm a 635 nm). Prosvětlování musí být synchronní 

a umoţnit snadné nastavení změny periody. 

 Čtvrtou podmínkou pro realizaci je, aby dvě po sobě naměřená napětí na odporu Re mohly být 

dočasně uloţeny a následně (okamţitě), podle algoritmu z kapitoly 3.5., vyhodnocen stav o obsahu 

hadičky. 

 Informaci, jaká látka se právě nachází v obsahu hadičky, by měl indikátor podávat ve světelné 

podobě a zvukové. Měly by se definovat tři stavy, vše je v pořádku; něco se v hadičce děje; v hadičce 

se nachází krev. Třetí stav, v hadičce se nachází krev, by měl být spřaţen se světelnou a přerušovanou 

zvukovou signalizací a musí trvat do té doby, neţ přijde povel od obsluhy. 
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 Zdrojem energie pro detektor budou dvě tuţkové baterie standartní velikosti LR6 (podle 

značení Enegizer AA). Z tohoto důvodu musí být přihlédnuto na kompaktní rozměry celistvého 

zařízení a měla by být umoţněna jednoduchá výměna baterií.  

4.2. Navrţení detektoru krve 

 V této kapitole bude blíţe popsáno, jakým způsobem byly vyřešeny podmínky zmíněné 

v předešlé kapitole 4.1.  

4.2.1. Indikace stavů detektoru krve 

 Detektor by měl podávat informaci o stavech v podobě světelné indikace. Jiţ byly popsány tři 

stavy, o kterých by měl obsluhu informovat. Tyto stavy mají úzkou souvislost s měřeným obsahem 

v hadičce. První stav, nazvaný Klid, je stav, kdy se v obsahu hadičky nic nevyskytuje. Tento stav není 

detektorem signalizován. Pro ostatní stavy byly zvoleny dvě signalizační barvy trojbarevné LED diody 

(třetí barva nevyuţita). První barva, modrá, signalizuje svým kontinuálním svitem o stavu nazvaném 

Pozor, ţe v hadičce se nachází zřejmě voda, nebo koncentrace krve smísená s vodou, kterou detektor 

není schopen rozpoznat nebo kterýkoli stav vychýlený od normálního stavu hadičky (hadička není 

průzračně čistá). Druhá barva, červená, signalizující stav zvaný Alarm zařízení. Tento stav je stav, kdy 

se v hadičce vyskytne krev, nebo neprůsvitná překáţka mezi optoelektronickým párem, je 

signalizován synchronním blikáním červené barvy a přerušovaným zvukovým tónem. Světelnou 

informaci, v podobě dvou barev, poskytuje jiţ zmíněná LED dioda, typového označení LED 5MM 

RGB-CA 4000/40°, zakoupena v obchodě GME za cca 27 Kč. Zvukovou informaci poskytuje piezo 

bzučák s frekvencí zvuku 5 kHz a o síle 85dB na vzdálenost 10 cm typového označení PEB 8, 

zakoupen v obchodě GES za cca 30 Kč. 

4.2.2. Programování mikrokontroléru 

 Jednou z podmínek pro zrealizování funkčního detektoru je, aby se mohly periodicky měnit 

dané vlnové délky (525 nm a 635 nm) na prosvětlovacím optoelektronickém páru. Hodnoty napětí 

naměřené na odporu Re, při těchto dvou různých vlnových délkách, musí být uloţeny (musí být také 

rozpoznáno, jaké naměřené napětí je pro danou vlnovou délku) a následně vyhodnoceny. Z těchto 

hlavních důvodů, pro zrealizování detektoru krve, je zvolen mikrokontrolér.  

V mikrokontroléru, který obsahuje blok pro měření napětí (ADC – analog digital converter), 

lze snadno naprogramovat způsob naměření a vzápětí uloţení napětí, měřený na odporu Re, při 

synchronně měnící se vlnové délce na LED diodě optoelektronického páru. Dále lze snadno 

naprogramovat, v programu pro mikrokontrolér, algoritmus, který bude slouţit pro vyhodnocení 

obsahu hadičky.  

I pro další podmínky, jakým jsou indikace stavů detektoru krve, přijmutí informace od 

uţivatele (při stavu alarm), je mikrokontrolér nanejvýš vhodný. 
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4.2.2.1. Výběr mikrokontroléru 

Z nabízených mikrokontrolérů se vybral mikrokontrolér od firmy ATMEL a to ATtiny13
19

, 

zakoupený v obchodě GME za cca 41 Kč. Tento mikrokontrolér byl vybrán pro vynikající poměr 

nabízené moţnosti / cena. Mikrokontrolér má k dispozici pouze jeden port disponující šesti vstupy a 

výstupy. Vyuţity budou dva vstupy, jeden nastaven na RESET mikrokontroléru, druhý nastaven na 

měření napětí na odporu Re. Zbylé čtyři piny budou pouţity jako výstupy, dva pro ovládání LED 

diody optoelektronického páru a dva pro řízení informační vícebarevné LED diody. Mikrokontrolér 

má celkem 8 pinů, z toho dva jsou pouţity pro napájení mikrokontroléru. 

4.2.2.2. Určení rozhodovacích konstant pro mikrokontrolér 

Ještě před tím, neţ bylo započato psaní programu pro mikrokontrolér, se musely stanovit 

konstanty, které budou slouţit pro rozhodnutí v algoritmu mikrokontroléru, v porovnání s aktuálně 

naměřenou hodnotou rozdílu, o jakém stavu bude mikrokontrolér informovat své okolí. Hodnota 

rozdílu je rozdíl mezi napětími naměřenými při dvou různých vlnových délkách. 

 Tyto konstanty jsou určeny z grafu sestaveného z naměřených hodnot na čtyřech hadičkách. 

Graf je jiţ popsán v kapitole 3.3.3.3.1. Konstanty jsou stanoveny s mírnou rezervou, pro toleranci 

mírných odchylek, ale s ohledem na nesníţení kvality vyhodnocení. Při překročení první konstanty, o 

hodnotě 730 mV, má za úkol mikrokontrolér přepnout do stavu Pozor. Zvětší-li se rozdíl měřeného 

napětí nad druhou konstantu, 1000 mV, je okamţitě mikrokontrolér přepnut do stavu Alarm.  

 

Graf 21: Určení konstant pro mikrokontrolér 

                                                      
19 Datasheets for ATtiny13. San Jose (USA) : Atmel Corporation, 2010. str. 1-2 
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4.2.2.3. Popis algoritmu programu 

Před samotným programováním se sestavil algoritmus, který by jednoduchým způsobem 

popsal, jak bude mikrokontrolér pracovat. Pro popis jednotlivých aktivit mikroprocesoru byl zvolen 

Aktivity diagram. Diagram byl navrhnut v programu Enterprise Architect 7.5. 

Po zapnutí indikátoru krve se okamţitě změří napětí na odporu Re při činnosti LED na vlnové 

délce 635 nm a napětí se uloţí pod U1. To samé se provede při činnosti LED na vlnové délce 525 nm, 

kde se napětí uloţí pod U2. Obě napětí jsou od sebe následně odečtena a výsledek je uloţen pod R1. 

Tento rozdíl je poté porovnán s první konstantou K1 (v předešlé kapitole byla určena její hodnota na 

730 mV). Pokud je rozdíl R1 menší neţ konstanta K1, je proveden příkaz na zastavení signalizace 

stavu Pozor. V tomto případě by bylo vhodné pouţít podmínku před aktivitou Zastavení signalizace 

stavu Pozor, kde by se vyhodnocovalo, jestli je signalizace Pozor spuštěná, ale pro jednoduchost 

popisu diagramu (a nenarůstání velikosti diagramu) není uvedena. Následuje příkaz Počkej 3 s, kde 

mikrokontrolér „počká“ cca 3 sekundy, neţ se celý cyklus začne opakovat. Je-li hadička čistá, je ve 

stavu Klid a kontrolována ve 2 sekundových intervalech.  

Pokud ale při první podmínce rozdíl R1 není větší neţ konstanta K1, ale není zároveň větší neţ 

druhá konstanta K2 (která určuje, zda se v obsahu hadičky nachází krev) je signalizován stav Pozor. 

V tomto stavu jsou provedeny čtvery měření napětí na odporu Re s dvěma uloţenými rozdíly napětí, 

R1 a R2. Tyto rozdíly napětí jsou pak porovnávány. Pokud souhlasí, provede se s posledním měřeným 

rozdílem R1 porovnání v první podmínce s konstantou K1. Pokud nesouhlasí, provede se celý cyklus 

měření znova. Tato podmínka (R1 se rovná R2) kompenzuje chybu, která vzniká během zpoţděného 

měření.  Můţe nastat situace, kdy je při vlnové délce 635 nm změřeno napětí na hadičce obsahující 

vodu, ale při druhém měření s vlnovou délkou 525 nm jiţ voda v obsahu hadičky být nemusí 

(vytvořená vzduchová kapsa apod.) a naměřený rozdíl by nekorespondoval se skutečným obsahem 

v hadičce. 

Nastane-li případ, kdy naměřený rozdíl R1 bude větší neţ konstanta K2 anebo součet U1 a U2 

a zároveň R1 budou menší jak konstanta K3, mikrokontrolér začne signalizovat stav Alarm a vytrvá 

v něm do doby, neţ přijde obsluha a zmáčkne tlačítko RESET. Konstanta v podmínce je zavedena pro 

případ, aby byl detektor krve schopen signalizovat alarm, kdyţ v obsahu hadičky bude natolik velký 

obsah krve, ţe nebude optoelektronický pár schopen hadičku prosvítit. Tato konstanta, K3, je 

odhadem nastavena na hodnotu 500 mV.  

 V diagramu není uveden ukončovací bod algoritmu. Je to z důvodu, ţe mikrokontrolér je 

neustále v činnosti.   
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Obrázek 24: Aktivity diagram programu pro mikrokontrolér 
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4.2.2.4. Popis zdrojového kódu pro mikrokontrolér 

 Zdrojový kód pro mikroprocesor byl napsaný v programu  AVR Studio 5.0. Jedná se o vysoce 

výkonné prostředí vyvíjené samotnou firmou ATMEL. Ve vývojovém prostředí si lze zvolit, v jakém 

programovacím jazyce bude program pro mikrokontrolér psán, je na výběr mezi psaním samotných 

instrukcí (Assembler) a programovacím jazykem C. 

 Pro svou jednoduchost byl zvolen, pro napsání programu pro mikrokontrolér, programovací 

jazyk C. Styl programování mikrokontroléru od programování programu pro počítač se liší zejména 

v nutné znalosti bitových operací. Těmito operacemi se zapisuje do registrů procesoru. Tato 

specifičnost není však přínosem této diplomové práce, zde se uvede pouze zcela okrajově. Napsaný 

zdrojový kód pro mikrokontrolér je uveden v příloze. 

 Na začátku programu jsou stanoveny direktivy pro preprocesor. Nejprve do zdrojového kódu 

jsou zahrnuty dva hlavičkové soubory. První soubor obsahuje adresy na porty mikroprocesoru 

ATtiny113. Druhý hlavičkový soubor obsahuje funkci abs(). Následné direktivy #define definují 

symbolické konstanty a zpřehledňují zdrojový kód.  

Funkce delay_ms() obstarává časové prodlení před provedením následujícího příkazu. Funkce 

voda() a krev() vrací naměřenou hodnotu na fototranzistoru. V těchto funkcí je zavedeno zpoţdění 

mezi rozsvícením dané LED a změření napětí na fototranzistoru. Je to z důvodu, aby od LED na 

fototranzistor se dostalo dostatek fotonových svazků, pro naměření korektní hodnoty.  

Následující dvě funkce klid(), pozor() a alarm() určují algoritmus, o kterém stavu bude 

mikrokontrolér informovat při měření obsahu hadičky své okolí. Funkce klid() zajišťuje občasné 

měření po 3 sekundových intervalech obsah hadičky. Funkce pozor() jiţ zajistí nepřetrţité měření 

obsahu hadičky. Funkce alarm() obsahuje nekonečnou smyčku, kterou lze přerušit pouze 

resetováním mikrokontroléru. 

Poslední funkce ve zdrojovém kódu je hlavní funkce main(). Zde jsou nastaveny registry 

mikrokontroléru. Nastavují se registry pro určení výstupů (vstupy jsou nastaveny defaultně) registrem 

DDRB
20

. Registrem ADMUX
21

 se nastaví, na kterém pinu mikrokontroléru bude měřeno napětí 

pomocí AD převodníku (převod naměřeného napětí na digitální podobu v mikrokontroléru). 

Posledním uvedeným registrem ADCSRA
21

 se převodník analog/digitál zapne. Následující algoritmus 

zajišťuje přechody mezi stavy Klid a Pozor. 

 Výsledný zkompilovaný hexadecimální kód pro mikrokontrolér byl nahrán do 

mikrokontroléru pomocí programátoru PRESTO, vyrobený firmou ASIX, pomocí rozhraní ISP (In 

System Programming). Rozhraní ISP je rozhraní, které umoţňuje programování samotného 

mikrokontroléru přímo v aplikaci. Odkládá se tedy nutnost vyjmutí součástky a její naprogramování 

v programovacím zařízení. V ovládacím softwarem UP programátoru Presto, byly nastaveny pojistky
22

 

pro mikrokontrolér, aby mikrokontrolér pracoval s vlastním interním oscilátorem o frekvenci 4,8 

MHz. 

                                                      
20 Datasheets for ATtiny13. San Jose (USA) : Atmel Corporation, 2010. str. 56-57 
21 Datasheets for ATtiny13. San Jose (USA) : Atmel Corporation, 2010. str. 91-94 
22 Datasheets for ATtiny13. San Jose (USA) : Atmel Corporation, 2010. str. 25 
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4.2.3. Schéma zapojení detektoru krve 

Schéma zapojení bylo nakresleno v programu Eeagle 5.10.0 Light. Zapojení je uvedeno 

v příloze a v následujících třech kapitolách blíţe popsáno. 

4.2.3.1. Popis zapojení 

Srdcem detektoru krve je jiţ zmíněný mikroprocesor ATtiny13, součástka ve schématu IC1. 

Mikroprocesor je napájen stabilizovaným napětím, nastavitelným stabilizátorem IC2, MCP1825-

ADJE/AT
23
. Tento stabilizátor vyniká velice nízkým Low Dropout Voltage (při odběru proudu ze 

stabilizátoru o hodnotě 0,5 A je tato hodnota 210 mV). Low Dropout Voltage je vlastnost stabilizátoru, 

do jaké úrovně vstupního napětí je ještě stabilizátor schopen stabilizovat. Udává se v hodnotě rozdílu 

mezi vstupním a výstupním napětím stabilizátoru. Stabilizátor se před pouţitím v aplikaci musí, 

pomocí odporů R3 a R4, nastavit na hodnotu, kterou bude stabilizovat. Pro stabilizované napětí 2,8 V 

jsou hodnoty odporů R3 a R4 vypočítané podle vzorce uvedeného v datasheetu součástky
24

. 

Celý elektronický obvod je napájen dvěma tuţkovými baterkami (označeny LR6). Proto musí 

být v obvodu zahrnut blok, který by informoval obsluhu o stavu energie v baterkách. Tento blok, 

umístěný na schématu v pravé horní části, v sobě obsahuje komparátor (LM393), referenční napětí 

(LM385Z-1,2V) pro komparátor a signální LED diodu (L-934SEC) oranţové barvy. Blok zajišťuje, 

pokud klesne celkové napětí na baterkách pod 2,9 V, aby se rozsvítila se oranţová LED dioda, LED4. 

Optoelektronický pár je ve schématu označen jako T1 a LED1. Emitor fototranzistoru je 

měřen mikrokontrolérem na pinu 2. Je v podstatě měřen úbytek napětí na odporu RE (=Re). Druhá 

část optoelektronického páru, LED1, má v zapojení připojeny dva trimry, RT1 a RT2, a dva odpory, 

R16 a R17, o hodnotě 100 Ω. Trimry slouţí pro nastavení poţadovaného proudu diody LED1 pro 

danou vlnovou délku. Odpory R16 a R17 jsou přemostěny měřícími body TP, které slouţí pro měření 

napětí na těchto odporech. Toto napětí, v rozsahu v milivoltech, lze podle Ohmova zákona, po 

vydělení 100, povaţovat za proud v rozsahu miliampér. Tento způsob odstraňuje nutnost zapojování 

ampérmetru a zvyšuje komfort v nastavení technikem. 

Stavy Pozor a Alarm jsou signalizovány barvami LED diody, LED2, a zvukem bzučáku piezo. 

Signalizuje-li mikrokontrolér stav pozor, změní se stav logické úrovně na třetím pinu mikrokontroléru 

z logické 0 na logickou 1. Je-li signalizován stav Alarm, začne se střídavě měnit logická úroveň na 

pátém pinu mikrokontroléru. 

Nastane-li stav Alarm, mikrokontrolér v tomto stavu setrvává do doby, neţ přijde signál od 

obsluhy. Tento signál je reprezentován stlačením tlačítka TL. Tlačítko je zapojeno tak, aby 

v rozpojeném stavu byla na prvém pinu mikrokontroléru logická 1 a při stisknutí tlačítka logická 0. 

Zapnutí detektoru krve, přepínačem S1 signalizuje svou zelenou barvou LED dioda, LED3. 

V obvodu jsou ještě připojeny piny z mikrokontroléru na konektorový kolík, umoţňující 

naprogramování mikrokontroléru v aplikaci (propojení pomocí rozhraní ISP). 

                                                      
23 Datasheets for MCP1825. Chandler, AZ (USA) : Microchip Technology Inc., 2007. str. 1 
24 Datasheets for MCP1825. Chandler, AZ (USA) : Microchip Technology Inc., 2007. str. 17 
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4.2.3.2. Volba součástek 

Součástky pouţité v detektoru krve byly vybírány podle ceny a velikosti. Jsou převáţně 

pouţity metalizované rezistory s výkonovou ztrátou do 0,5 W, o velikosti 0204. Pouze jeden rezistor, 

pouţitý v obvodu, o hodnotě 10 MΩ se v tak velké hodnotě nenachází, z toho důvodu byl pouţit 

rezistor o velikosti 0207. Nastavitelný stabilizátor MCP1825-ADJE/AT, součástka IC2, byl pouţit 

z důvodu snadné manipulace. Místo této součástky, IC2, mohly být pouţity pevné stabilizátory napětí, 

ale ty byly k dispozici pouze ve velikosti SOT-23 (jejich cenová relace je o cca 10 Kč niţší). 

 Celková cena zakoupených součástek a ostatního materiálu pouţitého k výrobě detektoru krve, 

vyjde na 422 Kč. Všechen materiál s cenami obsahující i soupisku součástek, pouţitý při sestavení 

detektoru krve, je uveden v příloze. S ohledem na sloţitost kalkulace, není započítán cín, který byl 

pouţit při pájení a roztok chloridu ţelezitého, pouţitý při vyleptání cest na jednostranné desce 

plošného spoje. 

4.2.4. Deska plošných spojů detektoru krve 

 Deska plošných spojů (DPS) byla vyrobena s přihlédnutím na „domácí“ podmínky autora 

diplomové práce. Nejprve se DPS navrhla v programu Eeagle 5.10.0 Light. Zakoupená jednostranná 

cuprextitová deska o síle mědi 35 μm se přizpůsobila do poţadovaného tvaru.  Po vytisknutí na papír 

DPS ze strany spojů, se důlčíkem podle tohoto výtisku deska odůlčíkovala. Poté se černým fixem 

nakreslily na desku vodivé cesty. Po nakreslení a konečných úpravách se deska poloţila na hladinu 

roztoku chloridu ţelezitého na dobu, neţ nezakryté měděné plochy fixem byly chemickou reakcí 

z desky odděleny. Jakmile byly z desky chemickou reakcí odstraněny nepouţité plochy mědi, se po 

vyčištění do desky vyvrtaly díry. Následně jiţ byla DPS připravena k osazení a zapájení součástek. 

 V nákresu DPS umístěném v příloze jsou mimo prostor desky umístěny součástky. Tyto 

součástky se v detektoru krve nalézají na čelním panelu. Spoje vedené ze strany součástek znázorňují 

propojky, nebo vodiče, spoj mezi součástkou umístěnou na panelu a DPS. 

 Na obrázku 25 je zobrazena fotografie jiţ hotové desky plošných spojů umístěné v samotném 

detektoru krve. 

 

Obrázek 25: Deska plošných spojů s osazenými součástky umístěná v detektoru krve 
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4.3. Konstrukce detektoru krve, INKE1 

 Finální detektor krve, pojmenovaný podle písmen ze slov INdikátor KrvE, INKE1, je plastová 

krabička KP 20 B, zakoupená v obchodě GES za cca 36 Kč.  

Tato plastová krabička je speciálně upravena, aby bylo moţno na indikátor snadno 

„nacvaknout“ hadičku a měřit její obsah. K tomuto účelu byl na krabičce udělán výřez z boku, který je 

cca ve středu krabičky zakončen kulatým otvorem. Tento výřez slouţí k velice snadnému umístění 

hadičky do středu indikátoru. Střed je o průměru hadičky, tj. 8 mm, coţ zapříčiní těsný kontakt 

hadičky s detektorem a omezení jejího pohybu po hadičce. Osu tohoto středu uvnitř krabičky 

prosvěcuje elektrooptický pár. Mezera mezi vnitřkem krabičky a vnějším okolím je vyplněna balsou 

nabarvenou na černo. Na obrázcích 26 a 27 je tento způsob zobrazen na fotografiích. Obrázek 27 

detailně ukazuje umístění optoelektronického páru. Fototranzistor je umístěn nahoře a je na něm 

preventivně umístěna krytka, která by měla sníţit ovlivnění fototranzistoru na okolní světlo. 

Vzdálenost mezi LED a fototranzistorem je 20 mm (viz Obrázek 17). 

 

Obrázek 26: INKE zepředu a zezadu 



60 

 

 

Obrázek 27: Umístění optoelektronického páru v zařízení 

Vypínač, tlačítko RESET a LED diody jsou umístěny na horním panelu detektoru. Po krajích 

jsou umístěny ovládací prvky, tlačítko a vypínač. Ve středu panelu je umístěna 5 mm LED dioda, 

která informuje obsluhu o stavu obsahu v hadičce. Vedle páčkového vypínače jsou umístěny nad 

sebou dvě 3 mm LED diody. První dioda svým zeleným svitem oznamuje obsluze, ţe indikátor je 

zapnut. Druhá dioda oznamuje oranţovou barvou, ţe je slabá kapacita baterek. Vypínač se zapíná 

překlopením páčky do středu panelu. 

 

Obrázek 28: Popis předního panelu detektoru krve 
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 Deska plošných spojů je k indikátoru přichycena jedním vrutem (viz obrázek 25), 

zašroubovaným do distančního sloupku, vyrobený při výrobě krabičky. 

 V dolní části krabičky je ideálně vytvořený prostor pro dvě tuţkové baterie. Toto místo je 

kryté snadno demontovatelnou krytkou. Tuţkové baterie jsou umístěny v pouzdře baterek A306321, 

zakoupené v obchodu GME za cca 8 Kč. Pouzdro baterek je v krabičce vypodloţeno balzovými 

špalíky o síle 5 mm. To je z důvodu vyzdvihnutí drţáku baterek blíţe k otvoru v krabičce pro snadnou 

výměnu baterek. 

 

Obrázek 29: Zobrazení baterií v detektoru a krytu baterek 

4.4. Měření a testy na detektoru krve 

V následujících závěrečných kapitolách se ověří, zda navrţený detektor krve INKE1 je plně 

funkční a pouţitelný v praxi. Nejprve se provede měření na detektoru, kterým se zjistí proudový odběr 

celého zařízení. Z naměřené hodnoty, proudového odběru detektoru krve, se orientačně zjistí, jakou 

dlouhou dobu bude indikátor schopen pracovat v aktivní spolehlivé činnosti. V následujících 

kapitolách se rozebere samotný test detektoru krve, ve kterých se ustanoví podmínky testu, uvedou 

výsledky z testů a na závěr testy vyhodnotí. 

4.4.1. Naměřené hodnoty na detektoru krve 

První měření bylo zaměřeno na změření proudového odběru detektoru krve. Pro měření byly 

pouţity dva druhy baterií o dvou různých kapacitách (napětí na článek). První baterie, značky 

Energizer, měly celkové napětí na dvou článcích 3,19 V. Druhé baterie, značky Bateria, měly celkové 

napětí na dvou článcích 2,97. Napětí na baterkách bylo měřeno v aplikaci během měření proudového 
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odběru. Jednotlivé odběry jsou uvedeny v tabulce 7. Uvedené údaje slouţí pouze pro hrubý nástin 

doby aktivní spolehlivé činnosti. Hodnota proudového odběru detektoru je maximální naměřený údaj. 

Je-li detektor krve ve stavu klid, je proudový odběr 1,8 mA a periodicky v intervalech se zvyšuje na 

uvedené maximální hodnoty. Měření odběru proudu navíc komplikuje různý proudový odběr 

prosvětlovací LED diody při dvou rozdílných vlnových délkách a zvyšování proudového odběru při 

poklesu napětí na baterkách (sniţování kapacity). Tato problematika by si zasluhovala komplexnější 

analýzu, avšak není hlavním tématem diplomové práce. Důleţité zjištění je, ţe naměřený odběr proudu 

zkonstruovaného detektoru krve je v řádu jednotek miliampér a tudíţ vkládán velký předpoklad pro 

dlouhou dobu aktivní spolehlivé činnosti. 

Výrobce 

baterie 

Napětí na 

bateriích 

Hrubý odhad 

kapacity baterií 

Maximální proudový 

odběr detektoru k. 

Hrubý odhad doby 

výdrţe detektoru k. 

Energizer 3,19 V 2500 mAh 4,7 mA 22 dní 

Bateria 2,97 V 1000 mAh 5,4 mA 7 dní 

Tabulka 7: Hrubý odhad doby provozu detektoru krve 

4.4.2. Vstupní podmínky pro testování 

V této části diplomové práci se přistoupilo k jiţ samotnému testování zhotoveného výrobku 

detektoru krve. Nejprve je nutné předem určit, za jakých podmínek bude detektor krve INKE1 

testován. 

Testování musí proběhnout při několika druzích osvětlení prostoru, ve kterém se bude detektor 

krve nacházet. Testovat se bude hlavně odolnost detektoru krve proti ovlivnění správného 

vyhodnocení stavu v závislosti na druhu osvětlení, ve kterém se aktuálně detektor krve nachází. 

Různými zdroji světla budou sluneční světlo, světlo 50 W halogenové ţárovky a úsporná 25 W 

ţárovka Philips. Testy v různých prostředích budou pokaţdé provedeny na 11 hadičkách.  

Testovat se bude správnost indikace stavů Klid, Pozor a Alarm. Stav Klid by měl být 

„signalizován“ (tento stav je signalizován nesvícením signalizační LED2) při měření prázdné a čisté 

hadičky optoelektronickým párem. Při signalizování stavu Pozor se rozsvítí signalizační LED2 modře, 

tento stav by měl být aktivní při obsahu vody v hadičce. Poslední moţný signalizovaný stav detektoru 

krve, Alarm, je signalizován přerušovaným zvukem o frekvenci 5 kHz a blikající červenou barvou 

LED diody, LED2. Tento stav by měl detektor signalizovat, nachází-li se v obsahu hadičky krev. 

Z popisů stavů vyplývá, ţe k testování musí být připraveny vzorky vody, pouţita destilovaná 

voda a vzorky roztoku krve s vodou. Roztoky vody s krví budou o dvou různých koncentracích. V 

prvním roztoku je krev ve vodě obsaţena v 0,1% a ve druhém případě v 0,5%. 
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4.4.3. Výsledky testování detektoru krve 

Testování detektoru proběhlo ve dvou testech na dvou různých místech. První test se řídil 

podmínkami popsanými v předchozí kapitole a byl proveden v prostorách, kde byly provedeny 

všechny dosavadní měření. Druhý test měl uţ o mnohem větší vypovídající hodnotu. V druhém testu 

se funkčnost detektoru krve zkoušela na samotné Intraaortální balonkové kontrapulzaci, přístroji 

AutoCat 2 WAVE vyráběný firmou Arrow. Test proběhl v Hradecké pobočce zmiňované firmy. 

Výsledky z prvního testu jsou zaznamenány v následující tabulce 8. Tabulka znázorňuje, kdy a 

jaké stavy byly zařízením INKE1 detekovány. Písmena K, P, A jsou počáteční písmena jednotlivých 

stavů, které reprezentují, tj. K Klid, P Pozor, A Alarm. Buňky vyplněné barvou do zelena znázorňují 

správnou funkčnost. Červeně vyplněná buňka znázorňuje chybně nahlášený stav. Buňka vyplněná 

světle oranţovou barvou znamená neutrální vyhodnocení provedeného testu. Číslo řádku reprezentuje, 

kolikátou hadičkou byl test proveden. 

Vzdálenost mezi detektorem krve a zdrojem světla byla proměnlivá, ne však větší neţ 1 m a menší 30 

cm. Detektor se testoval v pozici, kterou bude v praxi zaujímat na intraaortální balonkové pumpě, tj. 

ve svislé poloze s předním panelem umístěným nahoře (viz poloha na Obrázek 30). 

Sluneční světlo 

 
Halogenová ţárovka 50 W 

 
Úsporná ţárovka 25 W 

H. 

Vzorek v hadičce 

 H. 

Vzorek v hadičce 

 H. 

Vzorek v hadičce 

vzduch voda 0,1% 0,5% 

 
vzduch voda 0,1% 0,5% 

 
vzduch voda 0,1% 0,5% 

1 K P A   

 
1 K P A   

 
1 K P A   

2 K P A   

 
2 K P A   

 
2 K P A   

3 K P P A 

 
3 K P P A 

 
3 K P P A 

4 P A     

 
4 K P A   

 
4 K P A   

5 K P P A 

 
5 K P P A 

 
5 K P P A 

6 K P A   

 
6 K P A   

 
6 K P A   

7 P P A   

 
7 P A     

 
7 P P A   

8 K P P A 

 
8 K P P A 

 
8 K P P A 

9 K P A   

 
9 K P A   

 
9 P A     

10 K P P A 

 
10 K P P A 

 
10 K P P A 

11 K P P A 

 
11 K P P A 

 
11 K P P A 

Tabulka 8: Testování INKE1 

 Druhý test byl proveden ve firmě Arrow, jak je jiţ zmíněno v úvodu kapitoly. V tomto testu se 

zhotovený výrobek INKE1 umístil na hadičku, která byla připojená do intraaortální balonkové 

kontrapulzace AutoCat 2 WAVE. Do obsahu hadičky se ještě před zapojením k intraaortální 

balonkové kontrapulzaci aplikovala voda. Tento test zobrazuje níţe uvedený obrázek 30. Po zapnutí 

AutoCatu byla voda z obsahu hadičky postupně modulem Drain Bottle (viz Obrázek 6), umístěném 

v AutoCatu, odstraněna. Detektor krve INKE1 během testu nenahlásil svému okolí ţádný chybový 

stav. Krev se do obsahu hadičky z bezpečnostního důvodu neaplikovala. 
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Obrázek 30: Umístění INKE1 na AutoCat 2 WAVE 

4.4.4. Vyhodnocení testů 

Na detektoru krve byly provedeny dva dílčí testy. Testování odolnosti detektoru na okolní 

světlo a nakonec testování na intraaortální balonkové kontrapulzaci AutoCat 2 WAVE vyráběné 

firmou Arrow. 

 V prvním testu, test spolehlivosti indikace vůči různým okolním zdrojům světla, byly 

výsledky nad očekávání příznivé. V případech, kdy detektor chybně informoval o obsahu hadičky, se 

nejednalo o vliv okolního světla, ale spíše o špatné nasazení hadičky na detektor krve. Tuto chybu, aby 

se jiţ neopakovala, lze eliminovat posunutím konstant pro vyhodnocovací logiku mikrokontroléru (viz 

kapitola 4.2.2.2), nebo lepší konstrukcí hadičky. Ve všech testech byl detektor schopen detekovat 

v obsahu hadičky roztok s 0,5% krve obsaţené v destilované vodě. V některých případech byl 

dokonce schopen rozpoznat koncentraci 0,1% krve obsaţené ve vodě. 

 Druhý test, realizovaný ve firmě Arrow, se zaměřil na otestování v praxi. Výsledky tohoto 

testu jsou rovněţ nad očekávání dobré. Detektor krve během testu nenahlásil ţádný chybný stav, který 

by nekorespondoval s obsahem hadičky. Krev v tomto případě z bezpečnostních důvodů testována 

nebyla. Avšak ve všech případech, kdy byly správně rozpoznány první dva stavy v hadičce, by 

s určitostí krev o koncentraci 0,5% obsaţené ve vodě byla rozpoznána. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo nalézt řešení k úniku krve při nitroţilních aplikací.  

Těţištěm diplomové práce je třetí část s názvem Návrh detekce úniku krve a způsobu 

vyhodnocení. Tato část vychází z teoretického analyzování problému v prvých dvou částích, kde se 

nachází exkurz do pojmu intraaortální balonkové kontrapulzace a rozbor problematiky měření a 

detekce úniku krve. Zjištěné informace z třetí části jsou vstupními informacemi pro konečnou část s 

názvem Realizace detektoru krev, kde jak název napovídá, je popsán postup zrealizování finálního 

výrobku. 

 Na začátku diplomové práce po rozboru řešeného problému se navrhl optoelektronický způsob 

detekce úniku krve. Tento způsob byl následně v sedmi měřeních experimentálně testován. 

K jednotlivým experimentům se vyrobily dva měřící moduly. 

Na modulu 1 se provedly celkem 4 měření. Bylo dohromady zaznamenáno 2250 naměřených hodnot. 

Jednotlivá měření na sebe analogicky navazovala. Základem bylo měření 1, ze kterého vycházela 

měření 2 a 3. Finální měření celé série, měření 4, vycházelo z měření 2 a 3. 

Postupnou selekcí optoelektronických párů, kde do prvního měření vstoupilo 12 párů a v dalších 

měřeních byly různě modifikovaný, nebo pouze doplněny (o LED se stejnou vlnovou délkou), se 

nejideálnějším optoelektronickým párem pro detekci krve a vody v obsahu hadičky s přihlédnutím na 

vlastnosti samotné detekce a následné praktické realizovatelnosti stal pár s trojbarevnou LED diodou. 

Dioda má typové označení 540R2GBC-CC pracující na vlnových délkách 525 nm (detekce krve) a 

635 nm (detekce vody). Fototranzistor má typové označením TEPT5600, disponující s velkou 

spektrální citlivostí na daných vlnových délkách. Dioda LED můţe pracovat ještě na třetí vlnové 

délce, ta se ale nebude pouţívat a tak je zbytečné uvádět její hodnotu. 

Na měřicím modulu 2 byla celkem provedena 3 komplexní měření. První měření, měření 5, mělo za 

cíl stanovit vhodný algoritmus, jakým se bude v praktické realizaci identifikovat obsah v hadičce, tj. 

jednoznačné a opakovatelné rozlišení od vzduchu, vody a krve smísené s vodou. Tento algoritmus je 

popsán v kapitole 3.3.3.1.1.  

Druhé měření na měřicím modulu 2, měření 6, hledalo odpověď na otázku, zda se nachází analogie 

naměřených dat mezi prvním (vzduch v hadičce) a druhým (destilovaná voda v hadičce) měřením na 

devíti různých hadičkách. Z výsledků zobrazených v grafech vyplynulo, ţe ţádná analogie mezi těmito 

měřeními se nenachází. Pro nastavení opakovatelnosti a správné indikace v praktické realizaci budou 

určující konstanty, které se stanoví z naměřených dat. 

Poslední měření na měřicím modulu, měření 7, jiţ reflektovalo poţadavky na praktickou realizaci. 

Poţadavkem bylo sníţení napájecího napětí měřicího fototranzistoru z dosud neměnných 5 V na 2,8 

V. Při této změně napětí nedojde k ţádnému zhoršení citlivosti fototranzistoru, tj. vypovídající 

naměřené informace z 2,8 V jsou rovnocenné s daty  naměřených při 5 V. Druhým cílem v měření 

bylo nalézt nejoptimálnější nastavení optoelektronického páru, které by umoţňovalo opakovatelné 

rozpoznání látek vyskytujících se v hadičce. Toto nastavení je popsáno v kapitole 3.3.3.3.2. 
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 V konečné části diplomové práci byl samotný detektor krve zrealizován. Jádrem detektoru 

krve je mikroprocesor ATtiny13 vyráběný firmou ATMEL. Detektor je vytvořen z plastové krabičky 

KP 20 B prodávané firmou GES. Krabička po úpravě umoţňuje snadné přichycení a sejmutí 

z hadičky, aniţ by se detektor po hadičce samovolně pohyboval. Celkový proudový odběr detektoru 

krve měl maximální hodnotu 5,4 mA, coţ dává předpoklad dlouhé doby aktivní spolehlivé činnosti. 

Celková cena vyrobeného detektoru činní 422 Kč. Detektor krve byl také pojmenován podle zkratek 

slovního spojení INdikátor KrvE, INKE1. 

Vyrobený detektor byl následně ve dvou komplexních testech úspěšně otestován. 

Výstup diplomové práce, zařízení INKE1, by měl slouţit k úspěšnému započetí sériové 

výroby firmou Arrow. Zařízení by se mělo stát součástí intraaortální balonkové kontrapulzace 

vyráběné zmíněnou firmou Arrow. 
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