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Abstrakt 

V této bakalářské práci se zabývám vytvořením demonstrativního, jednoduchého 

přístroje pro spirometrii.Snímací prvek spirometru je digitální pro snadnější a lepší 

zpracování měření v počítači. Souběžně se spirometrem byl vytvořen obslužný software ke 

zpracování naměřené křivky. Zařízení je koncipováno tak, aby mohlo sloužit pro rychlou 

diagnostiku dýchacího systému vyšetřované osoby a přitom jeho obsluha nebyla 

náročná.Zároveň jej lzepoužít jako učební pomůcku pro seznámení se s principem měření 

plicních ukazatelů pomocí diferenčního tlakového senzoru. 

Klíčová slova 

Spirometrie, plíce, plicní ukazatele, digitální senzor, digitální komunikace, diferenční 

tlakový senzor, Matlab 

Abstract 

In these bachelor work I am interested in creation of demonstrative simple device for 

spirometry. Spirometer sensing element is digital for easier and better processing in computer. 

Together with spirometer was developed control software for processing measured curve. 

Device is drafted to serve for quick diagnostic of pacient's respiratory system and in the same 

time handling wasn't difficult. Also It can be used as teaching instrument for assumption 

principles of measure function lungs parameters by different pressure sensor. 
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1 Úvod 

Vdnešní době existuje nepřeberné množství různých diagnostických prostředků 

monitorujících a proměřujících stav dýchacího systému. Cílem je zdokonalovat stávající 

přístroje a vyvíjet nové metody k získáníco nejlepší informace o zkoumaném organismu. 

Spirometrie je zásadní součástí při zkoumání stavu dýchací soustavy. Umožňuje jednoduchou 

neinvazivní metodou získat maximum informací o stavu plic za cenu krátkého měření. 

V minulosti bylo možné provádět spirometrii pouze v lékařských zařízeních. Nejstarší 

spirometry svými rozměry zabíraly spoustu místa a  představovaly vysoké nároky na údržbu, 

přičemž možnosti měření byly velmi omezené. Po každém pacientovi bylo potřeba přístroj 

řádně desinfikovat, aby se zamezilo přenosu bakterií. Postupem času se rozměry přístrojů 

zmenšovaly a tím i jejichnároky na obsluhu a údržbu. Převrat nastal s příchodem 

pneumotachografů. V jejich možnostech je určit více plicních ukazatelů a hlavně se razantně 

zmenšila velikostsamotného přístroje. Nyní je obsluha přístroje jednoduchá a měření lze 

provádět i v domácím prostředí. Výsledky měření se zobrazují na LCD displej přístroje nebo 

na obrazovce počítače. 

V této práci je popsán postup vytvoření demonstrativního a jednoduchého řešení 

přístroje pro spirometrii. Využití nalezne ve studijním, ale i profesionálním prostředí. V 

sestavě jsempoužil moderní digitální senzors vynikající vysokou citlivostí, nízkou spotřebou 

a preprocessingovými možnostmi. A využil výpočetních a programovacích možností 

programu Matlab. První kapitoly přiblíží fyziologické a patofyziologické aspekty dýchacího 

systému. Následují popisy v minulosti, ale i v současnosti, používaných metod pro spirometrii 

a podrobný popis principu použité metody v této práci. Praktická část je rozdělena na část 

hardwarovou, kde jsou popsány parametry použitých součástek a softwarovou, kde se nachází 

podrobný postup práce s mikrokontrolérem ovládajícím senzor přes USBport počítače. V 

poslední kapitole jsem celý přístroj otestoval a software zkalibroval pro dosažení co 

nejpřesnější správné hodnoty. Součástí práce je fotodokumentace s komentáři a hodnocení 

dosažených výsledků. Pro snažší implementaci do výuky jsem vytvořil protokol pro měření. 
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2 Fyziologie 

2.1 Dýchací systém 

Soustava dýchacího systému je velmi rozsáhlá a na její práci se podílí široká škála 

svalů, dýchací cesty a plíce. Svaly podílející se na procesu dýchání označujeme jako 

inspirační svaly. Mezi inspirační svaly řadíme bránici, vnější mezižeberní svaly, prsní svaly 

a některé svaly zad a krku. Dýchací systém se dělí na horní cesty dýchací, kam patří nosní 

dutina s okolními dutinami, ústa a nosohltana na dolní cesty dýchací, které tvoříhrtan, 

průdušnice, průdušky a průduškový strom,zakončený v plicích.Primární funkcí horních cest 

dýchacích je nasátí vzduchu, jeho ohřátí, zvlhčení, případně filtrace pomocí nosních chloupků. 

Dolními cestami dýchacími je vzduch při nádechu (inspíriu) dopravován do plic. V plicích 

proběhne látkova výměna, po níž nastane výdech (exspírium).Při nádechu dojde ke kontrakci 

bránice, která se sploští a lehce posune k plícím o 1,2 cm, čímž se stlačí břišní útroby a rozšíří 

se břišní stěna. V plicích tímto okamžikem dochází k nasátí okolo 300 ml vzduchu nosem, či 

ústy. 

2.1.1 Plíce 

Latinsky pulmo.Jsou párový orgán, konzistencí připomínající houbu nasáklou vodou. 

Nachází se v hrudním koši, kde jsou chráněny žebry, v pleurální dutině. Výplň pleurální 

dutiny tvoří pleurální tekutina, která zabraňuje tření pohrudnice s poplicnicí.Tlak v této dutině 

je nižší než atmosférický, přibližně -0,6 kPa. Každá plíce se skládá z laloků, pravá ze tří, levá 

ze dvou. Levá plíce se tvarem liší od pravé výřezem ve své spodní části z důvodu přítomnosti 

srdce. Do laloků vstupují průdušky, které se dále dělí a ústí do plícních sklípků, kde se 

nachází alveoly obklopené kapilárami vedoucí ze srdce a v místě dotyku kapilára-

alveoladochází k výměně dýchacích plynů. Celková plicní plocha je u každého jedince různá 

a většinou bývá v rozmezí 50 až 80 m
2
. 



3 

 

Obr. 2.1: Plíce se znázorněním roztažitelnosti při inspíriu [1] 

2.2 Dýchání 

První nádech jedince registrujeme v okamžiku narození a poslední výdech je známkou 

úmrtí, přičemž během celého života proces dýchání neustane déle než na několik minut. 

Dýchání probíhá autonomně, ale je možné jej ovlivnitvlastní vůlí. Kdykoliv během 

normálního dýchání lze zrychlit frekvenci inspíria a expíria, hloubku inspíria, případně 

zadržet dech. V klidovém stavu je tlak v dýchacích cestách roven atmosferickému tlaku. 

Avšak tlak v pleurální dutině je nižší než je atmosférický. Při normálníminspíriu či expíriu se 

tlak v plicích průběžně mění zhruba o 0,2 kPa.Dýchání probíhá na dvou úrovních, vnější 

a vnitřní. Vnější dýcháníje právě příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého a vnitřní dýchání 

probíhá na úrovni buněk a tkání. 

2.2.1 Nádech (inspírium) 

Během inspíria se zvětší objem plic, tím pádem se tlak v plicích zmenší pod hodnotu 

atmosférického a to zapříčiní nasátí vzduchu z okolního prostředí do plic. V tomto okamžiku 

proběhne výměna plynů v alveolách.Do krve v plicních kapilárách difunduje kyslík a z krve 

do alveol difunduje oxid uhličitý.Všechen nasátý vzduch se nedostane do plic. Zhruba třetina 

tohoto vzduchu vyplňuje tzv. mrtvý prostor. Vzduch v mrtvém prostoru se nepodílí na 

dýchání, pouze vyplňuje prostor dýchacích cest. 

2.2.2 Výdech (exspírium) 

Při exspíriu nastane proces opačný inspíriu. Objem plic se zmenší a zvětší se tlak v 

plicích. To vede k vypuštění vzduchu s převážným obsahem oxidu uhličitého do okolní 

atmosféry. V dýchacích cestách zůstává mrtvý vzduch. 

[1] [2] [4] [6] 
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3 Patologická fyziologie 

Patofyziologie dýchacího ústrojí nám popisuje případy, kdy se stavba dýchacího 

systému, případně jeho funkce nějakým způsobem odlišuje od normálního stavu. Dělí se na 

řadu podskupin dle druhu dysfunkce. Změny dýchacího systému mohou vést až 

k nestandardním projevům dýchání. Tyto nestandardní projevy se řadídletabulky 3.1. 

Tab. 3.1: Pojmy projevu dýchání [3] 

hyperpnoe prohloubené dýchání 

eupnoe normální dýchání 

hypopnoe mělké dýchání 

apnoe zástava dechu 

bradypnoe zpomalené dýchání 

tachypnoe zrychlené dýchání 

dyspnoe pocit nedostatku vzduchu (dušnost) 

asfyxie dušení 

ortopnoe klidová dušnost vynucující zaujetí polohy vsedě nebo vstoje 

3.1 Patofyziologické změny nepřímo působící na dýchací systém. 

Ve vzácných případech může nastat situace, kdy srdce inklinuje k pravé plící od 

pomyslné středové osy těla, případně hrot srdce (apex) směřuje k pravé plíci. Tento 

fyziologický stav se jmenuje dextrokardie. Stavba plic se tímto nijak neodlišuje od člověka se 

srdcem na levé straně (z pohledu dané osoby). 

3.2 Obstrukční plicní onemocnění 

Projevuje se nárůstem dechového odporu. Dýchání je ztížené, doba mezi inspíriem 

a exspíriem se prodlužuje a dávka vzduchu snižuje. Onemocněním, projevující se 

obstrukčním plicním onemocněním, jsou astmatické záchvaty, vdechnutí cizího předmětu, 

chronická bronchitida. Obstrukční onemocnění vede k hypoventilaci (snížené dýchání). 

3.2.1 Bronchitida 

Rozlišujeme dva druhy bronchitidy. Chronická, má dlouhodobé trvání, které se 

případně opakovaně vrací. Může být vyvolána nevhodným prostředím obsahující prach nebo 

kouř. Akutní bronchitida je charakterizována přemnožením bakterií či virů v dýchacích 

cestách, následkem se tvoří větší množství hlenu. Její příčinou je převážně oslabení 

organismu. 
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3.3 Restrikční plicní onemocnění 

Je závažnější onemocnění zapříčiněné fyzickým zásahem do plic. Může nastat případ, 

že jiné onemocnění zapříčiní odstranění části plíce, tzv. resekce. Nejčastěji je resekce 

prováděna na plíci zasažené karcinomem. Funkční plocha plíce se zmenší, zmenší se i vitální 

kapacita plic, plicní poddajnost a difúze. Zvýší se zátěž na srdce. 

3.3.1 Pneumotorax 

Pneumotorax je zvláštní případ restrikčního onemocnění plic. Rozlišujeme dva případy. 

Cizí předmět vnikne do pleurální dutiny a způsobí otevřený pneumotorax. Tlak v pleurální 

dutině se vyrovná atmosférickému tlaku a postižená plíce přestane ventilovat. Na druhou plíci 

je kladeno zvýšené úsilí ventilace. Tenzní pneumotorax je druhý případ, a nejvíce ohrožující 

život. V místě zranění je při inspíriu otvorem nasáván vzduch do pleurální dutiny. Při exspíriu 

se otvor uzavře, nasátý vzduch zůstává v oblasti plic a nadále se akumuluje. Trváním tohoto 

stavu dochází k omezení srdečního rytmu.Na obrázku 3.2 je znázorněno proudění 

nadechované vzduchu (červeně) a vydechovaného (modře) v případě otevřeného či tenzního 

pneumotoraxu. 

Obr. 3.2: Druhy pneumotoraxu [3] 

3.4 Plicní edém 

Plicní edém vzniká, dostane-li se do alveol plazmatická voda z kapilární krve. 

K tomuto může dojít špatnou propustností v místě kapilára-alveola nebo při selhání srdce. 

Selže-li srdce, sníží se schopnost cirkulace krve, ta se začne hromadit v plicním oběhu, kde 

navíc zvýší tlak. Tím dojde k nahromadění krve v místě difúze a začne se do alveol dostávat 

plazmatická voda. Plicní edém se projevuje kašláním, až vykašláváním tekutiny. U postižené 

osoby se začne projevovat ortopnoe (viz. taublka 4.2.1). Vzpřímená poloha těla snižuje žilní 

tlak. 
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3.5 Plicní emfyzém 

Nebo-li rozedma plic, je onemocnění, způsobené několika faktory,vede k ochabnutí 

plíce a bývá nejčastější příčinou úmrtí. Může být způsobená chronickou obstrukční plicní 

nemocí, velký podíl má také kouření. V ochablé plíci dochází k roztažení plicních alveol, to 

způsobí omezení schopnosti smrštění alveol potřebné k vypuzení vzduchu z plíce. Postižená 

osoba emfyzémem pociťuje omezenou schopnost vydechovat a snižuje se hodnota vitální 

kapacity plic. K ochablé plíci může dojít lokálně pouze na části plíce nebo na celé plíci. 

[3] [4] [6] [7] 
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4 Vyšetření plic 

Aby lékař mohl určit co nejpřesnější diagnózu nemoci dýchacího ústroji, je třeba mítco 

nejpřesnější náhled na problém. Zobrazovací technika umožňuje pohled do tělních útrob, 

bohužel plíce jsou orgán, kde bez kontrastní látky téměř nepořídíme snímek. Dále lze použít 

metody celotělové pletyzmografie nebo nejlépe spirometrie. Měření spirometrie se provádí 

spirometrem nebo pneumotachografem. Spirometr měří plícní objemy a kapacitu plic. 

Pneumotachograf je přístroj měřicí objemový průtok, ale lze použít i pro nepřímé měření 

plícních objemů a kapacit. Výsledkem spirometrického měření je spirogram. 

4.1 Spirogram 

Spirogram je grafické znázornění jednoho, či více nadechnutí a vydechnutí. Křivka 

spirogramu může mít závislost objemu V na čase t, nebo objemového průtoku qv na objemu 

V (nadechnutém nebo vydechnutém).  

4.2 Plicní ukazatelé 

Udávajíhodnoty závislé na věku, hmotnosti, výšce, pohlaví, stavu dýchacího systému 

a kondici vyšetřované osoby. Jsou označovány zkratkou z jejich anglického názvu. 

Tab.4.2.1: Plicní funkční ukazatelé 

Český název ukazatele Anglický název ukazatele Zkratka 

Dechový objem Tidal volume TV, VT 

Inspirační rezervní objem Inspiratory reserve volume IRV 

Exspirační rezervní objem Exspiratory reserve volume ERV 

Inspirační kapacita Inspiratory capacity IC 

Vitální kapacita plic Vital capacity VC 

Funkční reziduální kapacita Functional residual capacity FRC 

Reziduální objem Residual volume RV 

Celková kapacita plic Total lung capacity TLC 

Usilovná (výdechová) vitální kapacita Forced expiratory vital capacity FVC, FEVC 

Usilovná nádechová vitální kapacita Forced inspiratory vital capacity FIVC 

Usilovný vydechnutý objem za sekundu Forced expired volume per second FEV1 

Usilovný nadechnutý objem za sekundu Forced inspired volume per second FIV1 

Střední výdechový čas Mean expiratory time MET 

Vrcholová výdechová rychlost Peak expiratory flow PEF 

Střední výdechová rychlost Mean expiratory flow MEFx% 

Střední nádechová rychlost Mean inspiratory flow MIFx% 
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Jednotky měřených ukazatelů jsou v litrech, poslední tři ukazatelé v tabulce jsou v 

litrech za sekundu. Během vyšetření lékař podává pacientovi instrukce, jakým způsobem má 

do měřícího systému dýchat. 

4.2.1 Plicní objemy 

Pro stanovení plicních objemů byly zavedeny pojmy klidový nádech, klidový výdech, 

usilovný nádech, usilovný výdech, maximální nádech a maximální výdech. Klidový nádech 

nebo výdech je takový, který proběhne bez jakéhokoliv úsilí a je spontánní, objem činí okolo 

500 ml a je označován jako dechový objem VT. Usilovný nádech je takový, kdy po klidovém 

nádechu lze nasát vzduch až na maximální mez. Usilovný nádech je roven inspiračnímu 

rezervnímu objemu IRV. Případně usilovný výdech je takový, kdy po klidovém výdechu lze 

ještě vydechnout až na maximální mez, takto je označen exspirační rezervní objem ERV. 

V případě maximálního výdechu zůstává vzduch v mrtvém prostoru, tento objem je nazýván 

reziduální objem RV a spirometry je nezměřitelný.Jako další se uvádí hodnota usilovného 

sekundového objemu FEV1, vychází z objemuvydechnutého vzduchu v první sekundě při 

usilovném výdechu z usilovného nádechu. A také se zaznamenává hodnota objemu 

usilovného nádechu v první sekundě měření FIV1. Maximální nádech je součet klidového 

nádechu a usilovného nádechu. Maximální výdech je součet klidového výdechu a usilovného 

výdechu. Jednotky výsledných hodnot se uvádějí v litrech. 

4.2.2 Plicní kapacity 

Plicní kapacity jsou udávány hodnotou součtu minimálně dvou objemů. Součet objemu 

klidového nádechu a objemu usilovného nádechu, což je hodnota maximálního nádechu, je 

roven inspirační rezervní kapacitěIRC. Součtu objemu maximálního výdechu a objemu 

maximálního nádechu je roven hodnotě vitální kapacity plic VC. Součtu reziduálního objemu 

a objemu usilovného výdechu je rovna funkční reziduální kapacita plic FRC. Součtem 

objemu maximálního výdechu, objemu maximálního nádechu a reziduálního objemu je 

celková plicní kapacita TLC. Rozdíl mezi objemem usilovného výdechu a následujícím 

objemem usilovného nádechu je inspirační vitální kapacita plic IVC. Rozdíl mezi objemem 

usilovného nádechu a následujícím objemem usilovného výdechu je exspirační vitální 

kapacita plic ERV.Mezi nejčastěji měřené ukazatele patří usilovná vitální kapacita FVC, 

FEVC. Je to objem usilovně vydechnutého vzduchu z plného nádechu. A posledním 

zmíněným je usilovná nádechová vitální kapacita plic FIVC, objem usilovně nadechnutého 

vzduchu z plného výdechu. Jednotky naměřených výsledných hodnot jsou uvedeny v litrech. 

4.2.3 Ostatní plicní ukazatelé 

Mimo kapacity a objemy plic jsou mezi měřenými veličinami rychlosti průtoků. 

Vrcholová výdechová rychlost PEF znázorňuje maximální průtok z usilovného nádechu 

vzduchu do usilovného výdechu.Střední výdechová rychlost MEFx% udává střední průtok 

vydechovaného vzduchu z usilovné vitální kapacity, kdy bylo vydechnuto x vzduchu, za x se 

dosazuje 25%, 50%, 75%. Střední nádechová rychlost MIFx% udává střední dobu průtoku 

nadechnutého vzduchu, kdy bylo nasáto x% vzduchu z usilovné vitální kapacity, za x je 

dosazováno 25%, 50% nebo 75%. Jednotky těchto veličin jsou v litrech za sekundu. Pro větší 
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přehlednost se také uvádí usilovný vydechnutý sekundový objem v procentuálním poměru s 

vitální kapacitou plic, takto označený údaj nalezneme jako FEV1%VC. Někdy se objevují i 

poměry s usilovnou vitální kapacitou FEV1%FVC nebo inspirační vitální kapacitou 

FEV1%IVC, místo vitální kapacity. 

 

Obr. 4.1: Spirogram se znázorněním plicních ukazatelů [22] 

[2] [5] [7] [20] [21] [22] 
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5 Přístroje pro spirometrii 

Přístroje pro měření se rozlišují podle principu a typu závislostí získávaného 

spirogramu. Kvalitní spirometr by měl splňovat několik požadavků, mající vliv na přesné 

měření. Měl by být správně zkalibrován pro danou nadmořskou výšku, ve kterém se nachází. 

Jiná nadmořská výška znamená jiný atmosférický tlak prostředí a pokud byl například přístroj 

zkalibrován v jiné nadmořské výšce, než je požíván, tak může vzniknout nepřesnost měření. 

Nastavení pro jinou nadmořskou výšku se projeví nepřesnou výslednou hodnotou 

objemového průtoku.Kalibrace na nadmořskou výšku je zejména důležitá u citlivých 

elektrických či digitálních senzorů. Další veliký nárok je kladen na hygienu přístroje. Přístroj 

by měl být zkonstruován tak, aby nedocházelo k hromadění bakterií a aby všechny části byly 

desinfikovatelné a nevyžadovaly složitou údržbu. V ideálním případě by měl být přístroj malý, 

lehký a odolný. 

Nejstarším typemje spirometrs vodním uzávěrem. Spirometr se skládá z dutého zvonu 

ponořeného do vody. Na zvonu je pomocí kládky zavěšeno protizávaží. Protizávaží slouží k 

tomu, aby se nestlačoval plyn uvnitř zvonu, tím pádem tlak uvnitř zvonu je roven 

atmosférickému tlaku, a zároveň je na něm umístěn zapisovací prvek zaznamenávající 

dechovou křivku na otačející se válec. Pacient dýchá do náústku ústícího do prostoru zvonu. 

Maximální měřitelná kapacita je 10 litrů. Hlavní nevýhodou je hromadění CO2 při delším 

měření a tím pádem vzniká narkotizační efekt. Velké nároky jsou také kladeny na údržbu celé 

soustavy. Mezi další nevýhodu se řadí konstrukce soustavy a náročnost údržby. Tělo zvonu je 

vyrobeno z kovu, který v kontaktu s vodou časem začne korodovat, tím pádem je třeba 

spirometr pravidelně vysušovat. Z hygienických důvodu je potřeba pravielněměnit vodu z 

důvodu hromadění bakterii a pravidelně desinfikovat. Další z řady mechanických spirometrů 

je spirometr se suchým uzávěrem.Skládá se z válce s pístem z lehkého kovu umístěného 

horizontálně. Píst nemá třecí plochu s válcem a jeho statický odpor je snížen valivými ložisky. 

Celá soustava je neprodyšně utěsněna gumovým těsněním. Měření probíhá optickým 

snímačem otáček. S jeho pomocí se zjišťuje změna polohy pístu, dvě otáčky odpovídají 10 

litrům a v každé otáčce lze rozlišit 2000 poloh. Konstrukčně je přístroj menší než spirometr s 

vodním uzávěrem, avšak stále není plně vyhovující vzhledem ke své váze 8kg. Doposud se 

jednalo o přístroje měřicí pouze objem. Jinými typy jsou pneumotachografy měřicí objemový 

průtokqv, uvádí se v jednotkách L s
-1

. Typické pneumotachografy užívané v lékařství jsou 

lopatkové, s diferenčním manometrem a ultrazvukové. Lopatkový pneumotachograf je 

nejzákladnějsím zástupcem této řady. Obsahuje otáčející se lopatky s osou otáčení ve směru 

proudění vzduchu. Infračervenou diodou se snímá počet přerušení dopadajícího světla na 

polovodičový fotodetektor při otáčení lopatek.Lopatka by neměla být tlumená, aby úhlová 

rychlost otáčení lopatek byla lineární s rychlostí proudění vzduchu. Nevýhodou je, že lze 

proudění měřit pouze v jednom směru (při nádechu nebo výdechu) z důvodu setrvačnosti 

lopatek. Z tohoto důvodu nejsou tyto přístroje vhodné pro relevantní lékařské vyšetření a 

jejich využití se víceméně omezuje na domácí použití.V přístroji se nachází čítač, který 

zaznamenává počet přerušení při měření a tento počet se rovná celkovému objemu. Další 

logické prvky zpracovávají uživatelem zadané (výška, pohlaví, věk)a naměřené údaje a na 
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LCD displeji přístroje zobrazí výsledné hodnoty. Nejčastěji FEV1, FEV1%FVC, PEF a FVC. 

Konstrukčně bývají tyto přístroje velmi kompaktní, bohužel také velmi křehké. Údržba není 

vyžadována téměř vůbec. Přístroj je lehce desinfikovatelný. Měření není ovlivněno vlhkostí 

okolí nebo tlakem, tudíž nevyžaduje kalibraci.Ultrazvukový pneumotachograf využívá při 

měření změn rychlostí mechanického vlnění při změně rychlosti proudění vzduchu. V trubici 

pneumotachografu jsou umístěny dva vysílače a dva příjímače orientované vůči sobě do kříže. 

Se směrem proudění vzduchu svírají určitý úhel. Při proudění vzduchu se měří rychlost 

ultrazvuku mezi prvním a druhým párem čidel. Konstrukčně jsou tyto přístroje velmi dobře 

řešeny. Vyznačují se velikou odolností díky absenci mechanických částí. Také tento typ 

nevyžaduje kalibraci. Nejvíce užívaným přístrojem je pneumotachograf s diferenčním 

tlakovým senzorem. Jeho popis je v následující podkapitole. 

5.1 Pneumotachograf s diferenčním senzorem tlaku 

Diferenční manometr se užívá pro měření průtoků dýchacích plynů v trubici. Průtok 

plynu v soustavě je snímán na dvou místech soustavy. Senzor má dva vstupy pro tlak, které 

ústí do komůrky s membránou a indukčnostními snímači. Místo indukčnostních snímačů se 

používají také kapacitní snímače. Tlaky přivedené na vstupy senzoru jsou rozdílné. Rozdílný 

tlak v komůrkách vychýlí membránu. Tato výchylka se projeví zvýšenou indukcí náboje na 

snímači, ke kterému se membrána vychyluje.Rozdíl nábojů na snímačích je roven rozdílu 

tlaků v komůrkách. 

 

Obr.5.1: Princip diferenčního senzoru tlaku [10] 

Nejjednodušší způsob vytvoření rozdílu tlaků je pomocí Venturiho trubice. 
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Obr.5.2: Venturiho trubice [10] 

Z toho plyne vztahvzniklý rozdílem rychlostí proudění a rozdílem tlaků, které je 

odvozeno v Bernoulliově rovnici: 

2

2

21

2

1
2

1

2

1
pvpv

   (1) 

Předpokládá se, že nedochází ke ztrátě způsobené viskozitou plynu a ze zákona 

zachování hmotnosti je hmotnostní průtok při vstupu do soustavy stejný jako při výstupu. 

Úpravou vzorce (1) dostaneme: 

2211 SvSv     (2) 

Dále se předpokládá, že se jedná o ideální plyn (nestlačitelný). Tedy hustota plynu je 

při vstupu do soustavy stejně velká jako při výstupu. Po zkrácení přechází zákon zachování 

hmotnosti na vztah zachování objemového průtoku: 

2211 SvSvqv    
(3) 

Dosazením z Bernoulliovy rovnice a úpravě můžeme vypočítat objemový průtok za 

předpokladu, že známe rozměry trubice, kterou plyn protéká, hustotu plynu a rozdíl tlaků: 

)(

2
2

2

2
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2111
SS

p
SSSvqv

    

(4) 

Pro dosažení většího poklesu rozdílu tlaků se využívá různých typů vzduchových 

odporů. Nejjednodušším typem vzduchového odporu je výše popsaná Venturiho trubice. V 

praxi se používají dva typy vzduchových odporů. 

5.1.1 Fleischův manometr 

Tvoří jej hustá soustava koncentricky uložených trubiček s průměrem menším než 

1mm. Trubičky jsou uloženy ve směru proudění plynu. Měří se tlak před soustavou těchto 

trubiček a za ní. Soustava navíc obsahuje vyhřívací vinutí, které odpařuje zkondenzovánou 

páru vzniklou během měření. 
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Obr.5.3: Schéma Fleischova manometru [10] 

5.1.2 Lillyho manometr 

Je další využívaný typ. Skládá se z několika jemných sítěk umístěných těsně za sebou. 

Opět se měří tlak před soustavou sítěk a za ní. Tento typ je vhodnější pro větší průtok plynu 

než typ z předchozí podkapitoly. 

 

Obr.5.4: Schéma Lillyho manometru [17] 

Hodnota rozdílu tlaků je linearně závislá na objemovém průtoku a velikosti 

vzduchového odporu: 

Dp= p2 - p1 = R×qv     (5) 

Vzduchové odpory by obecně měly mít dostatečně veliký průměr rovný maximálnímu 

měřenému průtoku. V případě, kdy by měřený průtok byl větší než maximální možný průtok, 

docházelo by k turbulencím v soustavě. Odpor by měl vytvořit dostatečný rozdíl tlaků, ale 

zároveň nesmí omezovat pacienta v normálním dýchacím cyklu. 

[5] [10] [17] [20] [21] 
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6 Komunikační sběrnice I
2
C 

Zkratkou I
2
C (Inter Integrated Circuit) se označuje synchronní sériová sběrnice. Tuto 

sběrnici představila firma Phillips oficiálně v roce 1992. Použití je zejména vhodné pro 

přenos malého množství dat. Nejčastěji se používá pro konfiguraci zařízení nebo k propojení 

mikročipů se zařízením. 

6.1 Fyzická vrstva 

Přenášení bitů probíhá obousměrně, standardně se přenáší 8 bitů, někdy i 10 bitů dat. 

Obecně se používá minimálně jedno zařízení ovládající komunikaci. Je označeno jako Master 

a ostatní připojená zařízení k němu jsou Slave. Linka umožňuje připojit až 128 zařízení v 

režimu Slave k jednomu zařízení Master. Délka vedení je omezená maximální kapacitou 

400 pF. Komunikace Master - Slave může probíhat dvěma způsoby. Buď Master komunikuje 

se všemi Slave najednou formou rozhlašování, anebo jsou data z Masteru přímo odesílána na 

určitou přidělenou adresu. Každé zařízení má unikátní přidělenou fyzickou adresu uvedenou 

výrobcem v dokumentaci. Komunikace používá dvě nebo tři linky, datovou SDA, 

synchronizační SCL a navíc bývá i GND.Komunikační linky SDA a SCL se připojují k 

napájení přes pull up odpory. Tyto odpory mají hodnotu mezi 1k8 až 47k ohmů. 

 

Obr.6.1: Schéma připojení zařízení [16] 

Zařízení Master generuje hodinový signál vnitřním krystalem skrz linku SCL a řídí tak 

komunikaci. Rychlost komunikace je standardně 100 kHz nebo 10 kHz. Ve zvláštních 

případech lze navýšit rychlost na 400 kHz nebo 3,7 MHz. Napěťová úroveň signálu je +5 V 

nebo +3,3 V. 

6.2 Linková vrstva 

Při nečinnosti nabývají linky SDA a SCLhodnoty logické 1. Komunikace je zahájena 

vysláním startovacího znaku, v diagramech označovano jako S, což způsobí přepnutí SDA 

linky na logickou 0, zatímco linka SCL si udržuje logickou 1. Ukončení komunikace probíhá 

vysláním koncového znaku, v diagramech označováno jako P, což způsobí přechod linek 

SDA a SCL na logickou 1. 
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Obr.6.2: Zahájení a ukončení komunikace [15] 

Po zahájení komunikace je vyslána zařízením Master adresa, skládající se ze 7 bitů 

a osmým určujícím bitem, zda se bude ze Slave zařízení číst (R=1), či zapisovat (W=0).Slave 

zařízení nato vyšle potvrzující bit ACK (logická 0), nebo v případě neúspěchu NACK 

(logická 1). Toto potvrzení je vysíláno po každém přijatém či odeslaném bajtu. Po potvrzení 

adresy se provede požadována činnost na Slave zařízení. Následuje příkaz pro ukončení 

komunikace. Schéma komunikace na následujícím obrázku zobrazuje posloupnost, jakou 

probíhá zápis nebo čtení Slave. 

 

Obr.6.3: Schémá komunikace pro zápis a potom pro čtení [15] 

Linka umožňuje použití opakovaného startu. Master zařízení v tomto režimu odešle 

informaci na dvě různé adresy Slave zařízení, aniž by musel mezitím ukončit komunikaci. 

Syntaxe komunikace je stejná jako na obrázku 6.3. Místo ukončovacího znaku se znovu 

odesílá startovací znak, čímž se komunikace opakuje na jinou nadefinovanou adresu 

a komunikace se přeruší až po ní. 

[9] [15] [16] 
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7 Komunikační sběrnice RS-232 

Poslední používaný standard této sběrnice je z roku 1969, označuje se RS-232C. 

V dnešní době se již tato sběrnice příliš nepoužívá z důvodů malé propustnosti dat. 

Nejčastější využití se v minulosti nacházelo pro přenos dat mezi dvěma počítači, propojení 

měřicích přístrojů s počítačem, připojení různých periférií k počítači. 

7.1 Fyzická vrstva 

Maximální přenosová rychlost je 115200 b/s. V praxi se používají 9-pinové 

 a 25-pinovékonektory. Dva piny na každém konektoru slouží ke komunikaci a ostatní piny 

jsou využívany pro řízení komunikace, tzv. handshaking. Popis významu jednotlivých pinů je 

uveden v tabulce 7.1. Propojení komunikačních pinů dvou zařízení se provádí do kříže. Linka 

RxD přístroje 1 se připojí na linku TxD přístroje 2 a linka TxD přístroje 1 se přípojí na linku 

RxD přístroje 2. 

Tab.7.1: Vysvětlivky značek užívaných k označení pinů [8] 

Zkratka Anglický popis Český popis 

DCD (CD) Data Carrier Detect Detekce nosné 

RxD Receive Data Příjímač dat 

TxD Transmit Data Vysílač dat 

DTR Data Terminal Ready Terminál hlásí připravenost ke komunikaci 

GND Ground Signálová zem 

DSR Data Set Ready Zařízení hlásí připravenost ke komunikaci 

RTS Request To Send Oznámení připravenosti pro příjem 

CTS Clear To Send Oznámení připravenosti pro odesílaní 

RI Ring Indicator Indikátor zvonění 

7.2 Linková vrstva 

Napěťový rozsah komunikace je 12 V. Sběrnice je schopna poskytovat proud až 

10 mA. Generování napětí probíhá přes napěťový zdvojovač z 5 V a jeho úroveň je určena 

invertorem. Pro toto zapojení je nedefinované pásmo 3 V, to znamená, že v tomto pásmu se 

nerozlišuje logická 1 ani logická 0.Přenos logické 1 je na úrovni -10 V a logické 0 na úrovni 

+10 V. Pro zajištění bezchybného přenosu dat se využívá parity. Jedná se o bit, oznamující 

splnění určité podmínky. Podmínkou může být, že počet jedničkových bitů s paritním bitem 

bude sudé číslo (Sudá parita) nebo liché číslo (Lichá parita) anebo je paritní bit stále logická 0 

(Space parity) nebo je stále logická 1 (Mark parity). Při použití Mark parity při 8bitovém 

přenosu znaku ASCII je nutné přijímací zařízení nastavit tak, aby byl paritní bit anulován, 

jinak nedojde k rozpoznání ASCII znaku.V případě použití parity je nutné nastavit správný 

typ parity, jinak nemusí být komunikace navázána. 

[8] [9] 
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8 Návrh a realizace hardwaru 

Pro spirometrii byl vybrán princip diferenčního manometru. Tělo spirometru je tvořeno 

biologickým filtrem HEPA Light. Elektronika přístroje obsahuje digitální součástky 

umožňující komunikaci s počítačem. Toto řešení umožňuje zpracovávat naměřené údaje 

pomocí specializovaného softwaru bez nutnosti provádění dalších výpočtů. 

8.1 Použité součástky 

Při výběru součástek byla zohledněna jejich dostupnost, kvalita, cena a v neposlední 

řadě i to, zda vyhovují požadovaným parametrům měřicího rozsahu. 

 Digitální diferenční senzor tlaku - SDP610 (Sensirion) 

 Převodník signálu I
2
C na UART - SC18IM700 (NXP) 

 Vývojový modul UART do USB - MM232R (FTDI Chip) 

8.1.1 SDP610 

Senzor je výrobkem švýcarské firmy Sensirion. Tato firma byla ochotna poslat jeden 

tento senzor jako vzorek k vyzkoušení. Výstup senzoru je digitální, na sběrnici I
2
C. Tepelná 

kalibrace je automaticky prováděna elektronikou senzoru a výstup je již linearizován. 

Ovlivnění výchozího offsetu stárnutím materiálu je udávána méně než 0,1 Pa za rok. Citlivost 

pro přednastavené rozlišení 12 bitů (lze nastavit od 9 do 16 bitů) se udává 0,2 Pa. Senzor se 

doporučuje použít mimo jiné i ve zdravotnictví. Tento senzor z nabídky nejlépe vyhovoval 

požadovaným parametrům a hlavně je jeho výstup digitální, tudíž umožňuje snadnější 

zpracování v počítači. 

Tab.8.1: Parametry senzoru. [11] 

Napájení 3 - 3,6 V (stabilně 3,3 V) pro <6 mA 

Měřicí rozsah od -500 Pa do +500 Pa 

Doba odezvy 4,6 ms 

Rozsah teplotní kalibrace 0°C - 50°C 

Pracovní frekvence sběrnice 100 kHz (maximálně 400 kHz) 

 

Obr.8.1: Digitální diferenční tlakový senzor SDP610 [11] 
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8.1.2 SC18IM700 

Slouží jako rozhraní mezi sběrnicí I
2
C a UART a převádí formát příkazu pro danou 

sběrnici. Součástka je výrobkem firmy NXP. Na sběrnici I
2
C se chová jako Master. 

Komunikace se Slave zařízením probíhá pomocí ASCII znaků nebo HEX hodnot. Neznámé 

příkazy jsou rozhraním ignorovány.Možno je využít 8 programovatelných portů (GPIO).Se 

sériovou linkou rozhraní vyměňuje bajty ve formátu 1 počáteční bit, 8 datových bitů a 1 

zakončovací bit. Standardně je rychlost přenosu nastavená na 9600 bit/s, lze ji ovšem změnit 

pomocí vnitřních registrů. Součástka je napájená 2,3 V nebo 3,6 V pro 9 mA. Tolerance 

maximálního napětí na pinech je 5 V.Tato součástka umožňuje jednoduše a efektivně ovládat 

senzor bez složitého programování mikrokontroléru. Provedení pouzdra součástky je SMD. 

8.1.3 MM232R 

Tato součástká je vývojový modul, obsahující čip FT232RQ převádějící sériovou 

komunikaci přes USB do počítače. Výrobek je firmy FTDI Chip. Pro správnou identifikaci 

zařízení v počítači je třeba mít nainstalovány ovladače pro tento modul, ty jsou dostupné pro 

všechny verze operačních systémů na stránkách výrobce. V počítači se vytvoří virtuální port 

sériové linky. Modul je napájen z USB portu počítače,umožňuje také napájení připojených 

součástek napětím 3,3 V nebo 5 V a poskytuje proud do 100 mA. Operační teplota je 

výrobcem udávána od -40°C do +85°C Podporovaná rychlost přenosu dat je od 300 Baudů do 

3 MegaBaudů. Součástkabyla shledána vyhovující na základě splnění všech požadavků. 

 

Obr.8.1: Modul MM232R [12] 

8.1.4 Biologický filtr HEPA Light 

Tyto filtry firmy Gibeck nacházejí použití v nemocnicích v respiračních přístrojích. 

Obsahují speciální filtrační vložku, schopnou zachytit až 99,9999 % bakterií a virů 

přenášených vzdušným médiem. Použití je vhodné pro dětské i dospělé pacienty. Tento filtr 

slouží jako vzduchový odpor spirometru. K filtru jsou připojeny speciální krky s navedenými 

hadičkami na měřicí vstupy senzoru. Tlak je snímán před a za filtrem. Díky filtru je 
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zabráněno přenosu bakterií a virů mezi vyšetřovanými osobami. Doporučuje se měnit filtr 

každých 14 dnů. 

 

Obr. 8.2: HEPA Light filtr [18] 

8.2 Měřicí řetězec 

Důležitou částí prácebylo stanovení procesního diagramu přístroje. Tento diagram 

umožňuje provádět analýzu ke zjištění, jakýmzpůsobem efektivně zpracovat danou reakci. 

Měření je zahájeno dýcháním do spirometru. Neelektrická veličina je senzorem 

převedená na digitální signál. Digitální signál je převeden do srozumitelné formy pro 

sériovou komunikaci. V počítači je informace ze sériové linky zpracována a měření je 

ukončeno interpretací naměřených hodnot. Interpretovaný výsledek může být formou grafu 

nebo přímo vypočítané hodnoty jednotlivých plicních ukazatelů.Na obrázku 8.3 je 

znázorněno měření v blokovém schématu. 

Obr.8.3: Blokové schéma 

8.3 Realizované schéma 

Návrh DPS byl zpracován v navrhovacím systému Eagle, firmy CadSoft. 

Schématickou značku senzoru bylo potřeba vytvořit jako novou knihovnu. Provedení desky je 

jednostranné. SMD součástka je umístěna na straně spojů, ostatní součástky jsou na opačné 

straně desky.Obvod je napájen z USB portu počítače 3,3 V a dodává maximální proud 

100 mA. Uzemnění je provedeno skrz USB port počítače. Součástky na desce, kromě SMD, 

jsou usazeny prostřednictvím patic. To umožňuje v případě poškození dané součástky 

jednoduchou výměnu, aniž by bylo potřeba užití pájky. 

Návrh DPS bylo potřeba před realizací vytisknout zrcadlově, aby se předešlo 

nesprávnému vyleptání cest.Proces výroby DPS trvá okolo 45 minut. Nejprve se 

nenaexponovaná deska s naneseným zprůhledňovačem a přiloženým návrhem osvětluje 15 

minut pod UV světlem. Zprůhledňovač způsobí zvýraznění vodivých cest na kancelářském 
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papíře a usnadní tím proces osvěcování. Nasvícená deska se ponoří do vývojky (1,5 % roztok 

hydroxidu sodného) a necháse několik minut působit, dokud se neodstraní z desky emulze a 

zůstanou pouze cesty, které budou vyleptány. Leptání se provádí v teplém roztoku chloridu 

železitého. Deska se pokládá stranou spojů na hladinu roztoku. Během leptání je důležité 

kontrolovat, zda se nevytvořila mezi deskou a hladinou roztoku vzduchová bublina. 

Vyleptaná deska se projeví průsvitem vodivých cest. Takto zpracovaná deska se očistí 

mýdlem pod tekoucí vodou a následně koncentrovaným ethanolem. Špatné očištění desky se 

projeví korozí nebo zhoršenou pájitelností desky. Schémata návrhů obvodu a desky, včetně 

fotografií hotové desky jsou v příloze I. 

[11] [12] [13] [14] 
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9 Návrh a realizace softwaru 

Pro snadnější interpretaci výsledků je využito výpočetních možností programu Matlab. 

Matlab umožňuje propojit programovací prvky s matematickými operacemi. Ulehčuje tím 

práci vynecháním definování výpočetních operací a tím automatizuje zpracování naměřených 

hodnot. Ideální měřicí software by měl splňovat několik následujících požadavků: 

 nenáročné ovládání 

 bezchybnou funkčnost (čistota kódu) 

 možnost uchování výsledků 

9.1 Struktura software 

Program je napsán v programovacím jazyce Matlab. Název softwaru je Spirometrie a je 

zpracován multiplatformně pro operační systémy Windows a Mac OS X. Pro bezproblémový 

běh programu je potřeba mít nainstalovány ovladače virtuálního portu, které jsou dodány k 

programu, a Matlab ve verzi minimálně 2008 pro Windows a 2009 pro Mac OS X. 

Samozřejmostí je podpora 32bitové a 64bitové architektury pro oba systémy. 

Existujídvě verze programu Spirometrie. Laboratorní verze je určena pro laboratorní 

úlohu a neobsahuje možnost výpočtu plicních ukazatelů. Místo toho lze použít kurzory, 

označit si důležitá místa na spirogramu a podle toho dopočítat plicní ukazatele ručně. Plná 

verze provádí výpočet plicních ukazatelů na základě umístěných kurzorů. V možnostech 

programu je provést měření, zobrazení spirogramu, uložení spirogramu ve formě obrázku 

nebo hodnot a výpočet plicních ukazatelů (záleží na verzi). Zobrazovaný změřený spirogram 

vyjadřujezávislost objemového průtoku na čase. Přepočetní vzorce na průtok a kalibraci na 

nadmořskou výšku jsou již obsaženy. Program snímá 10 vteřinový cyklus nádechů a výdechů. 

Měření je nastaveno tak, aby mezi každým cyklem měření počkal 100 ms. Tedy v každé 

vteřině zpracuje 10 vzorků. Rozlišení senzoru je nastaveno na standardní hodnotu, která je 

12 bitů, zotavovací doba mezi měřením je pro toto rozlišení 4,6 ms. Měřicí rozsah senzore je 

od 0 Pa do 20 Pa. V tomto rozsahu by se nádech a výdech projevil velkými skoky v grafu. 

Proto, pokud byl naměřený rozdíl tlaků větší, než polovina rozsahu, byl proveden přepočet a 

vykreslení proběhlo na záporné ose.Spirogram se vykresluje během měření. Výsledek lze 

uložit jako obrázek ve formátu .png nebo do matice .mat pro další zpracování v Matlabu.Do 

grafu lze zapnout i mřížku pro snadnější odečet hodnot z grafu, tato mřížka se ukládá také do 

obrázku, pokud je zapnutá. Po každém měření je nutné smazat předchozí měření.V popisech 

tlačítek a dalších textů v programu bylo upuštěno od diakritiky z důvodu možné 

nekompatibility podpory češtiny mezi verzemi Matlab. Software komunikuje s hardwarem 

připojeným přes USB prostřednictvím virtuální sériové linky. Tyto funkce jsou společné pro 

obě verze programu.Zdrojový kód programu plné verze pro Windows se nachází v příloze III. 

Kód laboratorní verze pro Windows a obou verzí pro Mac OS X se nachází na přiloženém CD. 

Následuje popis funkcí jednotlivých verzí s popisem okna programu. 
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9.1.1 Laboratorní verze 

Hlavním smyslem laboratorní verze je naměřit spirogram a seznámit studenta s 

výpočtem plicních ukazatelů. Student si tímto způsobem uvědomí, jak pracovat s naměřenými 

údaji, případně rozpoznat malfunkci přístroje. Spolu s touto verzí je dostupná i laboratorní 

úloha, viz. příloha III. Programobsahuje obecné kurzory, které po kliknutí na dané místo na 

ose, vypíšou do označených políček hodnotu průtoku pro daný čas. Tyto kurzory sloužík 

pohodlnějšímu odečítání hodnot ze spirogramu. Student si musí uvědomit, jaké hodnoty musí 

odečíst, aby mohl vypočítat správně plicní ukazatele. 

Obr.9.1: Program Laboratorní Spirometrie 

Nejprve je nutné Inicializovat zařízení. V operačním systému Windows se vybere port, 

na kterém je spirometr připojen a inicializace proběhne kliknutím na Otevřít port. Měření 

započne kliknutím na Začít měření, během kterého se bude vykreslovat spirogram do pole pro 

graf. Naměřená data lze uložit pomocí tlačítek orientovaných napravo od zapínání měření. 

Napravo od těchto tlačítek se nachází Radio button, který zapíná a vypíná mřížku v grafu. 

Pod ním je tlačítko pro smazání grafu a kurzorů s jejich hodnotami. K dispozici jsou 4 

kurzory vypisující po označení průtok v daném čase. Nápověda zobrazí podrobné instrukce 

vedoucí ke správnému měření. Kliknutím na Konec se vymažou z paměti vytvořené 

proměnné a ukončí se program. 

9.1.2 Plná verze 

Oproti laboratorní verzi, plná verze navíc obsahuje výpočty plicních ukazatelů,VC, PIF, 

PEF.Výpočet proběhne na základě umístění kurzorů na předdefinované pozice ve spirogramu. 

Po kliknutí na tlačítko Vypočítat se vypíšou do označených políček výsledné 

parametry.Ovládání programu je stejné jako u laboratorní verze. 
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Obr.9.2: Program Spirometrie - plná verze 

9.2 Syntaxe měřicí řetězec 

Při sestavování řetězce jsem použil metody odesílání příkazů v šestnactkové soustavě. 

Software komunikuje se senzorem přes rozhraní SC18IM700. V následující tabulce je uveden 

seznam příkazů ovládajících rozhraní SC18IM700. 

Tab. 9.1: Seznam příkazů rozhraní SC18IM700 [13] 

Příkaz HEX hodnota ASCII znak 

START sběrnice I
2
C 0x53 S 

STOP sběrnice I
2
C 0x50 P 

Čtení z vnitřního registru 0x52 R 

Zápis do vnitřního registru 0x57 W 

Čtení z GPIO 0x49 I 

Zápis do GPIO 0x4F O 

Vypnutí 0x5A Z 
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Následují příkazy vyjadřují ovládání diferenčního senzoru. Tyto příkazy jsou odesílány 

přes rozhraní SC18IM700. 

Tab.9.2: Seznam příkazů diferenčního tlakového senzoru [11] 

Příkaz HEX hodnota 

Měření 0xF1 

Reset 0xFE 

Příkazy musí být správně adresovány, jinak nedojde ke správnému zapsání příkazu, 

případně čtení hodnot. V tabulce 9.3 jsou specifické adresy senzoru, na které se odesílají 

příkazy. Osmý bit v adrese definuje, zda se bude používat adresa pro zápis dat či čtení. 

Tab.9.3: Adresy diferenčního tlakového senzoru [11] 

Adresa HEX hodnota Složení bitů 

Zápis (WRITE) 0x80 1 000 000 0 

Čtení (READ) 0x81 1 000 000 1 

Pro získání naměřených dat ze senzoru bylo potřeba vyslat přes sběrnici správný příkaz 

pro měření a následovné přečtení změřených hodnot. Tady je použita metoda opakovaného 

startu, která je popsaná výše. Syntaxe příkazu vypadá následovně: 

1. Vyslání znaku pro START přenosu po sběrnici I
2
C. 

2. Adresa pro zápis. 

3. Počet odesílaných bytů. 

4. Vlastní příkaz. 

5. Opakovaný znak pro START přenosu po sběrnici I
2
C. 

6. Adresa pro čtení. 

7. Počet čtených bytů. 

8. Znak pro STOP přenosu po sběrnici I
2
C. 

Korektní odesílaný řetězec v šestnáctkové soustavě je následující: 

0x53 - 0x80 - 0x01 - 0xF1 - 0x53 - 0x81 - 0x03 - 0x50 

[13] [14] [15] 
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10 Testování 

Po sestavení hardwaru a softwaru bylo potřeba vyzkoušet funkčnost celého přístroje 

a jeho programové části. Testování probíhalo dvojí. Hardwarové, kdy se po sestavení 

zkoušela odolnost a těsnost přístroje a softwarové, kde se zkoušela funčnost hardwaru a 

kalibrace. 

10.1 Hardwarové testování 

Po vytvoření desky plošných spojů byla zkontrolována průchodnost vodivých cest 

multimetrem nastaveným na zvukové upozornění a případná přerušení byla opravena 

nanesením cínu na přerušenou cestu. Dále byla provedena kontrola funkčnosti komunikace s 

počítačem, vytvořen spirometr a zpracována laboratorní úloha. 

10.1.1 Sestavení spirometru 

Sestavení spirometru proběhlo pospojováním upravených trubic k HEPA filtru 

(vzduchovému odporu). Před HEPA filtr byl připojen krk užívaný k propojení dýchacích 

přístrojů, upravený tak, aby bylo možné na něj nasunout hygienický náústek firmy 

MicroMedical, viz. obrázek 10.1. Do stěny trubice byla navrtána dírka a přivedena průhledná 

PVC hadička 4x6 mm, vedoucí na HIGH vstup diferenčního tlakového senzoru. 

 

Obr.10.1: Hygienické náústky fy MicroMedical [19] 

Za HEPA filtr byla připojena PVC průhledná hadice 12x2 mm s připojenou hadičkou 

4x6 mm na LOW vstup diferenčního tlakového senzoru. 

 

Obr.10.2: Popis přivedení připojení hadiček [11] 
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V případě výměny HEPA filtru za nový není třeba dále upravovat trubičky. Nakonec 

byla provedena kontrola těsnosti přístroje. Jeden konec byl neprodyšně zakryt a přes nasazený 

náústek bylo lehce vdechnuto do přístroje. Únik vzduchu byl minimální, téměř neznatelný. 

10.2 Softwarové testování 

Úkolem bylo zprovoznit komunikaci se senzorem a implementovat syntaxi měřicího 

řetězce do programu Spirometrie. Nakonec provést kalibraci měření a stanovit vzduchový 

odpor.Aby výsledným spirogramem byl graf závislosti průtoku na čase, byl zadán do Matlabu 

přepočet na základě hodnot získaných kalibrací. Po ověření správné funkčnosti elektronikybyl 

implementován sled příkazů pro měření a přepočet do cyklu v programu Spirometrie. 

10.2.1 Testování komunikace 

Cílem bylo vyzkoušet, zda sestava správně zpracovává signál a vypisuje smysluplnou 

naměřenou hodnotu. První testování probíhalo v softwaru Terminal.exe viz. obrázek 10.1. 

Obr.10.3: Ukázka komunikace elektroniky v Terminal.exe 

Software Terminal.exe je všestranný pomocník pro komunikaci po sériové lince nebo 

modemu. Umožňuje specifikovat nastavení portu komunikace. Odesílat příkazy lze formou 

ASCII znaků, HEX hodnot nebo binárně. Lze přednastavit makra s opakováním a jednoduché 

skriptování vycházející z programovacího jazyka Pascal.Tento software je volně šiřitelný. Po 

nainstalování ovladačů virtuálního portu byly nastaveny parametry přenosu v programu 

Terminal.exe dle informací získaných z datového listu k SC18IM700. Odesílaný příkaz pro 

měření byl odesílán v šestnáctkové soustavě. Při odeslání náhodných znaků a hodnot, 

SC18IM700 ignoruje dané příkazy a odešle oznámení o připravenosti, OK(0x4F 0x4B). Pro 

odeslání příkazu v šestnactkové soustavě je potřeba přidat před odesílanou hodnotu znak 

dolaru ($), jinak se příkaz pošle jako ASCII. Odesílaný příkaz, upravený pro Terminal.exe je: 

$53$80$01$F1$53$81$03$50 
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Reakce na příkaz se zobrazila ve třech bajtech v šestnáctkovém tvaru: FF FF 2D. První 

bajt označuje rozdíl tlaků přivedených na vstupy, druhý a třetí bajt znamená hodnotu tlaku 

přivedeného na jeden či druhý vstup. 

10.2.2 Přepočet hodnoty tlaku 

Pro získání hodnoty rozdílu tlaku v konkrétních jednotách bylo zapotřebí použít 

přepočetní vzorec: 

tlak=
vystup senzoru

konstanta stupnice
    (6) 

Za výstup senzoru je dosazena hodnota prvního bajtua za konstantu stupnice koeficient, 

kterým se určí jednotka změřeného rozdílu tlaku. 

Tab.10.1: Koeficienty pro přepočet na dané jednotky [11] 

Výsledek v jednotkách Konstanta 

Pascal [Pa] 60 

Milibar [mbar] 6000 

Libra síly na čtverečný palec [psi] 413686 

Sloupec vody (v palcích) [inch H2O] 14945 

Navíc je potřeba zohlednit vliv nadmořské výšky. Hodnota změřeného rozdílu tlaků je 

standardně kalibrovaná pro nadmořskou výšku 425 m. Dosazením správného korekčního 

faktoru pro danou nadmořskou výšku do vztahu (7) se získá efektivní hodnota tlaku pro 

danou nadmořskou výšku: 

amb

cal
senzoref

P

P
pp

 

   (7) 

Kde: 

psenzor - rozdíl tlaků změřený senzorem 

pcal - absolutní tlak při kalibraci (966mbar) 

pamb - tlak okolního prostředí pro danou nadmořskou výšku 

pef - efektivní hodnota rozdílu tlaků 

Pro použití spirometru v areálu VŠB-TU Ostrava se vycházelo z hodnoty nadmořské 

výšky 210 m a dle tabulky 10.2 vybrán nejbližší korekční faktor 0,98. 

Tab.10.2: Přehled korekčních koeficientů pro různé nadmořské výšky [11] 
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Nadmořská výška [m] Tlak prostředí Pamb[mbar] Korekční faktor (Pcal/Pamb) 

0 1013 0,95 

250 984 0,98 

425 966 1,00 

500 958 1,01 

750 925 1,04 

1500 842 1,15 

2250 766 1,26 

3000 696 1,38 

10.2.3 Kalibrace 

Pro vypočítání správného průtoku plynu bylo potřeba zjistit hodnotu vzduchového 

odporu. Průtok plynu byl nejprve vyjádřen ze vztahu (5) a spočítán dosazením hodnot do 

jižupraveného vztahu (8). 

qv =
Dp

R
      (8) 

Během kalibrace byla známa hodnota rozdílu tlaků a hodnota průtoku. Výpočet 

vzduchového odporu byl proveden dosazením do vzorce (9). 

R=
Dp

qv
      (9) 

Pro zobrazení rozdílu tlaků byl napsán skript v Matlabu, vypisující konstantní hodnotu 

rozdílu tlaku po 10 vteřinovém měření. Rychlost průtoku plynu byla simulována pomocí 

fantomu vzduchu v rozsahu 0,3 L s až 0,85 L s.Fantom vzduchu byl přiveden na vstup 

spirometru a pomocí počítače byla snímána hodnota rozdílu tlaku. Zobrazení grafu sloužilo 

jako kontrola, zda se neobjevila odchylka během měření. Odečtena hodnota tlaku byla 

spočítána zprůměrováním naměřených hodnot. 
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Tab. 10.3: Naměřené průtoky 

Nastavený průtok 

qv [L s] 

Rozdil tlaků p 

[Pa] 

Dopočítaný odpor vzduchu 

R [Pa L s
-1

] 

0,30 0,0325 0,14 

0,35 0,0490 0,1083 

0,40 0,0653 0,1632 

0,45 0,0817 0,1816 

0,50 0,0980 0,1960 

0,55 0,1143 0,2078 

0,60 0,1307 0,2178 

0,65 0,1470 0,2262 

0,70 0,2251 0,3216 

0,85 0,2261 0,2660 

Průměrný odpor vzduchu byl vypočítán jako střední hodnota naměřených odporů a je 

roven 0,2029 Pa L s
-1

. Tato hodnota byla nastavena jako odpor vzduchu pro přepočet průtoku. 

10.2.4 Měření s programem Spirometrie 

Test všech funkcí v obou verzích programu byla provedenazkušebním měřením. 

Naměřené hodnoty z programu Spirometrie byly porovnány s hodnotami naměřenými na 

spirometru firmy ZAN. Použitý typ spirometru ZAN100 využívá k měření také princip 

diferenčního manometru.Bylo provedeno několik řízených zkušebních měření. V prvním 

případě obsluhu programu prováděla měřená osoba. Ve druhém jedna osoba ovládala 

program a dávala příkazy měřené osobě. Příkazy zněly: "Proveďte hluboký nádech a hluboký 

výdech" a "Dýchejte normálně". Pro získání spravných hodnot je třeba si uvědomit, jak 

vypadá křivka nádechu, výdechu a označit kurzory na správné pozice ve spirogramu. Na 

obrázku 10.4 je zobrazen spirogram s označeným nádechem a výdechem. 
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Obr.10.4: Spirogram 

Rozdíl referenční hladiny od minimální hodnoty nádechu je roven vrcholovému 

inspiračnímu průtoku (PIF) v litrech za sekundu. Integrací objemového průtoku na intervalu 

maximálního nádechu se získá hodnota vitálníkapacity plic v litrech. 

     (10)

 

Kde: 

t1 - začátek nádechu 

t2 - konec nádechu 

qv - objemový průtok 

V - objem vzduchu 

Výpočetní funkce tohoto ukazatele byla implementována do plné verze programu. V 

laboratorní verzi lze využít kurzory pro snadný odečet hodnot z os a pro výpočet plicních 

parametrů.Metoda dopočítání vitální kapacity, použitím laboratorní verze,byla názorně 

ukázána ve vypracovaném vzorovém protokolu, který je dostupný v příloze III. 
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Obr.10.5: Stanovení plicních ukazatelů 

Kurzory byly umístěny na patřičné pozice ve spirogramu a po kliknutí na tlačítko 

Vypočítat proběhl výpočet maximálního výdechového průtoku (PEF), maximálního 

nádechového průtoku (PIF) a objem vitální kapacity plic (VC). Změřené hodnoty na 

spirometru se senzorem SDP610 byly porovnánys hodnotaminaměřenými na spirometru 

ZAN100 v tabulce 10.4. 

Tab.10.4: Porovnání naměřených hodnot. 

Parametr Spirometr s SDP610 ZAN100 

PEF 3,6 L s 4,0 L s 

PIF 3,4 L s 3,8 L s 

VC 5,2 L 5,8 L 

Značnou odchylku tvoří fakt, že nelze 100 % provést dvakrát stejné měření. I tak lze 

považovat spirometr za přesný. 

[11] [13] [14] 
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11 Závěr 

Mým úkolem bylo seznámit se s problematikou spirometrie, vypracovat měřicí modul, 

provést testování a vypracovat laboratorní úlohu. Při vypracování této práce jsem se snažil 

dodržet několik praktických aspektů. Chtěl jsem, aby byl spirometr snadno ovladatelný, a tím 

pádem i snadno opravitelný v případě poškození. Dále, aby použité materiály a součástky 

byly snadno dostupné a levné, ale také, aby byla zajištěna vysoká přesnost měření. Z toho 

vyplývá levná údržba. 

Zvolil jsem metodu měření pomocí diferenčního manometru. Absence pohyblivých 

částí potřebných během měření zvyšuje odolnost a spolehlivost spirometru. Při sestavování 

přístroje jsem použil materiály využívané ve zdravotnictví, případně materiály zdravotně 

nezávadné. Jako vzduchový odpor spirometru jsem použil Hepa Light mechanický filtr firmy 

Gibeck. Zároveň slouží jako zábrana k šíření bakterií. Ústí spirometru jsem uzpůsobil tak, aby 

na něj bylo možno nasunout hygienický náústek. 

Elektronickou část přístroje jsem zvolil tak, aby zpracovávala signál pro zobrazení v 

počítači. Z nabídky diferenčních senzorů jsem zvolil digitální senzor firmy Sensirion, 

SDP610.Díky kompenzačním možnostem tohoto senzoru není třeba tento signál dále 

upravovat. Signál ze senzoru je převáděn pro komunikaci přes sériovou linku a dále posílán 

do počítače. V počítači jsem vytvořil software nazývaný Spirometrie. Software jsem vytvořil 

ve verzi pro laboratorní úlohu a plnou verzi, která na základě umístěných kurzorů počítá 

plicní ukazatele.Plnou verzi programu jsem popsal v kapitole 10. Testování a práce s 

laboratorní verzí je znázorněna ve vzorově vyplněném protokolu v příloze IV. Čistá šablona 

protokolu se nachází v příloze V. Obě verze se nacházejí na přiloženém CD. 

Modul jsem sestavil pro okamžité nasazení do výuky. Je možné jej použít 

jakosamostatnou laboratorní úlohu nebo jako součást jiné úlohy, zabývající se spirometrií. 

Modul je navržen tak, že v případě výměny poškozeného senzoru jej stačí vysunout z patice 

a zasunout nový senzor. Předpokládal jsem i možnost výměny senzoru za modernější typ, ale 

pouze v případě dodržení stejného typu od stejné firmy.Předtím je také potřeba zkontrolovat s 

původní dokumentací, zda příkazy užívané pro ovládání nového senzoru jsou stejné jako 

u původního a zda souhlasí parametry napájení. Po vyměně je potřeba provést kalibraci 

přesnosti měření pomocí fantomu vzduchu. Do budoucna plánuji vyměnit stávající senzor za 

citlivější, případně dle požadavků upravit software na míru. 
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 I 

Příloha I  Schéma zapojení a osazení DPS 

Obr.I.a: Schéma zapojení 

Obr.I.b: Schéma osazení DPS 



 II 

Příloha II  Fotografie modulu a spirometru 

Obr.II.a: Osazena DPS 

Obr.II.b:Pohled na stranu součástek 

Obr.II.c: Spirometr s nasazeným náústkem 

 



 III 

Příloha III  Zdrojový kód PC software 

Spirometrie 

function varargout = spirometr(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

'gui_OpeningFcn', @spirometr_OpeningFcn, ... 

'gui_OutputFcn',  @spirometr_OutputFcn, ... 

'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

 

function spirometr_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

handles.output = hObject; 

guidata(hObject, handles); 

clc; clear; 

 

function varargout = spirometr_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

varargout{1} = handles.output; 

 

function konec_Callback(hObject, eventdata, handles) 

clear all; clc; close; 

 

function mrizka_Callback(hObject, eventdata, handles) 

if get(handles.mrizka,'Value')==1 

    grid on; 

    hold on; 

else 

    grid off; 

    hold on; 

end 

 

function merit_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global s 

fopen(s); 

retezec=[hex2dec('53') hex2dec('80') hex2dec('01') hex2dec('F1') 

hex2dec('53') hex2dec('81') hex2dec('03') hex2dec('50')]; 

fwrite(s,retezec,'uint8'); 

i=1; 

while i<101 

fwrite(s,retezec,'uint8'); 

hodnoty=fread(s,3); 

data([1,2,3],i)=hodnoty([1,2,3]); 

i=i+1; 

Dp=((data(1,:))/60)'; 

if Dp([i-1],1)>2.125; 

   Dp1([i-1],1)=Dp([i-1],1)-4.25; 

else 

   Dp1([i-1],1)=Dp([i-1],1); 

end 

Dpeff=Dp1*0.98; 

qv=Dpeff/0.2029; 

cas=i*1; 

k=cas/i; 

plot(handles.axes1,(1:k:(cas-k))/10,qv) 

axis([0 10 -10 10]); xlabel(handles.axes1,'t [s]'); 

ylabel(handles.axes1,'qv [L.s]'); 

drawnow 

pause(0.1); 

end 

fclose(s); 

 

function smazat_okno_Callback(hObject, eventdata, handles) 

cla(handles.axes1); 

set(handles.tb_vc,'String','0'); 

set(handles.tb_pif,'String','0'); 

set(handles.tb_pef,'String','0'); 

 

function maxins_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global x_max_ins y_max_ins 

hold on 

[x_max_ins,y_max_ins]=ginput(1); 

plot(handles.axes1,x_max_ins, y_max_ins, 'r+'); 

 

function max_exp_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global x_max_exp y_max_exp 

hold on 

[x_max_exp, y_max_exp]=ginput(1); 
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plot(x_max_exp, y_max_exp, 'g+'); 

 

function start_nadech_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global x_nadech y_nadech 

hold on 

[x_nadech, y_nadech]=ginput(1); 

plot(x_nadech, y_nadech, 'r+'); 

 

 

function konec_nadech_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global x_nadech2 y_nadech2 

hold on 

[x_nadech2, y_nadech2]=ginput(1); 

plot(x_nadech2, y_nadech2, 'r+'); 

 

 

function zacatek_vydechu_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global x_vydech y_vydech 

hold on 

[x_vydech,y_vydech]=ginput(1); 

plot(handles.axes1,x_vydech, y_vydech, 'g+'); 

 

 

function konec_vydechu_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global x_vydech2 y_vydech2 

hold on 

[x_vydech2,y_vydech2]=ginput(1); 

plot(handles.axes1,x_vydech2, y_vydech2, 'g+'); 

 

 

function vypocty_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global y_max_ins y_max_exp x_nadech y_nadech x_nadech2 y_vydech 

set(handles.tb_vc, 'String', num2str(((y_nadech-

y_max_ins)*x_nadech2)-((y_nadech-y_max_ins)*x_nadech))); 

set(handles.tb_pif,'String', num2str(y_nadech-y_max_ins)); 

set(handles.tb_pef,'String', num2str(y_max_exp-y_vydech)); 

 

function exportuj_Callback(hObject, eventdata, handles) 

q=get(get(handles.axes1,'Children'),'ydata')'; 

t=get(get(handles.axes1,'Children'),'xdata')'; 

uisave({'q','t'},'spirogram'); 

 

 

function komunikace_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global s 

s=serial('/dev/tty.usbserial-FTF54X3U'); 

set(s,'baudrate',9600,'databits',8,'Parity','none','Stopbits',1); 

 

 

function port_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

 

 

function ulozgraf_Callback(hObject, eventdata, handles) 

global vykresleni 

nazev=inputdlg('Vlozte nazev ukladaneho obrazku','Nazev obrazku'); 

newFig=figure(); 

newAxis=copyobj(handles.axes1,newFig); 

set(newFig,'Visible','off'); 

copyobj(vykresleni,newAxis); 

print(newFig, '-dpng', char(nazev));  

close(newFig); 

msgbox('Obrazek ulozen','Informace'); 

 

 

function napoveda_Callback(hObject, eventdata, handles) 

helpdlg(['Pro spravnou funkcnost je treba nainstalovat ovladace 

virtualniho  ' 

'portu, ktere jsou dodavane k programu (FTDIUSBSerialDriver_v2_2_16)' 

'                                                                   ' 

'Pri prvnim mereni je treba otevrit komunikaci pristroje s pocitacem' 

'vybranim spravneho portu a kliknutim na tlacitko Otevrit port.     ' 

'                                                                   ' 

'Kliknutim na tlacitko Zacit mereni se spusti 10 vterinove mereni,  ' 

'behem ktereho volne dychejte do spirometru. Pro spravny vypocet je ' 

'dulezite spravne umistit kurzory do grafu!                         ' 

'                                                                   ' 

'Pro kazde dalsi mereni odstrante puvodni krivku stisknutim tlacitka' 

'Vycistit okno. Kliknutim na toto tlacitko se take smazou vypocitane' 

'plicni ukazatele.                                                  ' 

'                                                                   ' 

'Pro snadnejsi odecitani hodnot z grafu doporucuji zapnout mrizku.  ' 

'                                                                   ' 

'Namerene hodnoty lze ulozit do souboru .mat, pro dalsi zpracovani  ' 

'v Matlabu, kliknutim na Exportovat data.                           ' 

'Pripadne lze ulozit namerenou krivku jako obrazek ve formatu .png  ' 

'kliknutim na Ulozit graf. Soubory se ukladaji do slozky programu.  ' 



 V 

'                                                                   ' 

'Ukonceni prace s programem se provede kliknutim na tlacitko Konec. 

'... 

         ],'Napoveda k obsluze programu Spirometrie'); 
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Příloha IV Vzor laboratorní úlohy 

1. Laboratorní úloha: Spirometrie 

1.1. Cíl úlohy:  

 Seznámit se s principem diferenčního měření tlaku 

 Stanovit plicní ukazatele z naměřeného spirogramu 

1.2. Zadání:  

1. Prostudujte technickou dokumentaci k senzoru SDP610. 

2. Proveďte měření na spirometru a označte nádech a výdech. 

3. Dopočítejte plicní ukazatele (PIF, PEF, VC). 

1.3. Použité vybavení:  

 Modul pro spirometrii 

 Mechanický HEPA light filtr 

 Připojovací hadice k filtru 

 Počítač s nainstalovaným Matlabem a programem Laboratorní Spirometrie 

 Hygienický náústek 

 Datový list k senzoru SDP610 

1.4. Teoretický rozbor: 

Aby lékař mohl určit co nejpřesnější diagnózu nemoci dýchacího ústroji, je třeba mít 

co nejpřesnější náhled na problém. Zobrazovací technika umožňuje pohled do tělních útrob, 

bohužel plíce jsou orgán, kde bez kontrastní látky téměř nepořídíme snímek. Dále lze použít 

metody celotělové pletyzmografie nebo nejlépe spirometrie. Měření spirometrie se provádí 

spirometrem nebo pneumotachografem. Spirometr měří plícní objemy a kapacity plic. 

Pneumotachograf je přístroj měřicí objemový průtok, ale lze použít i pro nepřímé měření 

plícních objemů a kapacit. Výsledkem spirometrického měření je spirogram. 

Spirogram je grafické znázornění jednoho, či více nádechnutí a vydechnutí. Křivka 

spirogramu může mít závislost objemu V na čase t, nebo objemového průtoku qv na objemu 

V (nadechnutém nebo vydechnutém). V tabulce jsou uvedeny nejčastější zjišťované plicní 

ukazatele. 
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Tab. 1: Nejčastější plicní ukazatele. 

Český název ukazatele Anglický název ukazatele Zkratka 

Inspirační kapacita Inspiratory capacity IC 

Vitální kapacita plic Vital capacity VC 

Reziduální objem Residual volume RV 

Vrcholová výdechová rychlost Peak expiratory flow PEF 

 

Obr.1: Ukázka spirogramu závislosti průtok na čase 

V této úloze je použit spirometr s diferenčním tlakovým senzorem. Průtok plynu v 

soustavě je snímán na dvou místech. Senzor má dva vstupy pro tlak, které ústí do komůrky s 

membránou a snímači. Tlaky přivedené na vstupy senzoru jsou rozdílné. Rozdílný tlak v 

komůrkách je snímán vychýlením membrány. Výchylka membrány se projeví rozdilným 

nábojem na snímačích a ten se převede na hodnotu rozdílu tlaků v komůrkách. 



VIII 

 

Obr.2: Princip diferenčního senzoru tlaku 

Pro vytvoření dostatečného rozdílu tlaků je zde využito principu Lillyho manometru. 

 

Obr. 3: Schéma Lillyho manometru 

Hodnota rozdílu tlaků je linearně závislá na objemovém průtoku a velikosti 

vzduchového odporu: 

    (1) 

Software používaný v úloze zobrazuje graf závislosti průtoku na čase. Kurzory je tedy 

možno zjistit průtok v daném čase a tím pádem určit pomocí vztahu (2) kapacitu plic. 

     (2) 

kde: 

<t1, t2> - interval výdechu 

Dp= p2 - p1 = R×qv
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qv - objemový průtok 

V - objem 

1.5. Pracovní postup 

Postup k bodu č.1 zadání 

Prostudujte teoretický rozbor a datový list k diferenčnímu tlakovému senzoru SDP610. 

Zaměřte se na kapitolu korekce měřené veličiny. 

Postup k bodu č.2 zadání 

1. Připojte modul spirometrie k USB portu počítače 

2. Zjistěte, ke kterému portu je modul připojen kliknutím pravým tlačítkem na 

Tento počítač -> Vlastnosti -> Hardware -> Správce zařízení -> Rozklikněte 

Porty (COM a LTP) a zjistěte na jakém portu je připojeno USB Serial Port. 

3. Spusťte v Matlabu program Laboratorní Spirometrie a vyberte port, ke kterému 

je modul připojen. 

4. Otevřete port a zahajte měření. 

5. Během 10-ti vteřinového cyklu do spirometru normálně dýchejte. 

6. Výsledný graf uložte ve formě obrázku. 

Postup k bodu č.3 zadání 

Na základě měření z předchozího postupu si umístěte kurzory na křivce tak, aby jste 

byli schopni zjistit hodnotu maximálního výdechového průtoku (PEF), maximálního 

nádechového průtoku (PIF) a vitální kapacitu plic (VC). Je důležité abyste si uvědomili, která 

křivka značí nádech a která výdech! Pro výpočet vitální kapacity plic využijte vztahu (2) a 

hodnoty maximálního průtoku při výdechu. Interval je roven délce výdechu. 

1.6. Výsledky: 

Vypočtené plicní ukazatele uveďte do tabulky a v závěru uveďte postup, jak jste 

postupovali při jejich stanovení. Uveďte výpočet kapacity plic. V grafu označte nádech a 

výdech. 

1.7. Kontrolní otázky:  

1. Jakým způsobem ovlivňuje měření korekce nadmořské výšky? 

2. Na jakých fyziologických parametrech závisí kapacita plic? 

3. Na jakých fyziologických parametrech závisí kapacita plic? 

4. Jaké dva druhy spirogramů dle závislostí se rozlišují? 

1.8. Závěr 

Zhodnoťte změřené hodnoty. 
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Příloha V Vzorová laboratorní úloha 
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Laboratorní úloha: Spirometrie 

Cíl úlohy:  

 Seznámit se s principem diferenčního měření tlaku 

 Stanovit plicní ukazatele z naměřeného spirogramu 

Zadání:  

4. Prostudujte technickou dokumentaci k senzoru SDP610. 

5. Proveďte měření na spirometru a označte nádech a výdech. 

6. Dopočítejte plicní ukazatele (PIF, PEF, VC). 

Použité vybavení:  

 Modul pro spirometrii 

 Mechanický HEPA light filtr 

 Připojovací hadice k filtru 

 Počítač s nainstalovaným Matlabem a programem Laboratorní Spirometrie 

 Hygienický náústek 

 Datový list k senzoru SDP610 

Teoretický rozbor 

Aby lékař mohl určit co nejpřesnější diagnózu nemoci dýchacího ústroji, je třeba mít 

co nejpřesnější náhled na problém. Zobrazovací technika umožňuje pohled do tělních útrob, 

bohužel plíce jsou orgán, kde bez kontrastní látky téměř nepořídíme snímek. Dále lze použít 

metody celotělové pletyzmografie nebo nejlépe spirometrie. Měření spirometrie se provádí 

spirometrem nebo pneumotachografem. Spirometr měří plícní objemy a kapacity plic. 

Pneumotachograf je přístroj měřicí objemový průtok, ale lze použít i pro nepřímé měření 

plícních objemů a kapacit. Výsledkem spirometrického měření je spirogram. 

Spirogram je grafické znázornění jednoho, či více nádechnutí a vydechnutí. Křivka 

spirogramu může mít závislost objemu V na čase t, nebo objemového průtoku qv na objemu 

V (nadechnutém nebo vydechnutém). V tabulce jsou uvedeny nejčastější zjišťované plicní 

ukazatele. 
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Tab.1: Nejčastější plicní ukazatele 

Český název ukazatele Anglický název ukazatele Zkratka 

Inspirační kapacita Inspiratory capacity IC 

Vitální kapacita plic Vital capacity VC 

Reziduální objem Residual volume RV 

Vrcholová výdechová rychlost Peak expiratory flow PEF 

 

Obr.1: Ukázka spirogramu závislosti průtok na čase 

V této úloze je použit spirometr s diferenčním tlakovým senzorem. Průtok plynu v 

soustavě je snímán na dvou místech. Senzor má dva vstupy pro tlak, které ústí do komůrky s 

membránou a snímači. Tlaky přivedené na vstupy senzoru jsou rozdílné. Rozdílný tlak v 

komůrkách je snímán vychýlení membrány. Výchylka membrány se projeví rozdilným 

nábojem na snímačích a ten se převede na hodnotu rozdílu tlaků v komůrkách. 
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Obr.2: Princip diferenčního senzoru tlaku 

Pro vytvoření dostatečného rozdílu tlaků je zde využito principu Lillyho manometru. 

 

Obr.3: Schéma Lillyho manometru 

Hodnota rozdílu tlaků je linearně závislá na objemovém průtoku a velikosti 

vzduchového odporu: 

    (1) 

Software používaný v úloze zobrazuje graf závislosti průtoku na čase. Kurzory je tedy 

možno zjistit průtok v daném čase a tím pádem určit pomocí vztahu (2) kapacitu plic. 

     (2) 

kde: 

<t1, t2> - interval výdechu 

Dp= p2 - p1 = R×qv
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qv - objemový průtok 

V - objem 

Výsledky měření 

Obr.1.5.1: Označený spirogram 

Parametr Hodnota 

PEF 3,2 L s 

PIF 2,7 L s 

VC 4,8 L 

Tab.1.5.2: Plicní ukazatele. 

Vypočítané plicní parametry z grafu na obrázku 1.5.1. 

Výpočty: 

LtdtqvdtV

t

t

8,4]2,3[2,3 6,3

1,2

6,3

1,2

2

1

 

Kontrolní otázky:  

1. Jakým způsobem ovlivňuje měření korekce nadmořské výšky? 

Při nesprávném použitém korekčním faktoru se naměří jiná hodnota rozdílu tlaků a 

hodnota průtoku bude nesprávná. 
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2. Jaký je korekční faktor pro Ostravu? 

Nadmořská výška v Ostravě je okolo 210m.n.m., proto je korekční faktor 0,98. 

3. Na jakých fyziologických parametrech závisí kapacita plic? 

Na výšce, hmotnosti, pohlaví, věku a zdravotním stavu. 

4. Jaké dva druhy spirogramů dle závislostí se rozlišují? 

Závislost průtoku na objemu a závislost objemu na čase. 

Závěr 

V této úloze jsem se seznámil s měřením na modulu spirometrie s využitím 

diferenčního tlakového senzoru. Sestavil jsem měřicí okruh a provedl zapojení dle zadání. Do 

výsledků jsem uvedl změřený spirogram s označeným nádechem a výdechem. Pomocí 

kurzorů jsem odečetl hodnoty plicních ukazatelů. Maximální výdechový průtok je roven 

maximální hodnotě průtoku při výdechu. Maximální nádechový průtok je roven maximální 

hodnotě průtoku při nádechu. Hodnotu kapacity plic jsem spočítal na intervalu výdechu. 
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Příloha VI  Obsah přiloženého CD 

Na CD se nacházejí následující soubory: 

 Elektronická kopie bakalářské práce 

 Software Spirometrie Laboratorní i plné verze (pro Mac i Win) 

 Ovladače pro virtuální USB port (pro Mac i Win) 

 Vzorový vyplněný protokol 

 Šablona protokolu 


