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Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je navrhnout a vytvořit model pro měření pulzní 

oxymetrie. Jedná se o často využívanou diagnostickou metodu, kdy se zjišťuje pomocí 

spektrofotometrické metody saturace krve kyslíkem. Práce je rozdělena do několika 

částí, ve kterých se postupně řeší základní typy biologických signálů, až po samotné 

zhotovení pulzního oxymetru. Zapojení se skládá ze dvou částí. V analogové  

se snímaný signál zesílí a filtruje od nežádoucích frekvencí. Řízení spínání LED diod 

umístěných v sondě, převod analogového signálu na digitální a regulace intenzity 

prosvitu tkáně jsou řešeny v části digitální.  

 

 

Klíčová slova 

 

 pulzní oxymetrie, HCS08, OPA2350, aktivní filtr 

 

Abstract 

 

The aim of this bachelor’s thesis is to suggest and create a model for measuring 

of pulse oximetry. It’s a case of very used diagnostic method when the saturation  

of blood by oxygen is chased up with a spectrophotometric method. The thesis  

is divided into several parts where basic types of biological signals up to making  

a model of pulse oxymeter are gradually solved. The wiring consists of two sections.  

In the first analog one, captured signal grows stronger and filters undesirable frequency. 

Steering of switching LED diodes situated in a probe, conversion of analog signal  

to digital one and regulation of shine intensity in digital part.  

.    

Key words 

 

pulse oximetry, HCCS08, OPA2350, active filter 

  



 
 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

A/D  Analogově digitální převodník 

CO  Oxid uhelnatý   

CO2  Oxid uhličitý 

COHb  Karboxyhemoglobin 

EEG  Elektroencefalogram 

EKG  Elektrokardiogram 

EMG  Elektromyogram 

EOG  Elektrookulogram 

Hb  Hemoglobin 

HbA  Hemoglobin dospělého typu  

HbA2  Hemoglobin dospělého typu   

HbF  Fetální hemoglobin  

HbO2  Oxyhemoglobin 

HW  Hardware 

I  Proud 

LED  Light Emitting Diode 

MetHb  Methemoglobin 

O2  Kyslík 

OZ  Operační zesilovač 

PO2  Parciální tlak kyslíku 

PWM  Pulzně šířková modulace 

RHb  Deoxyhemoglobin 

SW  Software 

U  Napětí 

  



 
 

Obsah 

1 Úvod .......................................................................................................................... 1 

2 Biologické signály .................................................................................................... 2 

2.1 Elektrické biosignály .......................................................................................... 2 

2.2 Impedanční biosignály ....................................................................................... 2 

2.3 Magnetické biosignály ....................................................................................... 2 

2.4 Akustické biosignály .......................................................................................... 3 

2.5 Chemické biosignály .......................................................................................... 3 

2.6 Mechanické biosignály ....................................................................................... 3 

2.7 Optické biosignály ............................................................................................. 3 

2.8 Tepelné biosignály ............................................................................................. 4 

2.9 Radiologické biosignály ..................................................................................... 4 

2.10 Ultrazvukové biosignály ................................................................................. 4 

3 Přenos kyslíku ........................................................................................................... 4 

3.1 Hemoglobin (Hb) ............................................................................................... 4 

3.2 Saturace hemoglobinu ........................................................................................ 5 

4 Metody měření pulzní oxymetrie .............................................................................. 7 

4.1 Optické měření ................................................................................................... 7 

4.2 Absorbance ......................................................................................................... 7 

4.3 Princip pulzní oxymetrie .................................................................................... 8 

4.4 Možnosti snímání ............................................................................................... 9 

4.4.1 Transmisní oxymetrie ................................................................................. 9 

4.4.2 Reflexní oxymetrie ................................................................................... 10 

4.5 Pulzní křivka .................................................................................................... 10 

5 Konstrukce pulzního oxymetru ............................................................................... 12 

5.1 Rozdělení pulzních oxymetrů dle časového využití ......................................... 12 

5.1.1 Oxymetry pro krátkodobé využití ............................................................. 12 

5.1.2 Oxymetry pro dlouhodobé využití ............................................................ 13 

5.2 Optická sonda ................................................................................................... 13 

5.2.1 Možnosti umístění snímače ...................................................................... 14 

5.3 Vstupní zesilovač ............................................................................................. 14 

5.4 A/D převodník .................................................................................................. 15 

5.5 Procesor ............................................................................................................ 16 

5.6 Napájení ........................................................................................................... 16 



 
 

6 Návrh a realizace zařízení pro měření .................................................................... 17 

6.1 Návrh a popis blokového schématu ................................................................. 17 

6.1.1 Průběh signálu ........................................................................................... 18 

6.2 Optická sonda ................................................................................................... 18 

6.3 Procesor ............................................................................................................ 19 

6.3.1 Časovač (Timer) ....................................................................................... 19 

6.3.2 Pulzní šířková modulace (PWM) .............................................................. 20 

6.3.3 Analogově-digitální převodník (A/D) ...................................................... 21 

6.3.4 Připojení procesoru ................................................................................... 21 

6.4 Struktura programu .......................................................................................... 22 

6.5 Analogové zpracování signálu ......................................................................... 23 

6.5.1 Stabilizátor napětí ..................................................................................... 23 

6.5.2 Spínání LED diod ..................................................................................... 24 

6.5.3 Převodník I/U ............................................................................................ 25 

6.5.4 Horní propust ............................................................................................ 26 

6.5.5 Dolní propust ............................................................................................ 28 

7 Závěr ....................................................................................................................... 31 

8 Použitá literatura ..................................................................................................... 32 

9 Seznam obrázků ...................................................................................................... 34 

10 Seznam příloh ......................................................................................................... 35 



 1 
 

1 Úvod 

Biomedicínské inženýrství je v dnešním lékařství nezbytnou disciplínou 

zasahující snad do všech medicínských oborů. Diagnostické, rehabilitační, terapeutické 

a jiné přístroje dokážou nejen život pacientům zpříjemnit, ale díky sofistikovaným 

systémům podávajících všechny potřebné informace o aktuálním stavu pacienta také 

život zachránit.  

 Správná výměna oxidu uhličitého (CO2) s kyslíkem (O2) na alveolární úrovni  

a jejich následný transport v organismu je pro člověka při selhání otázkou života a smrti 

v řádech jednotek minut. Při nedostatku kyslíku začínají nevratně odumírat mozkové 

buňky za 3 – 5 minut. S postupujícím časem prudce vzrůstá riziko mentální či fyzické 

poruchy, případně nastává smrt. 

 Měření prokrvenosti tkáně (Pletysmografie) či saturace krve kyslíkem 

(Oxymetrie), jsou vhodnými ukazateli aktuálního stavu činnosti kardiorespiračního 

systému. Z pletysmografické křivky lze například vypočítat i počet tepů za minutu. 

Jedná se o metody neinvazivní využívající principy spektrofotometrie. V praxi mají 

využití v široké škále oborů od urgentní medicíny, jednotek intenzivní péče  

až po sexuologii. 

 Tato práce si klade za cíl vytvořit univerzální modul pro měření pulzní 

oxymetrie. Jak po analogové či digitální stránce.  
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2 Biologické signály 

Signál, který je snímán z živého organizmu, nazýváme biologickým signálem. 

Ten může vzniknout buďto podrážděním receptoru nebo chemickou reakcí v těle.  

Tkáně organizmu lze popsat elektrickými vlastnostmi, jako jsou vodivost, impedance, 

rezistivita, permitivita, kapacita. 

 

2.1 Elektrické biosignály 

 

Nejdůležitějšími biosignály jsou signály bioelektrické. Budeme-li působit 

 na svalové nebo nervové buňky silněji, než je jejich prahová hodnota dráždění, vytvoří 

se akční potenciál, který nám reprezentuje tok iontů buněčnou membránou. Excitované 

buňky přenáší svůj potenciál na přilehlé buňky, a tím se vytváří elektrické pole v dané 

tkáni. Lidské tělo tvoří ze 70% voda. Z toho vyplývá, že se jedná o výborný vodič. 

Proto lze bioelektrické signály snímat pomocí povrchových elektrod. V některých 

případech se využívají také perkutánní elektrody. Příkladem bioelektrických signálů 

jsou EKG, EMG, EEG, EOG, EGG a další. [1]   

 

2.2 Impedanční biosignály 

 

Impedance tkáně je závislá na průtoku krve, objemu, složení tkáně a mnoha 

dalších aktivitách. Samotné měření se většinou provádí pomocí dvou zdrojových 

elektrod generujících sinusový střídavý proudu v rozmezí od 20µA až 20mA s frekvencí 

50kHz až 1MHz. Proud volíme s ohledem na možné popálení tkáně. Při volbě frekvenci 

je nutné respektovat minimalizaci polarizace elektrod. Pro snímání impedančního 

biologického signálu jsou zapotřebí další dvě elektrody, kterými budeme měřit napětí 

generované nastaveným proudem a samotnou impedancí tkáně. [1] 

2.3 Magnetické biosignály 

 

Orgány jako srdce, mozek a další generují elektromagnetické pole,  

které obsahuje informace o jejich specifických aktivitách. Tyto údaje však nenalezneme 

v jiných typech biologických signálů. Snímání je velmi náročné, protože intenzita 

magnetického pole orgánů je velice nízká. Přesto se toto snímání využívá  

pro magnetookulogram, magnetoencefalogram, magnetokardiogram  a mnoho jiných 

záznamů. [1] 
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2.4 Akustické biosignály 

 

Díky možnosti zaznamenávat či poslouchat bioakustické signály se v medicíně 

otevírá široká škála možností jak diagnostikovat danou problematiku. Při preventivních 

lékařských prohlídkách se standardně využívá fonendoskop pro poslech srdečních ozev, 

které vznikají při průtoku krve srdečními chlopněmi. Tyto ozvy lze však snímat také 

pomocí mikrofonu. Nejmenší možný snímaný akustický tlak fonokardiografického 

záznamu se pohybuje okolo 100 µPa. Využitím metod poklepu můžeme snímat zvuky 

např. z břišní dutiny, hrudníku atd. V neposlední řadě mají akustické biosignály význam 

pro poslech zažívacího traktu, kloubů, průtoku vzduchu horními i dolními dýchacími 

cestami atd. [1] 

2.5 Chemické biosignály 

 

Biochemické měření se provádí na vzorcích živých tkání nebo analyzovaných  

ve specializovaných klinických laboratořích. Provádějí se zde měření, jako jsou 

koncentrace látek v tkáni pomocí iontově citlivých elektrod, měření parciálních tlaků 

plynů, teploty, pH krve atd. [1] 

2.6 Mechanické biosignály 

 

Biomechanické signály vznikají díky mechanické funkci organismu. Řadíme mezi 

ně krevní tlak, polohové výchylky, tonus, průtoky a další. Naměřené údaje nám 

poskytují informace o funkčnosti zkoumaného systému. Nevýhoda spočívá v přesnější 

lokalizaci čidla (ultrazvuková hlavice, piezoelektrické snímače, membrány aj.)  

na měřené oblasti. Záznam lze získat jak z invazivního, tak i z neinvazivního měření 

pomocí mechanických a elektromechanických snímačů. [1] 

2.7 Optické biosignály 

 

Díky schopnostem různých tkání absorbovat rozdílné množství záření o různých 

vlnových délkách umíme zjistit, jaká je okysličenost tkáně, průtok krve v tkáni atd. 

Využívá se zde propustnosti nebo odrazu světla. Při angiografickém vyšetření  

se pacientovi podá přes tepny kontrastní látka. Poté je lékař díky Rentgenovému záření 

schopen určit prostupnost cév či případné cévní poruchy, mezi které patří  

např. ischemická choroba dolních končetin. [1] 
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2.8 Tepelné biosignály 

 

Tepelné biosignály nám poskytují informace o teplotě tělesného jádra či rozložení 

teplot na povrchu těla. Teplota struktury je závislá na fyzikálních a biochemických 

procesech uvnitř nebo vně organismu. Měření je prováděno buďto různými typy 

teploměrů přiložením přímo na pokožku pacienta, popřípadě bezkontaktním využitím 

infračervených snímačů, jejichž záznam lze zobrazit ve 2D formátu termovizní 

kamerou. [1] 

2.9 Radiologické biosignály 

 

Působí-li ionizující záření na tkáně, je možné získat speciálními snímači 

radiologické biosignály. Na všech aplikovaných vlnových délkách i úrovních nesou 

informace o vnitřních anatomických strukturách organismu. Záznam lze zobrazit  

jak ve 2D, tak i ve 3D zobrazení. Tyto signály hrají zásadní roli při plánování radiační 

terapie. [1] 

 

2.10 Ultrazvukové biosignály 

 

Ultrazvukový biosignál vzniká interakcí ultrazvukového vlnění s tkáněmi. 

Snímání probíhá pomocí piezoelektrických měničů. Záznam se dále zpracovává  

do podoby 2D nebo 3D formátu. Sonografy využívají tzv. Dopplerova jevu,  

který je speciální formou ultrazvukových biosignálů nesoucí informace o směru, 

velikosti a charakteru průtoku krve v cévách.[1] 

3  Přenos kyslíku 

Nedostatek kyslíku v organismu vede k odumírání mozkových buněk,  

proto je důležité dbát na jeho správný přenos, a to především k životu důležitým 

orgánům jako je mozek a srdce.   

3.1 Hemoglobin (Hb) 

 

Lidský hemoglobin se skládá ze čtyř částí (2x α a 2x β). Každá z jednotek  

je tvořena částí bílkovinnou (globinem) a nebílkovinnou (hemem). V jednotlivých 

životních fázích se můžeme setkat s celkem třemi typy hemoglobinu: 

- Hemoglobin dospělého typu HbA 

- Hemoglobin dospělého typu  HbA2 
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- Fetální hemoglobin HbF 

 

Zabývat se však jednotlivými typy není účelem této práce.  

Hlavní funkcí Hb je přenos kyslíku z plic do tkání a následný odvod oxidu 

uhličitého z tkání do plic. Kyslík se reverzibilně váže na ionty Fe
2+

, které se nachází  

ve středu jádra každého ze čtyř hemů. Navázaný kyslík na Hb nazýváme 

oxyhemoglobinem (HbO2). Po jeho odloučení vzniká deoxyhemoglobin (RHb),  

který je opět schopen 02 navázat. Kromě kyslíku může hemoglobin na sebe navázat 

molekulu oxidu uhelnatého (CO) a vznikne tzv. karboxyhemoglobin (COHb).  Oxidací 

Fe
2+

 na Fe
3+

, kterou způsobují např. dusičnany v potravě či pitné vodě,  

vzniká methemoglobin (MetHb). [2] 

 

  

Obrázek 1: Struktura hemoglobin [12] 

3.2 Saturace hemoglobinu 

 

Oxygenace hemoglobinu je závislá na parciálním tlaku kyslíku (PO2). V plicích 

má O2  vyšší parciální tlak než CO2, ve tkáních je tomu naopak. Tohoto poznatku  

se hojně využívá např. ve sportovní medicíně.  

 

 

Obrázek 2: Saturační křivka hemoglobin [4] 



 6 
 

 

Za normálních podmínek se v krvi vyskytují všechny čtyři druhy hemoglobinu  - 

- HbO2, RHb ve větší míře, COHb a MetHb v nepatrném množství. Saturaci kyslíkem 

lze definovat jako obsah kyslíku vyjádřený v procentech kyslíkové kapacity.  

Pro výpočet „funkčního nasycení“ platí: 

 

     
    

        
      

(3.1) 

Kde: 

HbO2 …oxyhemoglobin 

RHb …deoxyhemoglobin 

 

Při snímání klipsem vysílajícím v červeném i v infračerveném spektru je dále 

potřeba počítat s přítomností COHb i MetHb. Byť jsou tyto hodnoty u zdravého člověka 

zanedbatelné, při patologických změnách by docházelo k nepřesným údajům. V praxi  

se proto zavádí pojem „frakční saturace“, kterou popisujeme vztahem: 

 

 

     
    

                   
      

(3.2) 

Kde: 

HbO2 …oxyhemoglobin 

RHb …deoxyhemoglobin 

MetHb … methemoglobin 

COHb … karboxyhemoglobin 

    [3] 
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4 Metody měření pulzní oxymetrie 

Pulzní oxymetrie je neinvazivní měření saturace hemoglobinu kyslíkem v arteriální 

části krevního řečiště. Výsledky jsou zobrazovány na displeji (monitoru) v procentech, 

což udává podíl okysličeného hemoglobinu v krvi. Měření se provádí pomocí oxymetru. 

Princip spočívá v měření rozdílné absorpce světla oxyhemoglobinu  

a deoxyhemoglobinu.  

4.1 Optické měření 

 

Optické snímání saturace hemoglobinu kyslíkem je založena na Lambert-Beerově 

zákonu o absorbanci, který nám říká, že absorbance roztoku určité látky  

je pro monochromatické záření úměrná její koncentraci. [3] 

 

       l 

(4.3) 

Kde: 

A  …absorbance 

ε [mol.L
-1

] …molární ediční koeficient 

c [mol.L
-1

] …molární koncentrace rozpuštěné látky 

l [m]  …vzdálenost, kterou záření urazí v roztoku 

 

Díky mikroskopickým velikostem krvinek můžeme z makroskopického hlediska 

na krev pohlížet jako na roztok, i když nejsou oxyhemoglobin ani hemoglobin v plazmě 

rozpuštěny. Při měření nasycení krve se totiž využívá rozdílu absorbance světelného 

záření mezi roztoky s různou koncentrací. [3] 

 

 

4.2 Absorbance 

 

Absorbance je bezrozměrná veličina využívaná ve fotometrii a spektrofotometrii. 

Udává nám, kolik bylo pohlceno světla měřeným vzorkem. Ve starší literatuře  

ji můžeme nalézt pod názvem extinkce. 
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(4.4) 

Kde: 

A …absorbance 

I0 …intenzita vystupujícího světla z roztoku 

Ii  …intenzita vstupujícího světla do roztoku 

 

Pro tento způsob snímání musíme použít zdroj monochromatického záření  

nebo zdroj, jehož spektrální charakteristika má určitou šířku a monochromatickému 

záření  

se blíží. Naše červená a infračervená LED dioda nám k tomuto účelu bohatě postačí. 

Pro přesné měření se používají světelné zdroje s hranolovým nebo mřížkovým 

monochromátorem. [3] 

 

 

Obrázek 3: Intenzita v závislosti na vlnové délce pro LED diody [3] 

 

4.3 Princip pulzní oxymetrie 

 

Princip samotného snímání je založen na průchodu světla dvou specifických 

vlnových délek tkání. Arteriální krev má vyšší obsah okysličeného hemoglobinu,  

tudíž má oproti neokysličenému hemoglobinu jasně červenou barvu.  
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Obrázek 4: Absorpční spektra hemoglobinu a jeho derivátů [4] 

4.4 Možnosti snímání 

 

Zvolit správný způsob snímání je velice důležitým krokem. Špatná volba může 

mít za následek např. zkreslení signálu, což vede k podání falešné informace o průběhu. 

Rozlišujeme tzv. transmisní a reflexní oxymetrii. 

4.4.1 Transmisní oxymetrie 

 

Častěji využívaným způsobem měření je transmisní oxymetrie, kde je na vnější 

straně prstu umístěn zdroj světelného záření v podobě infračervené a červené LED 

diody generující střídavě světelný signál. Na vnitřní straně prstu je umístěna fotodioda 

nebo fototranzistor jakožto snímač.  

Průchodem vygenerovaného světla kůží, tkání, krví dochází k jeho postupnému 

pohlcování. Při systole převládá v tkáni okysličená krev, zvyšuje se tedy absorbance  

(na snímač dopadá méně světla). U diastoly je absorbance naopak menší (na snímač 

dopadá více světla). 

Sonda se aplikuje na místo s dobrou propustností tkáně, jako ušní lalůčky  

nebo prsty rukou krom palců. U novorozenců je možné klip připevnit na nohu. Výhodou  

je poměrně přesné monitorování pacienta. [3] 
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Obrázek 5: Uspořádání transmisního snímače [3] 

 

4.4.2 Reflexní oxymetrie 

 

Reflexní oxymetrie je téměř nevyužívanou metodou. Vysílač i přijímač jsou 

uloženy na společné ploše vnitřní strany prstu. Při nedokonalém styku tkáně  

se senzorem dochází ke snímání nechtěných artefaktů. Mezi výhody lze zařadit možnost 

snímání z jakéhokoliv povrchu lidské tkáně. [3] 

 

Obrázek 6: Uspořádání reflexního snímače [3] 

 

4.5 Pulzní křivka 

 

Pravidelnými změnami systolického a diastolického tlaku se mění také objem 

krve v kapilárách, což způsobuje různé hodnoty absorbance světla při průchodu 

tkáněmi. Z naměřených hodnot můžeme zrekonstruovat pulzní křivku, která nám 

ukazuje změny absorbance v čase. [3] 
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Obrázek 7: Pulzní vlna [3] 

 

Systola vyvolá v arterii „tlakovou vlnu“, jejíž maximum je právě hodnota P1. 

Jakmile tato vlna dorazí do oblasti malých arterií, část do ní pronikne a část se odrazí. 

Odrazem tlakové vlny, která se začne šířit v protisměru, se objeví vrchol P2. Z delšího 

průběhu pulzní křivky lze vypočítat i tepovou frekvenci. [3] 
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5 Konstrukce pulzního oxymetru 

Obvod oxymetru můžeme rozdělit na část: 

a) analogovou 

b) digitální 

 

Analogová část 

V analogové části obvodu probíhají nezbytné úpravy signálu, jako jsou  

např. filtrace a zesílení. Při snímání pulzní oxymetrie totiž dostáváme na výstupu 

fotodetektoru slabý signál řádově v jednotkách mV. 

 

Digitální část 

Digitální část nalezneme za A/D převodníkem. Hlavním řídícím prvkem  

je procesor. V této části obvodu probíhá zpracování získaného signálu v podobě 

operací, výpočtů či samotného zobrazení průběhu. 

 

 

Obrázek 8: Blokové schéma pulzního oxymetru [3] 

 

 

5.1 Rozdělení pulzních oxymetrů dle časového využití 

Oxymetry můžeme z hlediska časového využití rozdělit na dva základní typy: 

a) oxymetry pro krátkodobé využití 

b) oxymetry pro dlouhodobé využití 

5.1.1 Oxymetry pro krátkodobé využití 

 

Tento typ pulzních oxymetrů má uplatnění v případech, kdy je potřeba v krátkém 

čase provést diagnostiku pacienta. Jejich hlavní výhodou je rychlost možnosti zahájení 

diagnostiky, velikost celého přístroje (nejsou potřeba velké monitorovací stanice)  
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a pořizovací cena. Mezi nevýhody lze zařadit napájení z baterie. Při slabé baterii může 

docházet ke špatnému vyhodnocení měření, nekompatibilitě s dalšími zařízeními atd. 

 

 

Obrázek 9:a) prstový pulzní oxymetr [5] b) zápěsťový pulzní oxymetr [4] 

5.1.2 Oxymetry pro dlouhodobé využití 

 

Tyto oxymetry bývají součástí monitorů životních funkcí. Můžeme je nalézt 

kupříkladu na jednotkách intenzivní péče nebo operačních sálech. Zásadní výhodou  

je možnost nepřetržitého snímání pacienta díky připojení k elektrické síti. Za nevýhodu 

se považuje pořizovací cena monitoru.  

 

Obrázek 10: Monitor životních funkcí [6] 

5.2 Optická sonda 

 

V první části optické sondy se nachází zdroj světelného záření (infračervená  

a červená LED dioda) pracující střídavě na dvou vlnových délkách. V druhé části  

je uložen přijímač signálu v podobě fotodiody nebo fototranzistoru. Podoba sond se liší 

dle výrobce a tvaru. 
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Obrázek 11: Rozložení diod v sondě [3] 

5.2.1 Možnosti umístění snímače 

 

Sondy vybíráme dle délky záznamu a typu pacienta (dospělý, dítě). Nejčastějším 

a zároveň nejpřesnějším způsobem je měření sondou umístěnou na ukazováčku ruky, 

popřípadě u novorozenců na noze. Známé jsou také sondy nosní a ušní. 

 

 

Obrázek 12: Zleva doprava – a) ušní sonda, b) plastová sonda prstová, c) dětská 

gumová [6] 

 

5.3 Vstupní zesilovač 

 

Zesilovač je obecně elektronické zařízení sloužící pro zesílení amplitudy signálu 

na požadovanou hodnotu. U oxymetru zesilujeme nízkou úroveň transformovaného 

signálu z fotodiody (řádově mV).   

Nejsnadnější realizací je využití operačních zesilovačů (analogové zpracování). 

Na trhu se vyskytuje rozsáhlá škála OZ s nepřeberným množstvím vnitřního zapojení  

či typem patice, což nám umožňuje vybrat typ, který vyhovuje přesně našim 

požadavkům pro zapojení.  
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Signál lze také ihned po zaznamenání převést přímo do digitální podoby. 

Následné zpracování probíhá již softwarově. Tato metoda je nákladnější a náročnější  

na realizaci. [10] 

  

5.4 A/D převodník 

 

Analogově digitální převodník převádí spojitý (analogový) signál na signál 

diskrétní (digitální). Převod probíhá v následujícím pořadí: vzorkování – kvantování – 

kódování. [8] 

 

1) Vzorkování 

Vzorkování je proces, v němž je signál souvislého průběhu nahrazován  

jeho částmi – vzorky. Ty jsou od sebe rovnoměrně vzdáleny o vzorkovací 

periodu. 

 

Při vzorkování musí platit: 

          

(5.5) 

Kde fmax je nejvyšší harmonická frekvence obsažená v signálu. 

      [8] 

 

2) Kvantování a kódování 

Kvantováním dělíme signál se spojitou množinou hodnot na signál 

s diskrétní množinou hodnot. Každý vzorek je vyjádřen vhodným číselným 

kódem. Nejmenší možný skok kvantovaného signálu nazýváme kontovacím 

krokem. Při kvantování dochází ke ztrátám informace, jedná se o nevratný 

proces. [8] 

 

 

 

Obrázek 13: A/D převodník [8] 
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5.5 Procesor 

 

Procesor zpracovává již převedený digitální signál. Spouští čítač a reguluje 

intenzitu prosvitu. 

5.6 Napájení 

 

Napájecí zdroj je neméně důležitou součástí, jež musí splňovat přísné normy  

pro zdravotnická zařízení. Elektrickou energii pro napájení systému můžeme čerpat  

jak z elektrické sítě, tak z elektrických baterií. Typ zdroje musí být volen v závislosti  

na konstrukci oxymetru.  
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6 Návrh a realizace zařízení pro měření 

Analogovou část oxymetru připojujeme jako periferii k řídícímu výukovému 

modulu EVB, jenž obsahuje procesor HCS08. Výhodou tohoto zapojení je snadný 

přístup k paměti procesoru pro update firmwaru, možnost připojení displeje, popřípadě 

dalšího HW pro záznam. Tímto propojením jsme získali zařízení, které je možné 

kdykoliv upravovat dle našich aktuálních požadavků.  

 

 

Obrázek 14: Řídící modul EVB s připojenými periferiemi 

 

6.1 Návrh a popis blokového schématu 

 

V prvotní fázi bylo potřeba navrhnout jednotlivé části pro zpracování signálu, 

jako jsou např. filtry či samotný generátor pro osvit. Napájení navrženého modulu 

pulzního oxymetru je ve výsledku vyřešeno připojením k modulu EVB.  
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Obrázek 15: Blokové schéma celého návrhu 

 

6.1.1 Průběh signálu 

 

V optické sondě se střídavě generuje červené a infračervené záření. Po průchodu 

tkání je zbytek neabsorbovaného záření sejmut fotodiodou a převeden na elektrickou 

energii. Dále signál putuje přes převodník, horní a dolní propust. Zde se signál zesílí  

a filtruje od nežádoucích frekvencí.  

6.2 Optická sonda 

 

V návrhu jsou použity prstové, optické sondy firmy RALL Elektronic obsahující 

dvě antiparalelně zapojené LED diody o vlnových délkách 940 nm pro infračervenou 

diodu a 660 nm pro červenou LED diodu. Tyto dvě diody jsou určeny pro vysílání 

světelného paprsku, který je po průchodu tkání snímán fotodiodou. Vnitřní zapojení 

diod na piny konektoru Canon lze vidět na obrázku. 
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Obrázek 16: Vnitřní zapojení sondy na konektor Canon [11] 

 

6.3 Procesor 

 

V našem modulu je využíván procesor HCS08. Řídí v obvodu veškeré operace 

pro snímání pulzní křivky. Díky němu lze nastavit pevnou šířku impulzů pro střídavé 

synchronizované blikání LED diod na námi požadovanou frekvenci. Výška amplitudy, 

která nám udává intenzitu prosvitu, je regulována přes vstup PWM, jímž je procesor 

vybaven. Analogově-digitální převodník obsažen v procesoru zjednodušuje řešení 

převodu analogového signálu do digitální podoby. V neposlední řadě můžeme výstup 

zobrazit na přídavném displeji. 

6.3.1 Časovač (Timer) 

 

V prvotním návrhu této práce bylo navrženo řízení spínání obou LED diod 

pomocí obvodu 555 popř. 556. Tato varianta je také řešitelná, avšak je potřeba přidat 

detektor pro snímání sestupné a vzestupné hrany signálu. Nevýhodou toho zapojení byla 

jednak nestálost soustavy díky působení vnějších vlivů a jednak složitost analogového 

zapojení pro synchronizaci blikání. Mnohem elegantnějším a efektivnějším řešením 

bylo použití právě procesoru HCS08. Délku periody i prodlevu mezi jednotlivými 

impulzy lze nastavit přehráním programu procesoru s upravenými hodnotami  

ve zdrojovém kódu.  
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Obrázek 17: Časový průběh řízení jednotlivých diod a jejich modulace 

Perioda T 

Perioda je interval, kdy se provede přepnutí obou LED diod včetně  

tzv. bezpečnostního pásma. Perioda spínání pro každou z LED diod je softwarově 

nastavena na hodnotu 1 ms, což odpovídá hodnotě 1000Hz.  

 

Délka impulzu tp 

Doba, po kterou je LED dioda sepnuta, odpovídá 50µs. Po tuto dobu svítí jedna 

z diod intenzitou nastavenou procesorem, resp. jeho periferií, ve které se nachází PWM.  

 

Bezpečnostní interval tb 

Při přepínání mezi LED diodami je potřeba počítat s mírnou časovou prodlevou, 

aby nedocházelo k interferenci vlnových délek. To by vedlo ke znehodnocení signálu 

 a tudíž ke špatným výsledkům. V našem zapojení je nastaven „bezpečnostní interval“ 

na hodnotu 450 µs. Tato hodnota byla volena s ohledem na katalogové hodnoty obou 

LED diod.   

6.3.2 Pulzní šířková modulace (PWM) 

 

Řešení bez využití regulace, kdy bychom nastavili maximální intenzitu prosvitu, 

není možné hned ze dvou důvodů. Zaprvé kvůli odlišné maximální intenzitě osvitu  

při stejné hodnotě napětí. To je způsobeno odlišným typem použitých polovodičů  

při výrobě LED diod. Zadruhé z důvodu rozdílné tloušťky tkáně pacientů.  
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V našem zapojení regulaci provádí již zmíněný naprogramovaný procesor 

HCS08, jenž má na svém portu přímo zabudovanou periferii pro PWM.  Regulace  

je prováděna dvouhodnotově pomocí střídy, což je poměr mezi stavy zapnutí/vypnutí. 

Vyhodnotí-li procesor, že je potřeba např. zvýšit intenzitu prosvitu na hodnotu 75%, 

nastaví se střída poměru 75:25.   

 

 

Obrázek 18: Regulace intenzity osvitu 

6.3.3 Analogově-digitální převodník (A/D) 

 

Procesor HCS08 obsahuje osmikanálový A/D převodník, ke kterému lze 

přistupovat přes port B. Převodník je schopen vzorkovat frekvencí 20kHz,  

což je v našem případě naprosto dostačující.  

6.3.4 Připojení procesoru 

 

Procesor se k našemu modulu připojuje externě přes desetipinový konektor  

se zámkem s modulem EvbHCS08. Tímto připojením byla vyřešena i otázka napájení. 

Z katalogového listu a schématu k modulu bylo zjištěno, že se na portu B nachází A/D 

převodník. Proto byl celý port nastaven jako vstupní. Port D byl nastaven jako výstupní, 

jelikož obsahuje A/D převodník a čítač. Podrobné schéma zapojení procesoru  

na jednotlivé piny je k nalezení v příloze. 
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Port D 
 

Port B 

číslo pinu na 
konektoru 

číslo 
portu využití 

 

číslo pinu na 
konektoru 

číslo 
portu využití 

1 ------------- GND 
 

1 ------------- GND 

6 PTD0 výstup 
 

2 PTB0 vstupní 

7 PTD1 výstup 
    8 PTD3 výstup 
    9 PTD4 výstup 
    10 ------------- UCC 
  

 
  

Tabulka 1: Zapojení portů ke konektorům a jejich význam 

 

6.4 Struktura programu 

 

Program je rozčleněn do několika částí. Hned po spuštění se provede  

tzv. inicializace, kdy se nastaví vlastnosti používaných portů či jednotlivých pinů 

procesoru. Nyní je připraveno prostředí pro výpočty a zpracování signálu. 

Druhou a zároveň nejdůležitější částí je tělo programu. To je obsaženo  

v tzv. nekonečné smyčce for(;;). Zde probíhají námi zadané instrukce, jako jsou řízení 

LED diod, nastavení periody impulzů, zpoždění aj. Je-li splněna podmínka  

pro přerušení (interrupt), procesor přeruší vykonávání instrukcí, provede obsluhu 

přerušení a vrátí se zpět k předchozí činnosti. Pro naši potřebu byly naprogramovány 

celkem dvě přerušení a to pro A/D a časovač. 
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Obrázek 19: Algoritmus programu 

 

6.5 Analogové zpracování signálu 

 

V analogové části obvodu je signál upravován do takové podoby, aby byl 

následně lépe zpracován v části digitální (pomocí mikroprocesoru).  

6.5.1 Stabilizátor napětí 

 

Úkolem stabilizátoru je udržovat konstantní napětí na vstupu při kolísání 

vstupního napětí nebo na výstupu při změně zatěžovacího proudu. Pro tento obvod  

byl zvolen stabilizátor LE33CZ s paticí TO-92 stabilizující napětí na hodnotu 3,3V.  
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Obrázek 20: Schéma zapojení stabilizátoru LE33 

 

6.5.2 Spínání LED diod 

 

Spínání LED diod je řešeno H-můstkem, který se využívá např. pro regulaci 

elektromotoru. 

 

Sepnutí infračervené LED diody 

Proud teče od zdroje přes tranzistor PNP BC640 (ve schématu značen jako T3) 

na pin 3. Zde je připojena anoda infračervené LED diody, která se po průchodu 

elektrického proudu rozsvítí. Z katody, jež je připojena na pin 2, signál pokračuje  

na tranzistor NPN BC547 (ve schématu značen jako T2). Po jeho sepnutí následuje 

demodulace signálu, kterou v obvodu zajišťuje RC člen sestavený z kondenzátoru C2 

a rezistoru R7. Odtud už signál putuje přímo do procesoru, kde probíhají další operace  

a vyhodnocení intenzity prosvětlení. 

 

Sepnutí červené LED diody 

Proud prochází v opačném směru od zdroje než u spínání infračervené diody. 

Nejprve protéká přes tranzistor PNP BC640  (ve schématu značen jako T4) na anodu 

červené LED diody umístěnou na pinu č. 2. Z katody proud pokračuje na tranzistor 

NPN BC547 (ve schématu označen jako T1). Po jeho sepnutí následuje jako  

u infračervené LED diody demodulace signálu. V tomto případě je zajišťována 

kondenzátorem C1 a rezistorem R8. Odtud signál putuje přímo do procesoru. 
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Obrázek 21: Schéma zapojení spínání LED diod 

6.5.3 Převodník I/U 

 

 Na fotodiodě se generuje proud představující absorpci světla. Pro jeho další 

zpracování je nutné převést jej v první fázi na napětí. V tomto obvodu je využito 

invertující zapojení s OZ. OPA2350, jehož prahové napětí je 2,7V, obsahuje dva OZ, 

pro tento obvod dostačující.  

 

 

 

Pro výpočet výstupního napětí platí: 

 

            
(6.6) 

 

Kde: 

Vout …výstupní napětí 

IK …proud 

R18  …hodnota rezistoru R18 

 

Pro výpočet mezního kmitočtu platí: 

 

  
 

          
 

(6.7 

 



 26 
 

Kde: 

f  …výstupní frekvence 

C7 …hodnota kondenzátoru C7 

R18  …hodnota rezistoru R18 

 

 

Obrázek 22: Schéma zapojení převodníku I/U 

6.5.4 Horní propust 

 

Aktivní filtr typu horní propust nepropouští signály o nízkých frekvencích.  

V tomto zapojení je využíván aktivní filtr „Sallen-key“. Signál po průchodu filtrem lze 

zesílit dle zvoleného zesilovacího činitele. Ten je možno nastavit změnou rezistorů R14 

a R15 připojených na zápornou zpětnou vazbu. Tak jako u převodníku I/U byl i zde 

použit operační zesilovač OPA2350. 

 

Pro výpočet mezního kmitočtu filtru platí: 

 

   
 

             

        

 

(6.8) 

Kde: 

fc …mezní kmitočet 

R16 …hodnota rezistoru R16 

R17  …hodnota rezistoru R17 

C6  …hodnota kondenzátoru C6 

C5  …hodnota kondenzátoru C5 

[14] 
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Pro výpočet zesílení platí: 

 

  
   

   
       

(6.9) 

Kde: 

A …zesílení 

R14 …hodnota rezistoru R14 

R15  …hodnota rezistoru R15 

 

 

Obrázek 23: Schéma zapojení horní propusti 
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Obrázek 24: Grafy průběhu dle simulace 

 

6.5.5 Dolní propust 

 

Aktivní filtr typu dolní propust byl zkonstruován obdobným způsobem jako 

horní propust s tím rozdílem, že DP nepropouští signály o vyšších frekvencích,  

než je nastavená hodnota. I zde byl použit operační zesilovač OPA2350. Zesílení lze 

nastavit poměrem rezistorů R10 a R11 zapojených ve zpětné vazbě. 

 

Pro výpočet mezního kmitočtu filtru platí: 

   
 

              

       

(6.10) 

Kde: 

fc …mezní kmitočet 

R13 …hodnota rezistoru R13 

R12  …hodnota rezistoru R12 

C14  …hodnota kondenzátoru C14 

C3  …hodnota kondenzátoru C3 

 [13] 

 

 

 



 29 
 

Pro výpočet zesílení platí: 

 

  
   

   
       

(6.11) 

Kde: 

A …zesílení 

R10 …hodnota rezistoru R10 

R11  …hodnota rezistoru R11 

 

 

 

 

Obrázek 25: Schéma zapojení dolní propusti 
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Obrázek 26: Grafy průběhu dle simulace 
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7 Závěr 

Cílem práce bylo vytvořit univerzální modul pro měření pulzní oxymetrie.  

Tuto práci lze rozdělit to několika částí, které spolu tvoří kompaktní funkční celek.  

První část je část analogová. Zde začíná proces snímání biosignálu,  

kdy na fotodiodu dopadá neabsorbované světlo vyzářené střídavě infračervenou  

a červenou LED diodou. Fotodioda i LED diody zapojené antiparalelně jsou uloženy 

v sondě. Ta je připojena k modulu externě. Pro měření byla využívána prstová plastová 

sonda od společnosti RALL Elektronic.  

Takto sejmutý signál bylo potřeba v několika dalších fázích upravit.  

Nejprve signál prochází přes převodník I/U, aby bylo možno jej lépe zpracovávat. 

V dalších fázích je signál zesílen a filtrován přes aktivní filtry typu horní a dolní 

propust.  

Digitální část zapojení byla vyřešena mikroprocesorem HCS08, který dokáže 

analogový signál převést na digitální, ale také obsahuje čítač a PWM, s nimiž nadále 

pracujeme po softwarové stránce. Procesor je k tomuto modulu připojován externě.  

Je uložen na měřícím výukovém modulu EvbHCS08, jehož porty jsou vyvedeny  

na konektory. Výhodou tohoto zapojení je možnost snadného přístupu k paměti 

procesoru. Kdykoliv lze upravit firmware procesoru dle aktuálních požadavků. 

Z modulu EvbHCS08 je přes stabilizátor LE33 napájen celý modul. V poslední části  

se řeší otázka firmware procesoru, který ovládá chod modulu. 

Hotový přípravek lze použít pro výuku programování CPU, kdy se student snaží 

navrhnout algoritmus pro ovládání intenzity osvitu pomocí PWM, nastavit správně 

časovač a řídit přepínání LED diod či se pokusit připojit displej pro zobrazení průběhu. 

 



 32 
 

8 Použitá literatura 

[1]   Návrh a realizace biozesilovače s digitalizací a signálovým předzpracováním. 

Ostrava, 2008. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava,Fakulta 

elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky. 

 

[2]   JIRÁK, Zdeněk et al. Fyziologie pro bakalářské studium na FZS OU. Ostrava: 

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-

80-7368-234-7. 

 

[3]   PENHAKER, Marek, Martin IMRAMOVSKÝ, Petr TIEFENBACH a František 

KOBZA. Lékařské diagnostické přístroje:učební texty. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0751-3. 

[4]  NONIN 3100 WristOx. NONIN 3100 WristOx [online]. 2007 - 2012 [cit. 2012-

05-01]. Dostupné z: http://taxa.cz/shop/product/2306151/nonin-3100-wristox  

[5]   Pulsní oxymetr - Nonin 9570 GO2. Medicínská technika [online]. 2010 [cit. 

2012-05-01]. Dostupné z: http://www.physiomed.cz/pulsni-oxymetr-nonin-

9570-go2-p-464.html  

[6]   CMS-8000V monitor životních funkcí. TexDAN.com [online]. 2010 [cit. 2012-

05-01]. Dostupné z: 

http://www.texdan.com/index.php?lng=&cont=produkt_detail&produkt=CMS80 

[7]   SpO2 snímače. RALL Elektronic, spol s.r.o.: výroba a servis lékařské 

techniky [online]. 2010 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://www.rall-

elektronic.cz/?st=zbozi&st2=detail&id_p=3&titulek1=SpO2+sn%EDma%E8e 

[8]   MOHYLOVÁ, Jitka a KRAJČA Vladimír. Zpracování biologických 

signálů [online]. 2006 [cit. 2012-05-01]. ISBN 978-80-248-1491-9. Dostupné z: 

http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FEI/ZBS/Mohylova_Zpracovani%20biosigna

lu.pdf 

[9]  Filter Design and Analysis. OKAWA Electric Design [online]. 2008 [cit. 2012-

05-01]. Dostupné z: http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm 

[10]  Zesilovače - rozdělení, vlastnosti. Elektronika [online]. 2001 [cit. 2012-05-01]. 

Dostupné z: http://moryst.sweb.cz/elt2/stranky1/elt021.htm 

 



 33 
 

[11] Pulsní oxymetr v Labview [online]. Brno, 2010 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=30333. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky  

a komunikačních technologií. 

[12]  Hemoglobin. Termodynamika [online]. 2009 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: 

http://fikus.omska.cz/~bojkovsm/termodynamika/vodikova_vazba.html 

[13] Sallen-Key Low-pass Filter Design Tool. OKAWA Electric Design [online]. 

2008 [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: http://sim.okawa-

denshi.jp/en/OPseikiLowkeisan.htm 

[14] Sallen-Key High-pass Filter Design Tool. OKAWA Electric Design [online]. 

2008 [cit. 2012-05-03]. Dostupné z: http://sim.okawa-

denshi.jp/en/OPseikiHikeisan.htm 

[15] MANN, Burkhard. C pro mikrokontrolery. Praha: BEN - technická li

 teratura, 2003. ISBN 80-7300-077-6. 

[16]  GM ELEKTRONIC SPOL. S.R.O. Součástky pro elektrotechniku. Ostrava, 

2003.  



 34 
 

 

9 Seznam obrázků 

Obrázek 1: Struktura hemoglobin [12] ............................................................................. 5 

Obrázek 2: Saturační křivka hemoglobin [4] .................................................................... 5 

Obrázek 3: Intenzita v závislosti na vlnové délce pro LED diody [3] .............................. 8 

Obrázek 4: Absorpční spektra hemoglobinu a jeho derivátů [4] ...................................... 9 

Obrázek 5: Uspořádání transmisního snímače [3] .......................................................... 10 

Obrázek 6: Uspořádání reflexního snímače [3] .............................................................. 10 

Obrázek 9: Pulzní vlna [3] .............................................................................................. 11 

Obrázek 8: Blokové schéma pulzního oxymetru [3] ...................................................... 12 

Obrázek 9:a) prstový pulzní oxymetr [5] b) zápěsťový pulzní oxymetr [4] ................... 13 

Obrázek 10: Monitor životních funkcí [6] ...................................................................... 13 

Obrázek 11: Rozložení diod v sondě [3] ........................................................................ 14 

Obrázek 12: Zleva doprava – a) ušní sonda, b) plastová sonda prstová, c) dětská 

gumová [6] ...................................................................................................................... 14 

Obrázek 13: A/D převodník [8] ...................................................................................... 15 

Obrázek 14: Řídící modul EVB s připojenými periferiemi ............................................ 17 

Obrázek 17: Blokové schéma celého návrhu .................................................................. 18 

Obrázek 16: Vnitřní zapojení sondy na konektor Canon [11] ........................................ 19 

Obrázek 17: Časový průběh řízení jednotlivých diod a jejich modulace ....................... 20 

Obrázek 18: Regulace intenzity osvitu ........................................................................... 21 

Obrázek 19: Algoritmus programu ................................................................................. 23 

Obrázek 20: Schéma zapojení stabilizátoru LE33 .......................................................... 24 

Obrázek 21: Schéma zapojení spínání LED diod ........................................................... 25 

Obrázek 22: Schéma zapojení převodníku I/U ............................................................... 26 

Obrázek 23: Schéma zapojení horní propusti ................................................................. 27 

Obrázek 24: Grafy průběhu dle simulace ....................................................................... 28 

Obrázek 25: Schéma zapojení dolní propusti ................................................................. 29 

Obrázek 26: Grafy průběhu dle simulace ....................................................................... 30 

 

  



 35 
 

10 Seznam příloh 

 

Příloha 1: Schéma zapojení ............................................................................................... 1 

Příloha 2: Seznam použitých součástek ............................................................................ 2 

Příloha 3: Osazená deska plošných spojů ......................................................................... 3 

Příloha 4: Hotový návrh pulzního oxymetru .................................................................... 4 



I 

 

Příloha 1: Schéma zapojení 

 

 



II 

 

Příloha 2: Seznam použitých součástek 
 

Kondenzátory 
 

jiné 

hodnota ks označení 
 

označení počet funkce 

4,7nF 1 C3 
 

BC547 2 tranzistor 

68nF 1 C14 
 

BC640 2 tranzistor 

100nF 5 C8,C9,C10,C12,C13 
 

OPA2350 2 operační zesilovač 

470nF 1 C7 
 

LE33 1 stabilizátor napětí 

2,2uF 1 C11 
 

CANNON 9 1 konektor CANNON 9ti pinový 

10uF 2 C1,C2 
 

  2 konektro se zámkem 

47uF 1 C5 
    100uF 1 C6 
    

       Rezistory 
    hodnota ks označení 
    100Ω 2 R4,R5 
    3,9kΩ 1 R17 
    10kΩ 5 R7,R8,R11,R15,R18 
    12kΩ 1 R12 
    15kΩ 1 R16 
    33kΩ 2 R1,R2 
    82kΩ 1 R14 
    100kΩ 5 R3,R6,R13,R19,R20 
    150kΩ 1 R10 
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