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 Abstrakt 
 Včasná diagnostika nemoci je stále více zdůrazňována . Mezi hlavní důvody patří 

zachycení onemocnění v raném stádiu a tím zkrácení doby léčení. K rychlé domácí diagnostice 

můţeme zařadit měření tělesné teploty. Jedná se o jednoduchou diagnostickou metodu, kterou 

zvládne i laik bez větších instrukcí v domácím prostředí. Zvýšená tělesná teplota můţe 

signalizovat různé patofyziologické pochody v těle. Dříve se pouţívaly k měření tělesné teploty 

rtuťové teploměry, nyní se pouţívají malé elektrické teploměry s displejem.  

 Práce popisuje návrh a realizaci modulu pro měření tělesné teploty a vyhodnocení 

získaného signálu. Modul pro měření je realizován pomocí čidla Pt1000 a neinvertujícím 

zapojením operačního zesilovače. Naměřený signál je dále digitalizován v PowerLabu T15 a 

vyhodnocován v programu LabAutor. Veškerá tato práce, bude také slouţit studentům 

Biomedicínské techniky při jejich vzdělávání v oblasti měření tělesné teploty.  

 Klíčová slova 
Teplota, operační zesilovač, čidlo, modul, PowerLab 15T, LabAuthor, Pt1000 

 Abstract 
 Early diagnosis of the disease is increasingly emphasized. The main reasons include the 

capture of the disease at an early stage, thus shortening the period of treatment. The rapid home 

diagnostics can include measurement of body temperature. This is a simple diagnostic method 

that can handle even a layman without much instruction at home. Increased body temperature 

may indicate different pathophysiological processes in the body. Previously used to measure 

body temperature mercury thermometers now use small electric thermometer with a display. 

The paper describes the design and implementation of a module for measurement of body 

temperature and evaluation of the signal obtained. Module measurement is implemented using 

sensors Pt1000 involving operational amplifiers. The measured signal is then digitized in 

PowerLabu T15 and evaluated the program LabAutor. All this work will also serve students in 

Biomedical Engineering in training in measuring body temperature. 

 Key words 
Temperature, operational amplifier, sensor, module, PowerLab 15T, LabAuthor,Pt1000 

 

 

 



 Seznam pouţitých zkratek a symbolů 
  

 TT Tělesná teplota 

 OZ Operační zesilovač 

 NTC Negative Temperature Coefficient - negastor 

 PTC Positive Temperature Coefficient - pozistor 

 PC Personal Computer - osobní počítač 

 EKG Elektrokardiograf 

 LCD Liquid Crystal Display - displej z tekutých krystalů 

 CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor - kov-oxid-polovodič  vyuţívá 

  se v čipech 

 CCD Charge-Coupled Device - slouţí k snímání obrazové informace 

 A/D Analogově digitální převodník 

 DPS Deska plošného spoje 

 GND Ground - země 

 ATP Adezintrifosfát 

 α0 Teplotní součinitel odporu při teplotě T0  
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1 Úvod 
 Měření tělesné teploty patří mezi jedny z nejstarších lékařských diagnostických metod. 

Jedná se o rychlou diagnostickou metodu, kterou můţe provádět i laik v domácích podmínkách 

a tím včasně rozpoznat, ţe v těle dochází k patofyziologické činnosti. Touto včasnou 

diagnostikou zamezit progresi stavu a tím urychlit a usnadnit léčbu. Klíčovou roli ve správné 

diagnostice hraje správné měření a správné vyhodnocení naměřené hodnoty. K tomu, aby byla 

měřená tělesná teplota co nejpřesněji,  je potřeba co nejpřesnější čidlo a rychlé vyhodnocení a 

zobrazení teploty.  

 Dříve se pouţívaly k diagnostice rtuťové teploměry, které vyuţívaly principu teplotní 

roztaţnosti kapalin. Tyto teploměry byly, avšak od června 2009 zakázány dle směrnice 

Evropského parlamentu a rady 2007/51/ES. Nyní se vyuţívají malé elektronické kontaktní a 

bezkontaktní  teploměry s LCD displayem a bateriovým napájením, které dovedou ihned 

vyhodnotit naměřený biologický signál.  

 Cílem této bakalářské práce je vytvořit výukový modul pro měření tělesné teploty, 

pomocí kompatibilního konektoru propojit modul s jednotkou PowerLab 15T, digitalizovat 

naměřený analogový signál a přes USB kabel propojit s PC a v PC vyuţít software  LabAuthor 

k vizualizaci naměřených dat a zpracování. 

 V této práci bude postupně rozebráno měření tělesné teploty. V druhé a třetí kapitole je 

podrobněji popsána teoretická část práce . Čtvrtá a pátá kapitola se zabývá výběrem vhodného 

senzoru, řešením měřícího řetězce a vizualizací naměřeného signálu. V šesté kapitole je popsána 

kalibrace a testování modulu. Součástí této práce je také laboratorní úloha pro studenty 

Biomedicínské techniky. Studenti budou mít moţnost se seznámit s metodami měření tělesné 

teploty, vyzkoušet měření tělesné teploty na různých částech těla a po různé fyzické aktivitě. 

Také budou mít moţnost naměřená data analyzovat a zpracovat, aby si uvědomili, ţe tělesná 

teplota se v jednotlivých částech liší a působí na ní spousta okolních vlivů. 
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2 Termoregulace a tělesná teplota 
 Termoregulace je schopnost organizmu udrţovat stálou optimální tělesnou teplotu. Na 

teplotě závisí všechny biochemické pochody v organizmu. Metabolické procesy mění svoji 

rychlost podle toho, jestli se teplota zvyšuje nebo sniţuje. 

 Tělesná teplota (TT) je vedlejším produktem metabolizmu (sacharidy, tuky, bílkoviny 

jsou základem pro tvorbu adezintrifosfátu - ATP), který vyuţívají buňky těla jako zdroj energie 

pro jejich činnost. Člověk je teplokrevný tvor (homoitermní) se stálou teplotou.  

2.1 Produkce tepla v těle  

 Tvorba tepla v těle je kontinuální proces, jelikoţ teplo vzniká jako vedlejší produkt 

metabolismu. Mnoţství tepla je spojeno s intenzitou metabolismu.Tvorba tepla probíhá hlavně v 

jádře těla a to především v srdci, játrech a svalech 

 Bazální metabolismus produkuje minimální mnoţství tepelné energie nezbytné k 

udrţení ţivota, jedná se o základní látkovou přeměnu organizmu  v klidu. Teplo vzniká při 

chemických reakcích metabolizmu. 

Svalová aktivita zvyšuje tělesnou teplotu aţ 50 násobně. 

  

 Hormony. Štítná ţláza produkuje hormon tyroxin, který zvyšuje aktivitu buněčného 

metabolismu. Nadledvinky produkují hormony adrenalin a noradrenalin, které ovlivňují činnost 

jater a svalových buněk. 

2.2 Ztráta tepla v těle 
 Radilace (sálání): teplo se ztrácí v podobě infračervených paprsků, které jsou 

vyzařovány všemi směry. U člověka činí ztráta sáláním aţ 55 - 60 % vytvořeného tepla. 

 Konvekce (proudění):  teplo se odvádí proudem krve z činných orgánů do ostatních 

částí těla. Tím ztrácí člověk asi 15 % tepla. 

 Evaporace (vypařování):  patří mezi nejúčinnější a nejdůleţitější způsoby. Jedná se o 

jediný moţný způsob výdeje tepla, jestliţe teplota okolí je vyšší něţ teplota těla. Pocením a 

vypařováním vody  z pokoţky, sliznice úst a dýchacích cest se ztrácí  10% tepla . Denně se 

odpařuje asi 0,5l  vody . 

 Kondukce (vedení):  výměna tepla mezi dvěma předměty s rozdílnou teplotou do místa 

o jiné teplotě. Mnoţství tepla je přímo úměrné rozdílu teplot obou předmětů. Výměna tepla při 

styku těles je malá asi 1%. 
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                                                   Obr. 1 Ztráta tepla v těle                                                         [3] 

2.3 Řízení tělesné teploty 
 Zvyšováním a sniţováním tvorby a výdeje teploty dochází k řízení TT. Termoregulační 

centrum se nachází v mezimozku (hypotalamu). V této oblasti se nachází spousta neuronů 

(termosenzorů),  které jsou velmi citlivé na změny teploty. Do centra se dostávají informace z 

koţních termoreceptrorů, zejména termoreceptorů na chlad. Tepelné  receptory jsou uloţeny 

pouze v několika oblastech těla a to v páteřní míše, dutině břišní a podél velkých cév. Podobně 

jako koţní receptory detekují především vjem chladu. Všechny tyto prvky, které se účastní v 

hypotalamu regulace tělesné teploty, označujeme jako hypotalamický termostat.  Ten je 

aktivován kritickou teplotou 37,1 
o
C. 

 

                                                Obr. 2 Řízení tělesné teploty v těle                                         [4] 

2.4 Faktory ovlivňující tělesnou teplotu 
 Denní doba:  tělesná teplota během dne  kolísá aţ o 2 

0
C . Nejvyšší hodnotu dosahuje 

zpravidla mezi 18.- 20. hodinou. Nejniţší hodnotu dosahuje tělesná teplota zpravidla mezi 4.- 6. 

hodinou. 

 Tělesná aktivita: těţká tělesná aktivita zvyšuje tělesnou teplotu těla aţ o 1 - 1,5 
0
C. 
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 Hormony: tyroxin, adrenalin a noradrenalin produkované při hyperfunkci štítné ţlázy, 

rozčilení, stresu atd. zvyšují tělesnou teplotu. Ţenské pohlavní hormony (estrogen) v době 

ovulace zvyšují teplotu těla o 0,35 
0
C. 

 Věk: děti aţ do puberty mají tělesnou teplotu labilnější. Čím menší dítě, tím hůře 

vyrovnává teplotní rozdíly mezi tělesnou teplotou a okolím. Starší lidé  nad 75 let věku mají 

sníţenou kontrolu termoregulace, vzniká riziko hypotermie. 

 Okolí: extrémní teplota, kterou snese organizmus, závisí na vlhkosti vzduchu. Při nízké 

vlhkosti vydrţí teplotu okolí aţ 65,5 
0
C. Při vlhkosti vzduchu 100 % se tělesná teplota zvyšuje, 

pokud stoupne teplota okolí nad 34,4 
0
C. 

  

                                                        Obr. 3 Kolísání tělesné teploty                                     [5] 

2.5 Rozsah tělesné teploty  
 

nad 42 
0
C smrt 

42 
0
C hyperpyrexie 

41 
0
C febris 

40 
0
C febris 

40 
0
C febris 

nad 39 
0
C febris 

nad 38 
0
C hypertermie 

37 
0
C - 38 

0
C subfebrilie 

36 
0
C - 36,9 

0
C normotermie 

pod 35 
0
C hyportermie 

34 
0
C  smrt 

                                                 Tab. 1 Rozsah tělesné teploty                                                     [2]                                               

2.6 Místa pro měření tělesné teploty 
 Tělesná teplota se  liší v různých částech těla. Ústní teplota, která je nejvhodnějším 

typem měření teploty,  je na 37,0 ° C. Jedná se o uznávaný standard teploty pro normální 

tělesnou teplotu  jádra. Axilární teploty jsou externí měření prováděné v podpaţí nebo mezi 



 

5 

 

dvěma záhyby kůţe na těle. Toto je nejdelší a nejméně správný způsob měření tělesné teploty, 

normální teplota u tohoto měření je 36,4 ° C. Rektální teploty jsou interní měření prováděné v 

konečníku, které spadají na 37,6 ° C. Nejméně časově náročné a nejpřesnější typ měření teploty 

těla  je vnitřní měření tělesné teploty.  

Místa měření tělesné teploty 

 rektum 

 dutina ústní 

 axilární dutina 

 pochva 

 zvukovod 

 

Místo měření muţi ţeny celkový 

ústní 35.7 - 37.7 ° C 33.2 - 38.1 ° C 33.2 -38.2 ° C 

rektální 36.7 - 37.5 ° C 36.8 - 37.1 ° C 34.4 - 37.8 ° C 

typanic (zvukovod) 35.5 - 37.5 ° C 35.7 - 37.5 ° C 35.4 - 37.8 ° C 

axilární (podpaţní)   35.5 - 37.0 ° C 

     Tab. 2 Normální teplota lidského těla v závislosti na místě měření a pohlaví          [6] 

[1] [2] [3] [6] 
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3 Měření tělesné teploty 
 Měření TT je povaţováno za jednu z nejstarších diagnostických metod v lékařství. 

Informace o teplotě lidského těla má velmi významnou diagnostickou hodnotu. Její hodnotu 

zvyšuje přesnost měření teploty a dále, je-li hodnocena ve spojení s dalšími údaji o stavu 

vyšetřované osoby, jako je například EKG, krevní tlak.  

 Rozlišujeme dvě metody měření TT, a to kontaktní a bezkontaktní. U kontaktních 

metod dochází k dotyku měřidla ( teploměru) s tkání měřeného subjektu. Dochází k přímému 

přenosu tepla z tkáně na teploměr. Metoda bezkontaktního měření je zajištěna pomocí přenosu 

tepla z tkáně na teploměr pomocí okolního prostředí. 

3.1 Kontaktní měření tělesné teploty 
 Kontaktní měření TT se provádí na přístupných místech v blízkosti velkých arterií, které 

mají stejnou teplotu jako vnitřní prostředí těla. Nejčastějším místem je axilární dutina, ústní 

dutina, rektum, ale  také  jícen či pochva. 

 Pro kontaktní měření tělesné teploty se dnes pouţívají elektrické teploměry. Dříve se 

pouţívaly rtuťové teploměry, které jsou od června 2009 zakázány dle směrnice Evropského 

parlamentu a rady 2007/51/ES o zákazu uvádění měřících zařízení obsahujících rtuť na trh. 

3.1.1 Lékařské rtuťové teploměry 
 Lékařské rtuťové teploměry patří do skupiny kapalinových teploměrů. Rtuťový 

teploměr vyuţíval principu teplotní roztaţnosti kapalin. Teploměr byl upraven k měření 

maximální teploty zúţením kapiláry v místě nad baňkou se rtutí, další měření teploty bylo 

moţné provést pouze po střepání rtutí zpátky do baňky. Měřící rozsah lékařského rtuťového 

teploměru býval  35 - 45 ° C s přesností 0,1 ° C. 

 Mezi rtuťové teploměry patřil také rychloběţný rtuťový teploměr tzv. rychloběţka. 

Uvedeným teploměrem se měřila teplota v dutinách, v nichţ je teplota niţší neţ je teplota 

tělesného jádra. Rychloběţné teploměry umoţňovaly průběţné měření teploty i při jejím 

poklesu. 

3.1.2 Elektronické kontaktní teploměry 
 Pro rychlé měření TT se nyní pouţívají malé elektronické kontaktní  teploměry s LCD 

displayem a bateriovým napájením. Elektronické teploměry se skládají ze dvou hlavních částí: 

sondy s termočlánkovým nebo odporovým (termistorovým) snímačem, který je umístěn v 

kovové špičce a elektronické vyhodnocovací části. 

 Speciální elektronické teploměry určené pro přesné a dlouhodobé měření a 

zaznamenávání teploty jsou vybaveny teplotními sondami, které se fixují nejčastěji lepící 

páskou přímo na povrch těla. Vstupem pro připojení teplotní sondy disponují také  běţné 

lůţkové monitory. 

 Měření teploty termoelektrickými články je zaloţeno na termoelektrickém jevu, při 

kterém je měřené elektrické napětí funkcí teploty. Pro měření TT se pouţívají odporové 

snímače dvojího typu. Nejvíce vyuţívaným snímačem v lékařské diagnostické technice pro 

měření TT jsou termistory. 
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3.2 Termistory 
 Termistory jsou  polovodičové rezistory se značnou závislostí odporu na teplotě. 

Rozlišujeme negastory, jejichţ odpor s rostoucí teplotou klesá a pozistory, jejichţ odpor s 

rostoucí teplotou naopak roste. Pro měření teploty jsou vhodné negastrory, pozistory se 

pouţívají spíše jako dvoustavové senzory indikující překročení nějaké teploty. 

 

                                Graf 1 Závislost odporu kovového vodiče a termistoru                     [7] 

 V technické praxi se pro měření teploty pouţívají nejčastěji senzory odporové kovové, 

odporové polovodičové a dále senzory termoelektrické. V některých oblastech se také pouţívají 

integrované polovodičové senzory, analogové i číslicové.  

3.2.1 Negastory - NTC 
 NTC (Negative Temperature Coefficient) - jedná se o termistory s záporným teplotním 

koeficientem. Tím, jak roste teplota, roste koncentrace volných nosičů náboje a tím klesá 

elektrický odpor.  

 

 Vyrábějí se práškovou technologií spékáním oxidů kovů Fe
2
O

3
, TiO

2
, CuO, MnO, NiO, 

CoO, BaO apod. Mimo běţné teplotní rozsahy –50°C aţ 150°C jsou vyráběny i speciální 

termistory pro nízké teploty (od cca 4K) a pro vysoké teploty (přibliţně do 1000°C). 

Závislost odporu negastoru na teplotě je silně nelineární. Můţeme pouţít přibliţný vztah: 

  

                                                                         R T  Ae
B(T)

T                                                     (3.1) 

kde: 

 R [Ω] je odpor termistoru 

T [K] je termodinamická teplota 

B [K] je teplotní konstanta, která závisí na materiálu a je úměrná aktivační energii 

A [Ω] je konstanta závislá na geometrickém tvaru a materiálu senzoru 

 Budeme-li chtít exponenciálně závislost odporu na teplotě linearizovat, lze vypočítat 

součinitel odporu α, který udává poměrnou velikost změny odporu při změně teploty.  



 

8 

 

 

                                           α      

 
 
  

  
                                                                (3.2) 

 Lineární závislost odporu na teplotě lze pomocí teplotního součinitele odporu vyjádřit 

vztahem: 

                                                       α (T)   R0(1+α0(T - T0))                                                     (3.3) 

kde:  

R0 [Ω] je odpor při referenční teplotě T0 

α0 [K
-1
] je teplotní součinitel odporu při T0 

 Dosazením odporu negastoru z rovnice do rovnice pro teplotní součinitel a následným 

derivováním dostáváme : 

                                                               α      
 

  
                                                             (3.4) 

 Při pouţití linearizované závislosti je přídavná chyba při měření v intervalu ± 5°C při 

výpočtu teploty na základě naměřené hodnoty odporu maximálně ± 0.01°C, pro interval ± 15°C. 

Tuto chybu lze tedy zanedbat, vzhledem k měřenému rozsahu 10 °C.  

 

                            Graf 2 Teplotní závislosti odporových senzoru (Pt, Ni, NTC)                        [8] 

Nejvýznamnější vlastnosti NTC termistoru: 

 Záporný teplotní součinitel odporu - asi o řád vyšší něţ u kovu (běţně - 0.03 K
-1

 aţ - 

0.06 K
-1

). 

 Teplotní rozsah běţně -50°C aţ 100°C. 

 Široké rozmezí hodnot odporu (od 0.1 Ω aţ několik MΩ) - vzhledem k platinovým 

senzorům mají běţně mnohem větší odpor a větší citlivost, coţ je velmi výhodné pro 

potlačení chyby způsobené teplotní závislostí odporu přívodních vodičů. 

 Velká citlivost, malá hmotnost a rozměry (dají se pouţívat pro měření rychlých změn 

teploty). 

 Oproti platině jsou NTC termistory méně stabilní a časově nestálé. 

 Hlavní nevýhodou negastorů je jejich značná nelinearita. 

 Nízká pořizovací cena 
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                                       Obr.4 Ukázka NTC termistoru                                     [8] 

3.2.2 Základní zapojení s negastory 
 Jednou z moţností zapojení negastoru jako teplotního snímače je jeho napájení ze 

zdroje konstantního proudu. Napětí na negastoru je obecně nelineárně závislé na procházejícím 

proudu, UT = f(IT). Pro velmi nízké proudy je volt-ampérová charakteristika negastoru lineární, 

protoţe téměř veškeré teplo způsobené průchodem proudu se rozptýlí do okolí. Při větších 

proudech dochází k většímu zahřívání negastoru, čímţ dochází k velkému poklesu jeho odporu 

a tím k poklesu úbytku napětí na negastoru. Omezením proudu na malou konstantní hodnotu 

(řádově stovky µA) samozahřívání eliminuje. Úbytek napětí je pak přímo úměrný odporu 

negastoru podle Ohmova zákona. 

 Negastory, které jsou určeny k měření TT (které mají odpor standardně 1354Ω při 

t=37
0
C) bývají napájeny proudem maximálně v stovkách mikroampérů. 

 Pokud pro měření úbytku napětí na negastoru pouţíváme A/D převodník, lze s výhodou 

vyuţít jeho vestavěný (disponuje-li jím), či externí zdroj referenčního proudu nebo napětí. Ze 

stejného zdroje lze napájet referenční vstup převodníku i negastor. 

 Pro přesné měření se negastor pouţívá také zapojen do jedné z větví Wheatstoneova 

můstku. Při zvolené referenční teplotě je můstek vyváţen a napětí na jeho  výstupu je nulové. 

Na výstup můstku lze přímo připojit  A/D převodník. Obecně je výstupní napětí můstku 

nelineárně závislé na změně odporu ∆R vůči jeho původní hodnotě R. Tuto závislost můţeme 

povaţovat za lineární pouze v případě, ţe platí (pro můstek napájený ze zdroje napětí) 

∆R<<2·R.  

 Při větších  změnách odporů je moţné pro linearizací Wheatstoneova můstku pouţít 

operační zesilovač. Proměnný odpor-negastor je tomto případě zapojen do zpětné vazby 

zesilovače, jehoţ výstupní napětí je přímo úměrné ∆R. 

3.2.3 Pozistory - PTC 
 PTC (Positive Temperature Coefficient). Na rozdíl od NTC mají kladný teplotní 

součinitel odporu. Vyrábějí se z polykrystalické feroelektrické keramiky, např. z titaničitanu 

barnatého (BaTiO
3
). Závislost odporu na teplotě je nelineární, jak ukazuje i obr.3. 
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                                    Graf 3 Závislost odporu pozistoru na teplotě                                        [8] 

 Odpor pozistoru se zvyšující se teplotou nejprve mírně klesá a po dosaţení Curierovy 

teploty strmě roste. Pro oblast teplot, při kterých odpor roste, lze pouţít vztah 

                                                          R = RR e
Aϑ                                                                                                            

(3.5) 

kde: 

RR  je  odpor při referenční teplotě (v závislosti na chemickém sloţení od 60 
0
C do 180 

0
C) 

A   je referenční hodnota konstanty (A 0.16 K
-1

) 

ϑ    je teplota  

 Po dalším nárůstu teploty, asi o tři řady odporu, opět mírně klesá (s touto částí 

charakteristiky se obvykle  jiţ nepracuje) 

 V grafu jsou naznačeny některé důleţité údaje - odpor termistoru R0 pro teplotu 25 
0
C, 

minimální odpor  Rmin, teplota přechodu TTR a teplotní koeficient α. Je zřejmé, ţe teplotní 

koeficient odporu α nabývá jak záporných, tak i kladných hodnot. Svého kladného maxima 

dosahuje několik stupňů za bodem zlomu (TTR). Teplota bodu zlomu úzce souvisí s Curieovou 

teplotou, kterou ale není jednoduché přesně stanovit. Z toho důvodu bývá tento bod definován 

jako teplota, při které je odpor termistoru v určitém poměru k minimálnímu odporu (Rmin) nebo 

k odporu při teplotě 25 
0
C (R0). Ve výše uvedeném grafu 3 je teplota bodu zlomu definována 

jako teplota, při které je R 2Rmin 

 Pozistory se pouţívají pro měření velmi úzkého pásma teplot nebo také lze PTC 

termistory pouţít jako dvoustavové senzory např. pro indikaci překročení určité teploty. 

Vyuţívají se kvůli velmi vysokému teplotnímu součiniteli odporu, ale převáţná většina aplikací 

vyuţívá toho, ţe termistor se průchodem proudu sám ohřívá.  
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                                    Obr.5 Ukázka PTC termistoru                                               [8] 

 

3.2.4 Teplotní  závislost odporových snímačů  
 

 

         Graf 4Teplotní závislosti odporových snímačů teploty                    [8] 

3.2.5 Bezkontaktní měření tělesné teploty 
 Všechna tělesa, jejichţ teplota je větší neţ teplota absolutní nuly, jsou zdrojem 

elektromagnetického záření. Při teplotách niţších neţ asi 500 
0
C  vyzařuje neviditelné 

infračervené záření, které se nazývá také zářením tepelným. 

 Bezkontaktním měřením teploty na povrchu tkání (nejčastěji pokoţky) se zabývá 

lékařská termografie.V současnosti se v tomto oboru pouţívají termografické kamery s 

infračervenými tepelnými či kvantovými senzory záření. 

 Bezkontaktní senzory teploty lze rozdělit do dvou skupin, podle jejich interakce s 

dopadajícím infračerveným zářením, a to na tepelné a kvantové. Senzory teploty se vyrábějí ve 

dvou provedeních. Prvním je jednoduchý senzor, určený pro bezkontaktní měření teploty v 

určitém bodě. Pro termografii jsou určené plošné maticové senzory, obsahující řadově statisíce 

mikrosenzorů. Jsou obdobou CCD a CMOS snímačů obrazu. 
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 U tepelných senzorů se vyuţívá ohřátí citlivé vrstvy působením dopadajícího 

infračerveného záření. Změna teploty vrstvy se projeví změnou jejích elektrických vlastností, 

nejčastěji se vyuţívá změny odporu či kapacity. Tyto senzory se nazývají odporovými, resp. 

kapacitními bolometry. Pro potřeby bezkontaktního měření teploty v lékařství se pouţívají 

hlavně miniaturní odporové bolometry, nazývané také mikrobolometry, a to ve formě bodových 

i maticových senzorů. 

 Kvantové senzory se pouţívají především ve formě plošných maticových senzorů. Pro 

bezkontaktní měření teploty v jednom bodě se pouţívají odporové bolometry. 

3.3 Lékařská termografie 
 Měřením rozloţení teploty pomocí termografických metod dostáváme informaci o 

fyziologické činnosti tkání, zatímco většina ostatních lékařských zobrazovacích metod 

poskytuje pouze informaci o jejich anatomické skladbě. Dalším přínosem je moţnost měřit 

teplotu při pohybu těla a měřit její rychlé změny. Jedná se metodu neinvazivní, nebolestivou a 

ekonomicky nenáročnou. 

 Termografické zobrazovací metody lze opět rozdělit na kontaktní a bezkontaktní. 

Kontaktní termografie se dnes jiţ nepouţívá, neboť byla zaloţena na vyuţití cholesterických 

kapalných krystalů, které vlivem teploty mění svoji barvu. Dnes výhradně pouţívaná 

bezkontaktní termografie odstranila veškeré nevýhody těchto metod a přinesla moţnost 

počítačové analýzy termogramu. 

3.3.1 Termografická kamera 
 Termografická kamera můţe vyuţívat  několika teplených senzorů záření - bodové, 

lineární nebo maticové. Při pouţití bodových a lineárních senzorů je nutné provádět mechanický 

rozklad obrazu pomocí soustavy rotujících optických prvků. Tento druh kamer se pouţíval 

dříve. 

 Dnes se pro lékařskou termografii bez výjimek pouţívá maticových senzorů, a to  

kvantových s termoelektrickým chlazením či nechlazených bolometrických. 

 Před snímáním termografickou kamerou je moţné nastavit několik parametrů, a to 

emisivitu povrchu, teplotu okolí a vlhkost vzduchu. Standardně se pouţívá  emisivita 0,96 - 

0,98. Čímţ dochází ke kompenzaci některých moţných zdrojů chyb měření. Neznámé vlastnosti 

optické soustavy a senzoru záření  lze kompenzovat vhodnou kalibrací. Vliv jiných vyzařujících  

těles lze v klinickém prostředí dobře minimalizovat. Je vhodné snímat v takovém směru od  

objektu, v němţ předpokládáme jeho největší vyzařování. Termokamera bývá vybavena 

objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností, nejčastěji 50 mm. Tyto objektivy se vyznačují 

malým počtem optických prvků a proto velkou světelností. Volba velikosti snímané plochy se 

provádí přesunem kamery do vhodné vzdálenosti od objektu, proto se umisťuje na stativ. 

Zaostřování je automatické. Teplotní rozlišení moderních termokamer je řádově 0,1 - 0,01 
0
C, 

měřící rozsah je většinou části intervalu 20 - 50 
0
C. Zobrazovací frekvence se pohybuje v 
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širokém rozsahu aţ do 30 Hz u nejrychlejších kamer, některé však umoţňují snímat pouze jeden 

obraz  za několik sekund. Frekvence je omezena časovou konstantou snímače a závisí také na 

rychlosti zpracování obrazu. Pouţívají se 16-bitové a 24-bitové A/D převodníky. Prostorové 

rozlišení kamer dosahuje při nejmenší moţné vzdálenosti od objektu aţ desetin milimetru. 

Jelikoţ kvantové detektory jsou více závislé na spektru dopadajícího záření, bývá jejich měřící 

rozsah menší, neţ je tomu u kamer s tepelným senzorem. 

3.3.2 Termogram 
 Výsledkem termografického vyšetření je termogram obr.6 , který můţe mít tří základní 

podoby. Barevný termogram reprezentuje kaţdou diskrétní hodnotu z měřícího rozsahu teplot 

pomocí jiné barvy, běţně se pouţívají 24-bitové obrázky, ukládané v počítači do vhodného 

datového formátu. Termogram v šedé škále je obdobou  barevného, pouţívá se například při 

tisku pro dokumentační účely. Na izotermogramu je měnící se rozsah rozdělen na menší 

intervaly např. 0,5 
0
C, přičemţ teploty náleţející do jednotlivých intervalů jsou z barev 

zobrazena místa s přibliţně stejnou teplotou. Součásti termogramu by měla být i barevná škála s 

vyznačenými hodnotami teploty.     

 

                                                   Obr. 6 Termografický snímek                                                 [8] 

[7] [8]  
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4 Výběr senzoru 
 Vybíráno bylo ze 4 různých čidel, kterými disponovala katedra. Byly stanoveny 

podmínky, které muselo čidlo splňovat. Tři čidla byly typu NTC a jedno typu Pt. 

Podmínky výběru : 

 měřící rozsah  

 odchylka 

 linearita 

 velikost senzoru 

 Čidla Si a Ge NTC MEDICAL jsou určena pro lékařské katétry. Čidla se vyrábí pro 

aplikace, které vyţadují rychlé lékařské teplotní reakce a velmi malé rozměry. Tato čidla 

jsou speciálně navrţena pro pouţití v termodilučních katétrech. 

 Čidlo SEMI 833 ET je navrţeno speciálně pro pouţití v přesných elektronických 

teploměrech.  

 Vybrané platinové čidlo Pt1000 pracující na principu závislosti odporu kovu na teplotě. 

Výhodou tohoto čidla je hlavně jeho lineární průběh odporu v závislosti na teplotě ,velikost 

a dlouhodobá stabilita. 

Název Měřící rozsah Odchylka Typ Velikost 

SEMI 833ET -40°C aţ 100
 °C ± 1.0 % NTC 7.5 mm x 1.5mm 

Pt1000 -30°C aţ 70 °C ± 1.0 % Pt 1 mm x 1mm 

Si NTC MEDICAL 0°C aţ 50
 °C ± 1.5 % NTC 0.3 x 1.6 x 0.25 mm 

Ge NTC MEDICAL 0°C aţ 50
 °C ± 1.5 % NTC 0.3 x 0.7 x 0.25 mm 

Tab. 3 Porovnání parametrů jednotlivých čidel 

  

 

 

            Obr. 7 A) Čidlo SEMI 833ET B) Čidlo Si a Ge NTC MEDICAL                  [9][10] 

[9][10] 
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5 Návrh a realizace obvodu pro měření TT  
 V této kapitole je rozebrán návrh jednotlivých částí modulu pro měření TT s čidlem 

Pt1000.Také jeho zobrazení v porgramu LabAuthor. 

5.1 Návrh obvodu 
 Měřící obvod modulu je realizován pomocí čidla Pt1000 a neinvertujícího zapojení 

operačního zesilovače (OZ). 

 Na vstup měřícího obvodu je přiváděno stejnosměrné napětí UCC = 5V. Hodnota odporu 

čidla Pt1000 je dále převáděna pomocí neinvertujícího zapojení operačního zesilovače na napětí 

obr. 9. Při změně okolní teploty dojde ke změně odporu čidla, které vyvolá změnu napětí na 

vstupu OZ. Pomocí zpětné vazby OZ dochází k zesílení signálu v poměru R3 / R2. 

Napájení 

Ucc = 5 V

Čidlo 

Pt1000

OZ 

OPA2336

Výstupní 

signál

Uout
 

Obr. 8 Blokové schéma obvodu 

 

5.2 Výpočet obvodu 
 Hodnoty jednotlivých odporů byly počítány tak, aby nimi procházel dostatečně malý 

proud a tím nedocházelo k ohřevu obvodu, který by měl za následek ovlivnění měření.  

 

Obr. 9  Schéma měřící obvod  
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Proud procházející měřícím čidlem platí vztah : 

                                                                   IPt I1  
   

      
                                                                    

Vstupní napětí do OZ : 

                                                                                                                                                    

Proud procházející odporem R4: 

                                                                              
      

  
                                                                   

Proud procházející odporem R2 : 

                                                                                    
  

  
                                                                        

Proud procházející odporem R2 : 

                                                                                
     

  
                                                                  

Sestavení rovnic pro vyjádření jednotlivých odporů 

     

  
 

      

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

       
  

  
 

   

  
 

  

  
 

  

  
  

                                                       
  

  
         

  

  
 

  

  
                                               

 Po sestavení rovnice bylo dosaţeno jedné rovnice o třech neznámých, proto jsou voleny 

odpory R1 15kΩ a R3=12k Ω  . Poté musí být vyjádřeno jednotlivé napětí na vstupu do OZ a to 

při maximální a minimální měřené teplotě. 

Vypočet vstupního napětí U1A při teplotě 30 
o
C 

                                                                                                                                                     

Vypočet vstupního napětí U2A při teplotě 40 
o
C 
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 Vstupní minimální napětí do OZ je U1A= 0,4257 V, maximální vstupní napětí do OZ 

U2A = 0,4391V. Maximální výstupní napětí hodnota z OZ U2B  5 V, minimální výstupní 

hodnota napětí z OZ je rovna U2A=0 V. 

Vyjádření odporu R2 

                                                     
         

                          
                                    

Vyjádření odporu R3 

                                                    
                            

                            
                                 

 Hodnota odporů byly vypočteny R2=1,4 kΩ a R3=474,76 kΩ .  

5.3 Výběr součástek 
 Součástky byly vybírány tak, aby co nejméně ovlivnily měřenou teplotu. Hodnoty 

odporu byly voleny z řady E56.Trimry byly vybírány tak, aby bylo moţno co nejpřesněji 

provést kalibraci obvodu. A jelikoţ změna teploty o 1°C odpovídá změně odporu přibliţně o 

4Ω, je vybrán OZ s velmi malou napěťovou nesymetrií vstupu. 

 Vybrané součástky 

 R1=12k Ω 

 R2=1,2k Ω 

 R3=470k Ω 

 R4=15k Ω 

 Trimer1=2,5kΩ 

 Trimer2=5kΩ 

 OPA2336A 

 C=100µF 

5.3.1 Operační zesilovač OPA2336 
 Operační zesilovač slouţí k  zesílení signálu vycházejícího ze senzoru Pt1000. Jelikoţ 

se změna signálu  pohybuje v řádech mV,  musí daný signál zesílit zesílením okolo Au≅ 464. 
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Napájecí napětí 2.3 - 5.5 V 

CMRRmin 80 dB 

IBmax 0.1 nA 

Offset Drift 1.5µV/°C 

Slew Rate 0.03V/us 

Offset Voltagemax 125 µV 

Rozsah provozních teplot -40°C aţ 85°C 

Pouzdro MSOP-8 

Tab. 4 Parametry OPA 2336   

 

                                            Obr. 10 OZ OPA2336                                          [11] 

5.4 Návrh a realizace desky plošného spoje (DPS) 
 Deska plošných spojů byla navrţena v programu Eagle verse 5.10.0. Jedná se o 

jednostrannou desku o rozměrech 5cm x 3cm, která byla realizována v laboratořích 

Biomedicínské techniky E203 na VŠB - Technické univerzity Ostrava. 

 

Obr. 11 Schéma obvodu navrţeného v Eaglu 

 Veškerá další schémata DPS jsou uvedeny v příloze č.1 
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5.5 Napájení senzoru a zpracování výstupního signálu 
 Napájení a zpracování výstupního signálu, lze realizovat dvojím způsobem. A to buď 

pomocí modulu PowerLab T15, nebo pomocí panelových zdířek.  

5.5.1 PowerLab T15 
 PowerLab 15T je zařízení od firmy Adinstrument, které slouţí k zaznamenávání 

biologickách signálů od lidí, s plnou elektrickou izolací. Zařízení disponuje dvěma analogovými 

vstupy. Přes tyto vstupy je moţno napájet zařízení buď 5V nebo ±5 10V a příjmat analogový 

signál. 

  V této práci je PowerLab 15T  vyuţíván k napájení modulu pro měření TT a také k 

digitalizaci naměřeného analogového signálu. Propojení modulu s PowerLabem 15 T je 

realizováno pomocí stíněného tříţílového kabalu o délce 1,7 m a 8-pinového konektoru DIN 

obr. 14.  PowerLab 15T je pak dále pomocí kabelu USB propojen s PC, kde dochází k dalšímu 

zpracování dat. PowerLab 15T je zobrazen na obr. 13 

Modul pro 

měření TT

PowerLab 

15T

PC

Software
USB3 ţílový kábel + 8 pinový DIN

 

Obr.12 Blokové schéma propojení 

 . 

 

                                                        Obr.13 PowerLab 15T                                               [12] 

 

                            Obr. 14 Zapojení 8 pinového DIN konektoru                                   [12] 
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5.5.2 Panelové zdířky 
 Panelové zdířky byly do modulu implementovány  jako náhradní moţnost napájení 

modulu a odečítání naměřených dat, a to buď pomocí osciloskopu nebo multimetru.  

 Červená zdířka je určena k napájení modulu 5V a je označena jako UCC. Modrá zdířka 

slouţí k odečítání naměřených dat a je označena jako UOUT. Zelená zdířka je určena k zemnění a 

je označena jako GND. 

5.6 Návrh softwaru pro zpracování naměřeného signálu 
 Software byl realizován v programu LabAuthor, který, jak jiţ bylo zmíněno, je 

kompatibilní s PowerLabem 15T .  LabAuthor poskytuje vodné prostředí pro zobrazení 

naměřeného signálu a jeho další zpracování.  

 Zaloţením nového projektu,dochází k zobrazení LabTutor Kernel. Zde je nastaveno za 

pomocí kanálu 1 napájení senzoru a příjímání naměřených dat. Pomocí tlačítka start/stop lze 

spustit měření. Po spuštění měření se nám v grafu začíná zobrazovat naměřené napětí. Program 

zobrazuje naměřená data real time. 

 LabAuthoru byla také navrţena laboratorní úloha. Po zaloţení nového projektu se nám 

zobrazí okno, kde jsou studenti seznámení s laboratorní úlohou a pouţitým vybavením. Pomocí 

Sub Pagese si mohou prohlédnout obrázky jednotlivého vybavení, které budou k plnění 

laboratorní úlohy  potřebovat. V oknech 2 aţ 6 jsou vloţeny z toolboxu jednotlivá LabTutor 

data pro zobrazení naměřeného signálu. Také byly do jednotlivých oken vloţeny boxy pro 

moţné odečítání naměřených hodnot, které student poté můţe vloţit do připravených tabulek. V 

okně 6 aţ 7 jsou vloţena textová pole, do kterých student bude vpisovat své odpovědi na otázky 

a zhodnotí celou laboratorní úlohu. V kaţdém okně je vloţena pomocí backgroundu  nápověda 

pro studenta. 

Veškeré programy jsou přiloţeny na CD. 

[11] [12]  
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6 Kalibrace a testování senzoru 
 Kalibrace a testování senzorů byly realizovány v laboratoři Biomedicínské techniky 

E203 na VŠB- Technické univerzity . 

 Testování a kalibrace byly ovlivněny moţností vyuţití přístrojové techniky v 

laboratořích. Vodní lázeň, v níţ byl modul kalibrován a testován,  bohuţel nedisponovala 

zpětnou vazbou mezi ohřevem a teploměrem (stupnice teploměru měla přesnost 0,5°C). Bylo 

nesmírně obtíţné udrţet stálou teplotu. 

 Přepočet napětí na teplotu lze pouţít zjednodušený tvar (6.1) 

                                                           T = (
    

    
                                                            (6.1) 

kde : 

Uout   naměřené napětí 

Uref   referenční napětí 

hodnoty 10 a 30 jsou konstanty 

6.1 Kalibrace modulu 
 Modul byl připojen k napájecímu zdroji stejnosměrného napětí EP 613, kde bylo 

nastaveno UCC 5V. Na výstupní signál byl připojen multimetr ESCOR 3146A , ze kterého byly 

odečítány naměřené hodnoty . Poté bylo vloţeno čidlo do vody o teplotě 30°C a pomocí trimru 

bylo nastaveno co nejmenší napětí na výstupním signálu. Následně bylo čidlo vloţeno do vody 

o teplotě 40°C a pomocí trimru bylo nastaveno nejvyšší moţné napětí. Nejvíce kalibraci 

ovlivňoval trimer2, a to v řádech desetin voltů aţ voltů. Trimr1 ovlivňoval kalibraci jen v řádech 

setin voltů. Postup kalibrace byl několikrát opakován dokud nebylo dosaţeno nejlepšího 

nastavení. Při kalibraci senzoru bylo nutno delší dobu čekat neţ se čidlo ohřeje na poţadovanou 

teplotu a hodnota napětí se ustálí na poţadované hodnotě. 

 Při teplotě 30°C bylo dosaţeno napětí UOUTmin  0,06V, pro teplotu 35°C bylo 

dosaţeno UOUTstr   2,541V a pro maximální měřenou teplotu 40°C bylo dosaţeno napětí 

UOUTmax= 4,999V. 

Pouţité vybavení při kalibraci senzoru 

 multimetr ESCOR 3146A 

 zdroj stejnosměrného napětí EP 613 

 ohřívač vody UC2 
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Obr.13  Kalibrace modulu 

 Na osciloskopu byla také zaznamenána změna napětí při změně teploty. Naměřená data 

byla uloţena jako hodnoty a dále zpracována v programu MATLAB R2009.

 

Graf 6 Průběh napětí při změně teploty z 30°C na 40°C 
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Graf 7 Průběh napětí při změně teploty z 30°C na 35°C 

 

Graf 8 Průběh napětí při změně teploty z 30°C na 35°C 
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6.2 Testování senzoru 
 Pro zjištění přesnosti měření teploty navrţeného modulu bylo provedeno testování ve 

vodní lázni.Testování modulu bylo prováděno opakujícím se měřením teploty vody při 

hodnotách 30°C, 35°C, 37°C  a 40°C. Kaţdá z měřených hodnot byla změřena 10krát. 

Testovací měření bylo také provedeno v celém rozsahu měřené teploty. Jednotlivá 

naměřená data byla také vyhodnocena pomocí grafů v programu MATLAB R2009, kde 

byly vyhodnoceny jednotlivé odchylky pro měřené teploty. Z průběhu lze stanovit, ţe 

maximální odchylka je ±0,2°C. 

Měření při 30 °C UOUT [V] Naměřená teplota [°C] Rozdíl teploty [°C] 
1. 0,098 30,196 0,196 

2. 0,102 30,204 0,204 

3. 0,078 30,156 0,156 

4. 0,095 30,19 0,19 

5. 0,086 30,172 0,172 

6. 0,089 30,178 0,178 

7. 0,079 30,158 0,158 

8. 0,086 30,172 0,172 

9. 0,1 30,2 0,2 

10. 0,085 30,17 0,17 

Tab.5 Hodnoty při teplotě 30 °C 

 

Graf 9 Odchylka měření při teplotě vody 30 °C 
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Měření při 35 °C UOUT [V] Naměřená teplota [°C] Rozdíl teploty [°C] 

1. 2,437 34,874 -0,126 

2. 2,57 35,14 0,14 

3. 2,547 35,094 0,094 

4. 2,598 35,196 0,196 

5. 2,569 35,138 0,138 

6. 2,574 35,148 0,148 

7. 2,598 35,196 0,196 

8. 2,563 35,126 0,126 

9. 2,548 35,096 0,096 

10. 2,562 35,124 0,124 

Tab.6 Hodnoty při teplotě 35 °C 

 

 

 

Graf 10 Odchylka měření při teplotě vody 35 °C 
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Tab.7 Hodnoty při teplotě 37 °C 

 

 

Graf 11 Odchylka měření při teplotě vody 37 °C 

 

 

 

Měření při 37 °C UOUT [V] Naměřená teplota [°C] Rozdíl teploty [°C] 

1. 3,489 36,978 -0,022 

2. 3,475 36,95 -0,05 

3. 3,501 37,002 0,002 

4. 3,469 36,938 -0,062 

5. 3,449 36,898 -0,102 

6. 3,525 37,05 0,05 

7. 3,582 37,164 0,164 

8. 3,599 37,198 0,198 

9. 3,496 36,992 -0,008 

10. 3,524 37,048 0,048 
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Měření při 40 °C UOUT [V] Naměřená teplota [°C] Rozdíl teploty [°C] 

1. 4,967 39,934 -0,066 

2. 4,963 39,926 -0,074 

3. 4,932 39,864 -0,136 

4. 4,989 39,978 -0,022 

5. 4,894 39,788 -0,212 

6. 4,958 39,916 -0,084 

7. 4,901 39,802 -0,198 

8. 4,997 39,994 -0,006 

9. 4,986 39,972 -0,028 

10. 4,953 39,906 -0,094 

Tab.8 Hodnoty při teplotě 40 °C 

 

 

 

Graf 12 Odchylka měření při teplotě vody 40 ° C 
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Měřená teplota [°C] UOUT [V] Naměřená teplota [°C] Rozdíl teploty [°C] 

30 0,062 30,094 0,094 

31 0,585 31,17 0,17 

32 1,089 32,178 0,178 

33 1,591 33,182 0,182 

34 2,029 34,058 0,058 

35 2,589 35,178 0,178 

36 3,08 36,16 0,16 

37 3,602 37,204 0,204 

38 4,059 38,118 0,118 

39 4,67 39,34 0,34 

40 4,998 39,996 -0,004 

  Tab. 9  Hodnoty při měřené teplotě od 30°C do 40°C 

 

 

 Graf 13 Odchylka měření při teplotě vody od 30°C do 40 °C 
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Graf 14 Průběh napětí pří teplotě od 30°C do 40°C 

 Z uvedených výsledků je patrné , ţe výstupní charakteristika je lineární v rozsahu teplot 

od 30°C do 40°C. Mírná odchylka od linearity při teplotě 39°C a 40°C můţe být způsobena 

chybou měření. 
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7 Závěr 
 Úkolem této práce bylo vytvoření jednoduchého systému k měření tělesné teploty. Proto  

bylo třeba navrhnout analogovou část a vyhodnocovací část, která  jako celek zajistí zpracování 

a zobrazení naměřeného biologického signálu.  

 Analogová část byla realizována pomocí čidla Pt1000 a neinvertujícího zapojení 

operačního zesilovače, který převádí naměřenou hodnotu odporu na napětí.  V modulu bylo 

vyuţito operačního zesilovače - OPA2336A od firmy Texas Instruments pro jeho velmi malý 

napěťový offset .Modul byl propojen pomocí konektoru s PowerLabwem 15T, který zajišťuje 

jak napájení modulu, tak digitalizaci a přenos naměřeného analogového signálu do PC.  

 Kalibrace a testování modulu bylo prováděno ve vodní lázní. Pro nejniţší měřenou 

hodnotu teploty 30°C se podařilo nastavit napětí na hodnotu UOUTmin  0,06V, pro nejvyšší 

měřenou teplotu 40°C bylo dosaţeno napětí UOUTmax  4,999V. Testování stálosti 

modulu bylo prováděno opakujícím se měřením pro čtyři různě zvolené hodnoty teploty. 

Kaţdá hodnota byla měřena 10krát. Testování bylo prokázáno ţe maximální odchylka měření 

činí  ±0,2°C. 

 Software pro zobrazení naměřené hodnoty byl realizován v programu LabAuthor. V 

softwaru lze naměřené hodnoty zobrazit a dále zpracovávat. V softwaru byla také navrţena 

laboratorní úloha pro studenty, ve které se mají studenti moţnost seznámit s moţnostmi měření 

tělesné teploty a naučit se správně vyhodnocovat naměřený signál. 

 Předkládaná bakalářská práce plně zapadá do komplexu laboratorních úloh 

Biomedicínské techniky. Dále lze rozvíjet digitální část zpracování naměřeného signálu a 

přenos pomocí wifi nebo bluetooth do PC.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2F&ei=JDO9TamyDonMswb1ksGJBg&usg=AFQjCNFyNAD0XPWRLXajixPAaUuixxey-w
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Příloha 1 - Schémata desky plošných spojů 
 

 

Obr. 1 Deska plošného spoje 

 

 

Obr. 2 Osazení desky plošného spoje součástkami 
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Příloha 2 - Výsledky kalibrace a testování 

 

Obr.3  Změna teploty z 30°C na 40°C                Obr.4  Změna teploty z 30°C na 35°C 

 

Obr.5  Změna teploty z 40°C na 30°C              Obr.6  Změna teploty z 36°C na 30°C 

 

Graf 1 Průběh naměřené teploty vůči měřené teploty 
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Příloha 3 - Laboratorní úloha 
 Laboratorní úloha byla vytvořena pro laboratoře Biomedicínské techniky a bude slouţit 

studentům Biomedicínské techniky k dalšímu vzdělávání v oblasti měření TT. Úloha byla 

realizována v programu LabAuthor. 

1.1 Cíl úlohy 
 Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 Pracovat s modulem pro měření tělesné teploty. 

 Obsluhovat PowerLab 15T. 

 Pouţívat software LabAuthor. 

 Správně měřit tělesnou teplotu.  

 Přepočítat naměřený signál na odpovídající teplotu. 

1.2 Zadání 
 Prostudujte si přiloţenou teorii k modulu pro měření tělesné teploty, seznamte se s 

firemní dokumentací k PowerLabu 15T. 

 Sestavte měřící řetězec. 

 Proměřte zadané úlohy. 

 Zpracujte naměřené výsledky do tabulek a přepočtěte naměřené napětí na senzoru na 

teplotu. 

 Vyhodnoťte výsledky měření. 

1.3 Předpokládané znalosti 
Pro tuto laboratorní úlohu se vyţaduje nastudování: 

 Skripta ZEP I., kapitola 5: Měření tělesné teploty. 

 Skripta SSB, kapitola  5 : Senzory teplotních veličin. 

 

Zaměřte svou studijní činnost na témata:  

 

 Kontaktní měření tělesné teploty. 

 Termistory. 

 Místa a hodnoty měření tělesné teploty. 

1.4 Pouţité vybavení 
 Modul pro měření tělesné teploty. 

 PowerLab 15T 

 Rtuťový teploměr. 
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 Kádinka (2x). 

 PC + software k měření laboratorní úlohy 

1.5 Teoretický rozbor 
 Tělesná teplota je vedlejším produktem metabolizmu. Kaţdý člověk má schopnost 

termoregulace, coţ je schopnost udrţovat stálou optimální tělesnou teplotu. Tvorba tepla v těle 

probíhá hlavně v játrech a svalech. Tělo teplo také ztrácí a to buď : radilací, konvekcí, 

evaporací, kondukcí. Řízení tělesné teploty je uloţeno v mezimozku (hypotalamu). Tělesnou 

teplotu ovlivňuje spousta faktorů a to například : denní doba, tělesná aktivita, hormony, věk, 

okolí. Tělesná teplota se měří v různých částech těla a pro kaţdou tuto část se tělesná teplota 

liší. 

Měření tělesné teploty se provádí dvojím způsobem: 

 kontaktní měření 

 bezkontaktní měření 

           Kontaktní měření tělesné teploty se provádí v přístupných místech  v blízkosti velkých 

arterií, které dobře odráţejí teplotu vnitřního prostředí. Pro kontaktní měření se nyní pouţívají 

elektrické teploměry, dříve se vyuţívaly rtuťové teploměry. Měření teploty termoelektrickými 

články je zaloţeno na termoelektrickém jevu, při němţ je měřené elektrické napětí funkcí tepla. 

           V navrţeném modulu pro kontaktní měření tělesné teploty je vyuţito senzoru Pt 1000. 

Platinové teplotní čidlo Pt1000 pracuje na principu závislosti odporu kovu na teplotě. Hodnota 

odporu čidla Pt1000 je převedena pomocí neinvertujícího zapojení operačního zesilovače na 

napětí .Změnou teploty se změní odpor čidla, který vyvolá změnu napětí na vstupu operačního 

zesilovače (OZ) a v důsledku toho se změní výstupní napětí OZ. Měřený rozsah teploty je od 

30°C do 40°C. 

1.6 Pracovní postup 

1.6.1 Postup k dílčí úloze č. 1 
 Prostudujte přiloţenou dokumentaci k modulu pro měření tělesné teploty.  

 Veškeré nastudované informace pouţijte při vypracování protokolu.  

1.6.2 Postup k dílčí úloze č. 2 
1. Sestavte měřící řetězec pro měření teploty podle schématu na obr. 1.V případě ţe 

nebudete pouţívat k měření a napájení PowerLab 15T, dodrţujte následující pravidla 

dle tab. 1. 
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Zkratka Význam Barva panelových zdířek 

UCC napájecí napětí červená 

GND zem zelená 

UOUT výstupní napětí modrá 

Tab. 1 Označení zdířek 

 

2. Spusťte v PC software (Měření tělesné teploty) pro zobrazení naměřeného napětí. 

3. Nalijte do jedné kádinky vodu o teplotě 30°C a do druhé vodu o teplotě 40°C. 

4. Čidlo Pt1000 do vody o teplotě 30°C a spusťte měření, po několika vteřinách výjmněte 

čidlo a vloţte jej do vody o teplotě 40°C. Zaznamenejte křivku. 

5. Po ustálení křivky zastavte měření a odečtěte hodnotu.  

6. Vše zaznamenejte do tabulky a přepočtěte napětí na teplotu a vypočtěte rozdíl od 

měřené hodnoty. 

7. Další měření opakujte v opačném postupu vkládání čidla do vody. 

8. Vše opět zaznamenejte. 

9. Maření zopakujte ještě pro jakoukoliv hodnotu teploty vody od 30°C do 40°C. 

10. Veškeré hodnoty zapište do tabulky a vypočtěte teplotu vody pomocí vzorce :  

 

               T = ((Uout/Uref)*10)+30 

 T- naměřená teplota 

 Uout - výstupní napětí  

 Uref - refernční napětí 

 

11. Nakonec vypočtěte odchylku měření ( v teplotě) a zaznamenejte ji do tabulky . 

 

Teplota vody U [V] T [°C] Rozdíl T [°C] 

    

    

    

Tab. 2 Naměřená data 

Modul pro 

měření TT

PowerLab 

15T

PC

Software
USB3 ţílový kábel + 8 pinový DIN

 

Obr.1 Blokové schéma propojení 

1.6.3 Postup k dílčí úloze č. 3 
1. Připevněte senzor pomocí suché zipu k levé paţi a vloţte senzor do podpaţí a spusťte 

měření . Po ustálení signálu odečtěte nejvyšší hodnotu. 

2. Opakujte bod jedna pro měření po zátěţi (např. 30 dřepů). 

3. Veškeré hodnoty zaznamenejte do tabulky. 
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4. Veškeré hodnoty zapište do tabulky a vypočtěte teplotu. 

5. Změnila se tělesná teplota a jestli ano, tak proč ? 

Měření U [V] T [°C] Rozdíl T [°C] 

Před zátěţí    

Po zátěţi    

Tab. 3 Naměřená data 

1.6.4 Postup k dílčí úloze č. 4 
1. Vloţte opět senzor do podpaţí a spusťte měření. 

2. Po chvíli začněte mírně pohybovat ramenem. 

3. Po ustálení signálu zastavte měření a porovnejte signál z předchozím měřením bez 

zátěţe. 

4. Proveďte porovnání signálu 

1.6.5 Postup k dílčí úloze č. 5 
1. Proveďte měření tělesné teploty pro jednotlivé části těla. 

Místo měření U [V] T [°C] 

V uzavřené dlani   

V podkolenní jamce   

V loketní jamce   

1.7 Kontrolní otázky 
1. Jaký senzor je v laboratorní úloze pouţíván a proč je takhle pojmenován ? 

2. Jaké zapojení s OZ je v modulu pro měření tělesné teploty vyuţito ? 

3. Jaké jsou způsoby měření tělesné teploty ? 

4. Jaký rozsah teplot modul měří ? 

5. Dopište k jednotlivým stavům hodnoty teplot : hypotermie, normotermie, subfebrilie, 

hypertermie, febris, hyperpyrexie. 

6. Jaké jsou rozsahy tělesných teplot pro : ústa, podpaţí, rektum, pochva  ? 
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Příloha 4 - Vypracovaná laboratorní úloha 

Výsledky k dílčí úloze č. 2 

 

 

Výsledky k dílčí úloze č. 3 
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Výsledky k dílčí úloze č. 4 
 

Výsledky k dílčí úloze č. 5          
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Výsledky k dílčí úloze č. 6 
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Příloha 5 - Fotografická dokumentace modulu pro měření TT 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


