
 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

Katedra biomedicínské techniky  

 

Kladno 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení pro synchronizaci dat při lavinových experimentech 
 

 

 

Device for data synchronization in avalanche experiments 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program: Biomedicinská a klinická technika 

Studijní obor: Biomedicinský technik 

 

Vedoucí práce: Ing. Václav Ort 

 

 

 

Petr Svoboda 



 

 

  

 



 

 

  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem „Zařízení pro synchronizaci dat při 

lavinových experimentech“ vypracoval samostatně a použil k tomu úplný výčet citací 

použitých pramenů, které uvádím v seznamu přiloženém k bakalářské práci.  

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

V Kladně dne 7.5.2021           …...….………...………………... 

       Petr Svoboda  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Rád bych poděkoval Ing. Václavu Ortovi za nedocenitelnou pomoc při realizaci této 

práce, za cenné rady, trpělivost a v neposlední řadě i čas, který se mnou strávil 

v laboratoři.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

Zařízení pro synchronizaci dat při lavinových experimentech: 

Cílem této práce je vytvoření zařízení pro synchronizaci dat naměřených na 

několika pulzních oxymetrech a monitorech životních funkcí s anesteziologickými 

moduly. Synchronizace pulzních oxymetrů byla provedena zavedením externí 

infračervené diody do klipsu pulzních oxymetrů a ovlivnění naměřených hodnot SpO2 za 

účelem vytvoření synchronizační značky. Pro účely synchronizace monitorů životních 

funkcí byl vytvořen systém, který na krátký čas připojí anesteziologický modul na lahev 

s oxidem dusným. Tím dochází k poklesu zastoupení kyslíku v naměřeném složení 

dýchacích plynů 

 První část práce se zabývá vysvětlením principu funkce použitých zařízení a 

součástek. Dále je popsán samotný návrh a tvorba zařízení, včetně 3D modelů, 

vytvořených pro účely tohoto zařízení, dále sestaveného obvodu a řídícího programu. 

Celé zařízení je napájeno 12 V adaptérem. Jeho logické operace ovládá deska 

Arduino Uno. Výsledné zařízení bylo otestováno na poskytnutých měřících zařízeních a 

dosahuje směrodatné odchylky ±1 s. 

Klíčová slova 

Synchronizace měřících zařízení, lavinové experimenty, synchronizace dat  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Device for data synchronization in avalanche experiments: 

The aim of this thesis is the design and construction of a device used to 

synchronize several pulse oximeters and vital functions monitors. The pulse oximeters 

were synchronized using an external infrared LED shining into the pulse oximeters‘ 

sensors. Therefore, influencing measured SpO2 to create a mark in the data. To 

synchronise the vital functions monitors a system was designed to briefly connect the 

anaesthesiology module to a bottle filled with nitrous oxide, causing a visible reduction 

in oxygen concentration in measured breathing gases. 

 The introduction describes the function of devices and components used to 

construct the device. Further the description of design parameters of the device is 

provided, including several 3D models created specifically for this device, the electronic 

circuit, and the control program.  

The device is powered by a 12 V adapter and its logical functions are controlled 

by an Arduino Uno. The device was tested with several provided measuring devices and 

reaches a standard deviation of ±1 s. 

Keywords 

Measuring device synchronization, avalanche experiments, data synchronization
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Seznam symbolů a zkratek 

Seznam symbolů 

Symbol Jednotka Význam 

R Ω Elektrický odpor 

I A Elektrický proud 

U 

f 

HR 

SaO2 

SpO2 

 

FeO2 

UDS 

UGS(th) 

V 

Hz 

1/minuta 

% 

% 

 

% 

V 

V 

Elektrické napětí 

Frekvence 

Tepová frekvence 

Relativní nasycení arteriální krve kyslíkem 

Relativní nasycení arteriální krve kyslíkem změřené 

pulzním oxymetrem 

Zastoupení kyslíku ve vydechovaném vzduchu 

Napětí mezi Drain a Source tranzistoru 

Prahové napětí tranzistoru 

 

Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

LED Elektroluminiscenční dioda (Light-emitting diode) 

MOSFET 

 

I/O 

EKG 

Metal-oxidový polovodičový tranzistor (metal–oxide–semiconductor field-

effect transistor) 

Vstup/výstup (Input/Output) 

Elektrokardiogram 



 

9 

 

1 Úvod 

Při měření pomocí několika přístrojů se můžeme setkat s problémem, kterým je 

časové sjednocení dat. Přístroje mají mezi sebou často odlišnou vzorkovací frekvenci a 

jejich vnitřní hodiny lze například nastavit jen s minutovou přesností. Při experimentu 

pak oba přístroje začnou měřit ve stejný čas a měří po stejný časový úsek, přesto se ale 

mohou naměřená data lišit na časové ose až o minutu, a z důvodu odlišné vzorkovací 

frekvence mají za stejný časový úsek odlišný počet naměřených hodnot. 

Pro účely lavinových, ale i jiných experimentů, které využívají více měřících 

přístrojů najednou potřebujeme najít způsob, kterým data synchronizujeme. Jednou 

z metod je použití zařízení, které vytvoří ve stejný čas napříč všemi přístroji 

synchronizační značku, respektive na krátký čas úmyslně zaruší signál definovaným 

způsobem, a donutí měřící přístroj chybně interpretovat měřenou veličinu tak, že 

v naměřených datech vznikne snadno rozpoznatelná chybná hodnota. Tento chybný úsek 

pak můžeme při hodnocení dat považovat za počátek nebo konec experimentu. 

1.1 Přehled současného stavu 

Tato práce vychází z poznatků získaných v předchozích lavinových 

experimentech a z konstrukce používaných zařízení. Při lavinovém experimentu má 

proband na ruce rukavici, v níž je vloženo několik pulzních oxymetrů, které snímají SpO2 

a tepovou frekvenci [14]. Dále je snímána jeho tělesná teplota a pomocí monitorů 

životních funkcí také EKG a složení dýchacích plynů.  

Při předchozích experimentech probíhala synchronizace dat pulzních oxymetrů 

nasazením manžety pro měření krevního tlaku na ruku s pulzními oxymetry [18]. Před 

začátkem experimentu se pak spustí měření krevního tlaku a manžeta se nafoukne natolik, 

že omezí krevní průtok rukou. Tím pulzní oxymetr ztrácí údaj o pulzacích a SpO2 nelze 

naměřit. V datech tak vzniká synchronizační značka, podle které se při hodnocení 

naměřených dat můžeme orientovat jako od počátku experimentu. Dalším příkladem 

možné synchronizace pulzních oxymetrů je opakované zadržování dechu probanda, kdy 

dochází ke znatelnému snížení SpO2. Data naměřená napříč několika pulzními oxymetry 

lze pak synchronizovat alespoň mezi sebou. [24]  

Pro synchronizaci monitorů vitálních funkcí byla využívána metoda, při které 

operátor na počátku experimentu otočí trojcestným ventilem a tím propojí 

anesteziologický modul monitoru s lahví obsahující oxid dusný [22]. Monitor plyn nasaje 

a zaznamená výrazné snížení koncentrace kyslíku ve směsi dýchacího plynu. 
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2 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je navrhnout a sestavit zařízení, které dovolí uživateli 

jednoduše vložit synchronizační značku do dat nahrávaných při lavinových 

experimentech na několika pulzních oxymetrech a dvou monitorech vitálních funkcí 

(Datex a Carescape s anesteziologickými moduly) a dále usnadní časovou orientaci 

v datech naměřených při experimentu. Dále zařízení otestovat v laboratorních 

podmínkách na přesnost a spolehlivost synchronizace. 

  



 

11 

 

3 Teoretická část 

3.1 Pulzní oxymetry 

Pulzní oxymetrie se zabývá měřením nasycení krve kyslíkem pomocí rozdílů 

v absorpci různých vlnových délek světla při průchodu krví. Nasycení krve kyslíkem, 

respektive relativní množství okysličené krve ve tkáni, je důležitým ukazatelem stavu 

oběhové a dýchací soustavy pacienta. Měření této veličiny je možné provést několika 

způsoby, z nichž pulzní oxymetrie je metoda založena na pozorování průchodu světla krví 

nebo jeho odrazu na rozhraní tkáně. Měření probíhá se dvěma zdroji světla o různé vlnové 

délce. Tyto vlnové délky se výrazně liší absorbancí v okysličené a neokysličené složce 

krve. [1,2] 

,,Pomocí červené a infračervené diody se prosvěcuje dobře prokrvená tkáň, 

nejčastěji prst. Prostřednictvím fotodiody se měří intenzita světelného záření prošlého 

tkání, jehož zdroji jsou opět červená a infračervená LED dioda“ [8]. Uspořádání 

prstového snímače zobrazuje obrázek 1.1.  

Obrázek 1.1: Konstrukce prstového snímače. Převzato z [8] 

LED dioda je elektrotechnickou součástkou, která část procházejícího elektrického 

proudu přeměňuje na světelné záření. Dioda je složena z polovodičů P s přebytkem 

elektronových děr, respektive nedostatkem elektronů, a z polovodičů typu N s přebytkem 

elektronů. V místě spoje polovodičů vzniká PN přechod. Z polohy polovodičů vyplývá i 

potřeba rozeznávat kladnou a zápornou elektrodu LED diody. Způsob rozeznání polarity 

diody udává výrobce.  [3, 4, 5] 
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3.2 Monitory vitálních funkcí Datex 

Automatizace synchronizačního procesu byla provedena s využitím krokových 

motorů pro otočení trojcestného ventilu. 

Krokové motory obsahují několik elektromagnetů se samostatnými vývody. 

Zapojením jednoho z elektromagnetů dochází k pootočení motoru o jeden krok. Střídáním 

zapojených elektromagnetů lze pak motorem otáčet kontinuálně. [16, 23] 

3.3 Arduino Uno 

Platforma Arduino je počítačová deska čtení vstupních signálů, logických operací a 

zapisování výstupních signálů. Model Arduino Uno poskytuje 14 digitálních I/O pinů. 

Pokud je jeden z těchto pinů nastaven do režimu vstupu, pak napětí 5 V přivedené na 

tento pin představuje logickou jedničku a 0 V logickou nulu. Obdobně v režimu výstupu 

znamená logická jednička to, že z daného pinu se stává zdroj napětí o velikosti 5 V. 

Arduino Uno také obsahuje stálý zdroj napětí 5 V. Zařízení je napájeno stejnosměrným 

napětím o velikosti 12 V zavedeným na USB konektor desky, připojením adaptéru na 

2,1 mm jack konektor nebo připojením zdroje napětí přímo na piny Arduina (Vin, GND). 

[9] 

Omezujícím parametrem této platformy je maximální proud, který lze z I/O pinů 

bezpečně odebírat. Výrobce tento proud udává jako 40 mA. [9] 
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4 Metody 

Tato kapitola se zabývá podrobným popisem návrhu zařízení. Pro usnadnění 

orientace v texu byla tato kapitola rozdělena na popisy návrhu jednotlivých komponentů, 

přesněji komponentu pro synchronizaci pulzních oxymetrů a monitoru vitálních funkcí, 

ovládacího tlačítka, digitálních hodin, plošného spoje pro propojení jednotlivých 

komponentů a ovládacího programu. 

4.1 Synchronizace pulzních oxymetrů 

Při měření SpO2 pulzním oxymetrem je porovnávána absorpce červeného světla 

okysličenou krví a infračerveného světla neokysličenou složkou krve. Jelikož se hodnoty 

SpO2 u zdravého člověka pohybují v hodnotách 95–100 % [20], tak je pro účely 

synchronizace výhodnější hodnotu SpO2 snížit. Snížení této hodnoty můžeme teoreticky 

dosáhnout blikáním infračervené diody do senzoru v klipsu pulzního oxymetru.  Zavedení 

diody do klipsu je zobrazeno na Obrázku 3.1. 

Obrázek 3.1: Zavedení diody do klipsu. Původní obrázek převzat z [8] 

Pulzní oxymetry sledují a porovnávají množství červeného a infračerveného světla 

dopadajícího na zabudovanou fotodiodu. Pokud použijeme dostatečně silnou diodu, 

správný poměr těchto barevných složek by měl být narušen natolik, že dojde ke snížení 

naměřeného SpO2 a ke změně tepové frekvence na frekvenci blikání vnější LED 

diody. [1, 2, 8] 
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Pro uchycení diody v klipsu pulzního oxymetru byl v programu Fusion 

360 (Autodesk 2020) vytvořen model násady, na kterou se připevní LED dioda a násada 

se zasune do klipsu pulzního oxymetru. Model je zobrazen na obrázku 3.2. 

Obrázek 3.2: Model násady na uchycení LED diody v programu Autodesk Fusion 360 

Model byl vytištěn na tiskárně Original Prusa i3 MK3 (Prusa Research s.r.o., 

Česká republika) za použití programu PrusaSlicer (Prusa Research s.r.o., Česká republika). 

Pro své relativně malé rozměry a komerční dostupnost byla vybrána dioda firmy 

Kingbright L-934F3C [6].  

Diody samotné mají relativně nízký elektrický odpor. Z Ohmova zákona vyplývá, že 

pokud na zdroj napětí připojíme součástku s nízkým elektrickým odporem, pak obvodem 

poteče vysoký elektrický proud, který by mohl komponenty poškodit. Proto se před diody 

zpravidla zapojuje předřadný rezistor (také balast), který slouží k omezení proudu, který 

diodou protéká. Vztah pro výpočet velikosti odporu tohoto rezistoru byl odvozen 

z Ohmova a Kirchhofoova zákona: [1, 5] 

 𝑅𝐵𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡 =
𝑈𝑧 − 𝑈𝑑
𝐼𝑚𝑎𝑥

, (2.1) 

kde  𝑅𝐵𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡 je velikost odporu předřadného rezistoru,  𝑈𝑧 je napětí zdroje a  𝑈𝑑 je napětí 

na diodě. 𝐼𝑚𝑎𝑥 představuje maximální proud protékající diodou. 
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Při zapojení rezistoru a LED diody na zdroj napětí pak získáváme obvod znázorněný 

na obrázku 3.3. 

Obrázek 3.3: Zapojení LED diody v obvodu 

Vyrušení signálu bylo experimentálně otestováno na poskytnutých pulzních 

oxymetrech. Oxymetry Edan a Datex reagovaly spíše na vyšší frekvence blikání (cca 20-

30 Hz). Naopak oxymetry Nellcor a Masimo se podařilo synchronizovat spíše s využitím 

nižších frekvencí blikání blikání (cca 2-3 Hz). Výsledný program byl tedy nastaven tak, 

že pro ovládání LED diod střídá vysoké a nízké frekvence (f = 50 Hz, 50 pulzů a f = 5 

Hz, 7 pulzů). Kompletní popis cyklu LED diod při synchronizaci je naznačen v tabulce 

3.1. 

Tabulka 3.1: Popis blikání diod 

Doba trvání 

synchronizace (s) 
Počet cyklů (-) 

Počet pulzů v 

jednom cyklu (-) 
Frekvence (Hz) Perioda (ms) 

21 8 
50 50 20 

7 3 333 

Od stisku tlačítka blikají LED diody celkem 21 s, v této době se opakuje cyklus, kdy 

diody zablikají padesátkrát o frekvenci 50 Hz a poté sedmkrát o frekvenci 3 Hz. 

Z důvodu nedostatečného proudového výkonu desky Arduino Uno nelze všechny 

diody a ostatní komponenty napájet z digitálních I/O pinů [9]. Místo toho je celé zařízení, 

včetně desky Arduino Uno, napájeno 12V adaptérem a blikání diod je spínáno MOSFET 

tranzistorem IRF520 firmy Vishay. Tato součástka byla vybrána z důvodu relativně nízké 

hodnoty prahového napětí UGS(th) = 2 V až 4 V [10]. Tato hodnota je pro nás důležitá při 

spínání obvodu napájeného 12 V nižším napětím 5 V z I/O pinů Arduina. 
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Zapojení MOSFETu je zobrazeno na obrázku 3.4. 

Obrázek 3.4: Zapojení diod na 12 V adaptér a spínací MOSFET tranzistor 

MOSFET IRF520 funguje v tomto zapojení jako spínač, anody LED diod jsou 

zapojeny jako obvykle přes rezistor na zdroj napětí. Katody diod ale nejsou napojeny 

přímo na zápornou svorku zdroje, místo toho jsou svedeny na Drain tranzistoru a záporná 

svorka zdroje je připojena na Source tranzistoru. Při sepnutí pinu 6, který je napojen na 

Gate MOSFETU překročí prahové napětí UGS(th) mezi Gate a Source hodnotu 4 V a dojde 

k propojení Drain a Source svodů tranzistoru. Tímto se uzavře obvod a LED diody se 

rozsvítí. Na Gate a výstupní pin 6 je dále přes 10K rezistor připojena záporná svorka 

zdroje a Arduina. Toto propojení je v obvodu z důvodu odvodu napětí UGS mezi Gate a 

Source při vypnutí diod. [7, 9, 10, 16] 

Výrobce diody L-934F3C udává požadované napětí 𝑈𝑧 jako 1,2 V a maximální proud 

𝐼𝑚𝑎𝑥 jako 50 mA. Ze vztahu (2.1) pomocí těchto veličin byla spočtena velikost 

předřadného odporu jako 216 Ω. Z odporové řady byl vybrán rezistor s nejbližší vyšší 

hodnotou odporu – rezistor 220R. 
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4.2 Synchronizace monitorů vitálních funkcí 

Monitory vitálních funkcí Datex s anesteziologickými moduly měří mimo jiné 

složení dýchacích plynů. Při předchozích lavinových experimentech byla úspěšně 

používána metoda krátkodobého napojení lahve s oxidem dusným na vstup 

anesteziologického modulu. Přepojení bylo způsobeno ručním otočením trojcestného 

ventilu s konektorem Luer Lock. Monitor vitálních funkcí přitom zaznamená náhlý 

pokles koncentrace kyslíku ve směsi, čímž v datech vzniká synchronizační značka. Tato 

metoda byla převzata z [22], s rozdílem v tom, že ventilem nebude nutné otočit ručně, ale 

při stisku tlačítka ventilem otočí krokový motor. 

Oxid dusný se při lavinových experimentech v normální dýchací směsi nevyskytuje, 

proto by jeho koncentrace mimo oblast synchronizace měla být blízká nule. N2O je 

zároveň těžší než vzduch [11]. Tato vlastnost oproti jiným plynům značně usnadňuje 

manipulaci s plynem. 

Na vstup plynu do přístroje byl nasazen trojcestný ventil uchycený na krokový motor. 

Na ventil byla z jednoho výstupu připojena lahev s N2O. Při stisku tlačítka dochází 

k otočení motoru o 45° a po 15 s prodlevě návrat do původní polohy. Ventil tedy na chvíli 

připojí lahev s N2O na anesteziologický modul, který plyn nasaje a na krátkou dobu 

zaznamená změnu složení dýchacího plynu. 

Pro naše účely byl vybrán krokový motor ROHS 28BYJ-48 s řídícím modulem 

Welten MD774004. Tento motor byl vybrán z důvodu jednoduchého propojení 

s platformou Arduino Uno, relativně nízké ceny a v neposlední řadě také malých 

fyzických rozměrů, díky čemuž se motor vejde nad trojcestný ventil uchycený přímo na 

anesteziologickém modulu. Výrobce ovládacího modulu motoru udává jako napájecí 

napětí 5-12 V (čip umí až 40 V, pak je ale potřeba odpojit jumper aby nedošlo k poškození 

LED diod) [15]. Pomocí laboratorního zdroje napětí bylo zjištěno, že motor má 

dostatečný moment síly pro otočení ventilem při napájení napětím cca 9 V. 

Pro uchycení motoru bylo v programu Fusion360 (Autodesk 2020) namodelováno 

držadlo zobrazené na obrázku 3.4. 
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Obrázek 3.4: Model držadla ventilu v programu Autodesk Fusion 360 

Model byl vytištěn na tiskárně Original Prusa i3 MK3 (Prusa Research s.r.o., 

Česká republika) za použití programu PrusaSlicer (Prusa Research s.r.o., Česká republika). 

4.3 Ovládací tlačítko 

Synchronizační proces spouští spínač zabudovaný do ručního pouzdra. Pouzdro je 

také vybaveno krytem, pro omezení možnosti neúmyslného zmáčknutí. Kryt a tělo 

pouzdra jsou osazeny magnety, které drží víko v zavřeném stavu. 3D model byl navržen 

v programu Fusion 360 (Autodesk 2020) (Obrázek 3.5). Pouzdro s krytem bylo vytištěno 

na tiskárně Original Prusa i3 MK3 (Prusa Research s.r.o., Česká republika). 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.5: Model ručního pouzdra spínače v programu Autodesk Fusion 360  
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Spínač je do obvodu zapojen podle schématu na obrázku 3.6. 

Obrázek 3.6: Zapojení spínače 

Vstupní piny desky Arduino registrují napětí 0 V jako logickou nulu a 5 V jako 

logickou jedničku. Tlačítko je tedy zapojené mezi zdrojem 5 V a digitálním vstupem na 

pinu číslo 7. Mezi digitálním vstupem a tlačítkem je také připojen rezistor o hodnotě 

elektrického odporu 10K a zem. Tento rezistor slouží omezení proudu tekoucí mezi 

kladnou a zápornou svorkou zdroje a při vypnutí tlačítka odvádí napětí na zem, respektive 

zápornou elektrodu zdroje. [19, 21] 

4.4 Digitální hodiny 

Pro usnadnění synchronizace z kamerového záznamu experimentu je zařízení 

vybaveno také digitálními hodinami TM1637 firmy Titan Micro Electronics. Hodiny při 

správném zapojení ukazují stav ,,Start‘‘ a po stisku tlačítka začnou odpočítávat čas od 

počátku synchronizace. Hodiny jsou napájeny napětím 5 V ze stálého zdroje na desce 

Arduino Uno. Proud protékající hodinami je při tomto zapojení 3 mA [17]. Podle 

doporučení výrobce by tento proud neměl desku Arduino poškodit [9]. Datové informace 

jsou vedeny z I/O pinů 2 a 3.  

Přesnost odpočtu byla dále porovnána se stopkami. Zapojení hodin je zobrazeno na 

obrázku 3.7. 
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Obrázek 3.7: Zapojení digitálního displeje. Původní obrázek převzat z [17] 

Pro naprogramování hodin byla využita volně přístupná knihovna ClockforSeg [20], 

která umožňuje jednoduché ovládání hodin. 

4.5 Celkový obvod 

Pro usnadnění zapojení komponentů byl v programu Eagle (Autodesk 2020) 

navržena deska plošného spoje. Deska plošného spoje je vyobrazena na obrázku 3.4. 

Kromě komponentů zobrazených na obvodech zobrazených v obrázcích 3.4, 3.6, 3.7 

byla hlavní deska a všechny oddělitelné komponenty osazeny svorkovnicemi. Uživatel 

tedy propojuje komponenty s hlavní deskou pomocí příslušného množství vodičů, jejichž 

délku si zvolí sám. 
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Obrázek 3.4: Návrh desky plošného spoje v programu Autodesk Eagle 

Pro usnadnění manipulace a přenosu zařízení byl v programu Fusion 360 (Autodesk 

2020) vytvořen 3D model krabičky s víkem pro uložení desky plošného spoje a Arduina. 

Model je zobrazen na obrázku 3.5. 

Obrázek 3.5: Model krabičky s víkem v programu Autodesk Fusion 360 

Model byl vytištěn na tiskárně Original Prusa i3 MK3 (Prusa Research s.r.o., 

Česká republika) za použití programu PrusaSlicer (Prusa Research s.r.o., Česká republika). 
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4.6 Ovládací program 

Algoritmus ovládající synchronizaci byl vytvořen v programu Arduino Integrated 

Development Environment (IDE) (Arduino   2020). Blokové schéma programu je 

znázorněno na obrázku 3.5. 

 

Obrázek 3.6: Blokové schéma programu 

 Při spuštění zařízení dochází k zachycení programu v prvním cyklu. Součástí 

tohoto cyklu je zobrazení ,,Start‘‘ na digitálních hodinách a přečtení napětí na vstupním 

pinu tlačítka. Program zůstává zachycen v tomto cyklu až do stisku tlačítka, které spouští 

synchronizaci. V tomto případě program začne přepočítávat vnitřní čas Arduina na čas 

od počátku synchronizace a zobrazovat jej na displeji hodin. Dále dochází ke spuštění 

třetího cyklu, třetí cyklus obsahuje samotné pokyny k provedení synchronizace. V celém 

tomto procesu lze program ukončit opětovným stiskem tlačítka a vrátit se zpět do stavu 

v prvním cyklu. 

 Program ve formátu .ino je i s popisy jednotlivých funkcí dustupný na přiložném 

CD. 
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4.7 Testování zařízení 

Funkce zařízení byla otestována na pulzních oxymetrech Edan M38, Masimo Rad7 

a na monitoru životních funkcí Datex Carescape B650 snímajícího SpO2 a složení 

dýchacích plynů. 

Po zapojení zařízení byl na vnějších stopkách zaznamenán čas začátku nahrávání dat 

z přístrojů. Na přístrojích bylo s využitím sestaveného zařízení provedeno několik 

synchronizací za sebou. Při každém stisknutí tlačítka byl zaznamenán čas na stopkách. 

Při ukončení nahrávání dat byl opět zaznamenán čas. 

Při hodnocení nahraných dat pak byla provedena synchronizace přístrojů pomocí 

časů počátku a konce nahrávání. Čas počátku synchronizačního pulzu ve všech přístrojích 

pak byl porovnán s časem stisknutí tlačítka. 

Při zpracování dat byla nejprve provedena synchronizace zařízení pomocí časů 

počátku a konce nahrávání. Časy stisknutí tlačítka byly do nahraných dat zaneseny a 

brány jako počátek synchronizace zařízením.  V naměřených datech byl dále zaznamenán 

čas vzniku synchronizační značky. Rozdílem těchto časů byla spočítána prodleva mezi 

stiskem tlačítka a vznikem synchronizační značky. Z těchto časů byl pro každé zařízení 

spočítám aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Dále bylo spočteno variační rozpětí, 

jako rozdíl největší a nejmenší prodlevy.
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5 Výsledky 

Tato kapitola popisuje výsledky praktické části práce. Pro usnadnění orientace 

v textu byla tato kapitola rozdělena na výsledky konstrukce zařízení a na testování 

synchronizačního procesu. 

5.1 Konstrukce zařízení 

Na obrázku 6.1 je vyobrazena krabička s Arduinem a deskou plošného spoje. Piny 

propojující desku a oddělitelné komponenty jsou označeny z vnější strany krabičky. 

Propojení desky a Arduina je vyobrazeno na krytu krabičky. 

Obrázek 6.1: Krabička s deskou plošného spoje 



 

25 

 

Na obrázku 6.2 je vyfotografováno zapojené tlačítko sloužící k ovládání zařízení. 

Obrázek 6.2: Spouštěcí tlačítko 

Na obrázku 6.3 je zobrazen ventil připojený na anesteziologický modul monitoru 

životních funkcí Datex. 

Obrázek 6.3: Držák ventilu 
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Obrázek 6.4. zobrazuje diodu v zásuvném držadlu uvnitř klipsu pulzního oxymetru 

Edan M38. 

Obrázek 6.4: Zapojení LED diody do klipsu pulzního oxymetru 

Obrázek 6.5 vyobrazuje finální podobu hodinového displeje před monitorem 

životních funkcí Datex.  
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Obrázek 6.5: Hodinový displej 

Kompletní seznam součástek použitých při tvorbě zařízení je k naleznutí v tabulce 

A.1, která je součástí přílohy A na konci práce. 

5.2 Synchronizační proces 

Synchronizace byla provedena v laboratorním prostředí sedmkrát za sebou na 

monitoru vitálních funkcí Datex Carescape B650 při měření složení dýchacích plynů a 

SpO2 (grafy 6.1 a 6.3), dále na pulzním oxymetru Masimo Rad7 (graf 6.2) a na pulzním 

oxymetru Edan M38. Oba pulzní oxymetry měří hodnoty SpO2 a tepovou frekvenci. 

5.2.1 Pulzní oxymetry 

Při zapojení blikající diody do senzoru pulzních oxymetrů dochází k úplnému 

výpadku hodnot SpO2 a tepové frekvence.   
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Modré ukazatele v grafech 6.1, 6.2 a 6.3 představují čas stisknutí tlačítka. 

Graf 6.1: Synchronizace pulzního oxymetru monitoru Datex 

Ze získaných dat jsou naměřeny časové odchylky mezi stiskem tlačítka a zarušením 

hodnot na přístroji. Tyto hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 6.1. 
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Tabulka 6.1: Odchylky při synchzonizaci pulzního oxymetru monitoru Datex 

Číslo synchronizace 

(-) 

Čas stisknutí tlačítka 

(min:s) 

Čas odezvy přístroje 

(min:s) 

Absolutní rozdíl 

(s) 

1 02:59 03:00 1 

2 04:54 04:54 0 

3 05:52 05:54 2 

4 07:11 07:11 0 

5 07:57 07:58 1 

6 08:43 08:45 2 

7 09:39 09:41 2 

Synchronizace byla dále otestována na pulzním oxymetru Masimo Rad7. 

Graf 6.2: Synchronizace pulzního oxymetru Masimo Rad7 

Ze získaných časů byly opět spočteny časové odchylky pro synchronizaci a 

zaznamenány v tabulce 6.2.  
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Tabulka 6.2: Odchylky při synchronizaci pulzního oxymetru Masimo Rad7 

Číslo synchronizace 

 (-) 

Čas stisknutí tlačítka 

 (min:s) 

Čas odezvy přístroje  

(min:s) 

Absolutní rozdíl 

 (s) 

1 02:59 03:07 8 

2 04:54 05:00 6 

3 05:52 05:57 5 

4 07:11 07:15 4 

5 07:57 08:03 6 

6 08:43 08:48 5 

7 09:39 09:45 6 

Pulzní oxymetr Edan M3 nedovoluje stažení naměřených dat do externího 

zařízení. Časy odezvy přístroje by tedy musely měřeny manuálně pomocí stopek. Přístroj 

na synchronizační pulz reagoval s prodlevou menší než 1 s. Přesné časy odezvy z tohoto 

důvodu nebyly měřeny. 

5.2.2 Monitory vitálních funkcí 

 Měření bylo provedeno na hodnotě FeO2. Procentuální zastoupení kyslíku v dýchací 

směsi se při lavinových experimentech měří vždy. Obdobných výsledků bychom dostali 

i při měření koncentrace ostatních dýchacích plynů. 

Obdobně jako u pulzních oxymetrů dochází při synchronizaci složení dýchacích 

plynů ke krátkodobému výpadku signálu a zaznamenání nízké koncentrace FeO2. 

Graf 6.3: Synchronizace monitoru Datex přes složení dýchacích plynů 
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Ze získaných dat jsou naměřeny časové odchylky mezi stiskem tlačítka a 

zarušením hodnot na přístroji. Tyto hodnoty jsou zaznamenány v tabulce 6.3. 

Tabulka 6.3: Časové odchylky synchronizace monitoru Datex přes dýchací plyny 

Číslo synchronizace 

(-) 

Čas stisknutí tlačítka 

(min:s) 

Čas odezvy přístroje 

(min:s) 

Aboslutní rozdíl 

(s) 

1 02:59 03:02 3 

2 04:54 04:56 2 

3 05:52 05:56 4 

4 07:11 07:13 2 

5 07:57 08:00 3 

6 08:43 08:46 3 

7 09:39 09:43 4 
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5.2.3 Shrnutí naměřených dat 

Graf 6.4 zobrazuje data naměřená napříč všemi přístroji. 

Graf 6.4: Srovnání synchronizace napříč přístroji 
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Tabulka 6.4 zobrazuje shrnutí odchylek odezvy přístroje od času stisknutí tlačítka 

napříč všemi testovanými přístroji. 

Tabulka 6.4: Časové odchylky při synchronizaci 

Přístroj Doba odezvy (s) Variační rozpětí (s) 

Datex - SpO2 1 ± 1 2 

Masimo 6 ± 1 4 

Datex - dýchací plyny 

Edan 

3 ± 1 

<1 

2 

<1 

Uvedená data byla naměřena během sedmi synchronizací a jsou ve formátu aritmetický 

průměr ± směrodatná odchylka. 

5.2.4 Test odchylek hodin 

Po uplynutí 57 minut nebyla zaznamenána významná odchylka digitálních hodin od 

vnějších stopek. 
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6 Diskuse 

Hlavním výsledkem této práce je zařízení, které umožňuje časovou synchronizaci až 

pěti pulzních oxymetrů a dvou monitorů životních funkcí s anesteziologickými moduly. 

Součástí zařízení je hlavní krabička s deskou plošného spoje a deskou Arduino Uno, dále 

pět infračervených LED diod umístěných v násadách, dva motory v držadlech pro 

uchycení trojcestného ventilu s konektory Luer Lock, ovládací tlačítko a digitální hodiny. 

Zařízení dovoluje uživateli provést synchronizaci s přesností ± 1 s. 

 Původní předpoklad synchronizace pulzních oxymetrů pomocí ovlivnění měřených 

veličin se v průběhu měření ukázala jako velice nekonzistentní. Místo toho byla metoda 

upravena a synchronizace dosáhne na principu úplného vyrušení měřených hodnot. Při 

správném použití spadá do intervalu stanoveném v zadání práce. Diodu je potřeba 

v klipsu správně uchytit tak, aby neovlivňovala správné fungování přístroje, ale zároveň 

dostatečně blízko k senzoru, aby zvládla svým blikáním měření vyrušit. To by šlo zajistit 

trvalým připevněním LED diod ke klipsům. Z hlediska ceny pulzních oxymetrů je toto 

řešení velmi nepraktické, a proto nebylo realizováno.  

Při synchronizaci monitorů vitálních funkcí pomocí změny složení dodávaného 

plynu obdobně občas dochází k problému výpadku signálu během synchronizace. 

Důvodem je tentokrát pomalé otáčení motorů, při kterém monitor zahlásí ucpání hadičky 

a ztratí signál. Program byl nicméně navržen tak, aby monitor vitálních funkcí držel 

připojený na lahev s plynem dostatečně dlouho na obnovení signálu a následné 

zaznamenání změny koncentrace dýchacích plynů. Po stisknutí tlačítka tedy dojde 

k poklesu zastoupení kyslíku v dýchací směsi na nulu.  
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7 Závěr 

Výsledkem této práce je realizace zařízení pro synchronizaci měřících přístrojů 

při lavinových experimentech. Zařízení dovoluje provést synchronizaci až pěti pulzních 

oxymetrů a dvou monitorů vitálních funkcí s anesteziologickými moduly. Součástí 

zařízení je pět prvků umožňujících synchronizaci pulzních oxymetrů, dva nástavce s 

krokovým motorem umožňující synchronizaci anesteziologických modulů monitorů 

vitálních funkcí a modul stopek umožňující vizuální kontrolu času od synchronizační 

značky. Uživatel synchronizaci provede stiskem tlačítka v ručním ovladači. Přesnost 

synchronizace byla otestována na přístrojích Edan M38, Masimo Rad7 a 

Datex Carescape B650 a dosáhla směrodatné odchylky ±1 s. 
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Příloha A: Seznam použitých součástek 

Tabulka A.1: Použité součástky 

Popis součástky Počet Výrobce Model 

Infračervené LED diody  5 Kingbright L-934F3C 

Rezistory 220R  5 HKRM MF0207221FTB 

Rezistory 10K  2 HKRM MF0207103FTB 

MOSFET [10] 1 Vishay IRF520PBF 

Svorkovnice 3-pól 12 KLS 300-5.00-02P-2-SC 

Svorkovnice 2-pól 16 KLS 300-5.00-03P-2-SC 

DC Power Jack  1 Shalin K375L 

12 V DC adaptér  1 Vigan VSZ-12-02,5 

Ovládací deska  

Krokové motory  

Řídící moduly krokových motorů  

Hodinový displej  

Tlačítko 

1 

2 

2 

1 

1 

Arduino 

ROHS 

Welten 

Titan Micro Electronics 

KLS  

Uno 

28BYJ-48 

MD774004 

TM1637 

TS6604B-9.5-100-T  
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Příloha B: Obsah přiloženého DVD 

- Klíčová slova v českém i anglickém jazyce (klicova_slova.pdf) 

- Abstrakt česky (abstrakt_cesky.pdf) 

- Abstrakt anglicky (abrstact_english.pdf) 

- Naskenováné zadání BP (zadani_bakalarske_prace.pdf) 

- Bakalářská práce (17PBBBP_474353_Petr_Svoboda.pdf) 

- Ovládací program zařízení ve formátu .ino (zdrojovy_kod.ino) 

- Data naměřená při testování synchronizace na monitoru vitálních funkcí Datex 

(Datex.xlsx) 

- Data naměřená při testování synchronizace na pulzním oxymetru Masimo 

(Masimo.xlsx) 


