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MOTTO 
 

All science is either physics or stamp collecting.  

ERNEST RUTHERFORD (1871 – 1937) 
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ABSTRAKT 

Vdechovaný aerosol má značný vliv na zdraví každého člověka. Pochopení mechanismů 

transportu a depozice aerosolu v lidských plicích je nutnou podmínkou jak pro lepší 

ochranu před toxickými účinky škodlivých částic, tak zejména pro efektivní použití 

inhalovaných terapeutických aerosolů. Smyslem této dizertační práce proto bylo získat 

nové poznatky v této oblasti na základě in vitro prováděných experimentů. 

Pro měření transportu aerosolu byla zvolena fázová Dopplerovská anemometrie, kterou 

byla měřena současně rychlost i velikost částic. Výsledky byly zpracovány metodami 

statistické a frekvenční analýzy. Depozice sférických aerosolových částic byla měřena 

pozitronovou emisní tomografií, fázově kontrastní mikroskopie kombinovaná 

s automatickou analýzou obrazů byla využita pro měření depozice vláknových částic. 

Všechny experimenty byly provedeny na fyzických modelech plic vytvořených na základě 

reálné geometrie. 

Výsledkem práce jsou poznatky o charakteristikách proudění, přechodu z laminárního do 

turbulentního režimu, vlivu režimu dýchání a velikosti částic na transport aerosolu a 

rozložení depozice aerosolu při různých režimech. Porovnáním depozice na realistickém a 

semirealistickém modelu s válcovými stěnami byl zjištěn zásadní vliv realistické ústní 

dutiny. Získané poznatky slouží nejen k rozšíření současných znalostí o chování aerosolu 

v plicích, ale mohou být použity i pro validaci numerických simulací. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Aerosol, depozice aerosolu, transport aerosolu, fázový Dopplerovský anemometr, dýchací 

systém, model plic 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

Human health is significantly influenced by inhaled aerosols. Insight to the aerosol 

transport and deposition mechanisms is a prerequisite for both, toxicological protection 

against harmful particles and efficient application of inhaled therapeutic aerosols. The 

purpose of this doctoral thesis was to gain new knowledge of this topic on the basis of in 

vitro measurements. 

Phase-Doppler Anemometry was chosen for aerosol transport measurement, for it allows 

simultaneous measurement of particle size and velocity. Results were processed by 

means of statistical methods and frequency analysis. Deposition of spherical aerosol 

particles was measured by Positron Emission Tomography, while deposition of fibrous 

aerosol was measured by Phase-Contrast Microscopy combined with automated image 

analysis. All experiments were performed on physical models created on the basis of the 

real lung geometry. 

New knowledge of flow characteristics, transition from laminar to turbulent flow, effect 

of breathing pattern or particle size on aerosol transport and deposition in human lungs 

are outcomes of this work. Significant effect of the oral cavity was ascertained due to 

comparison of aerosol deposition in realistic and semi-realistic model with cylindrical 

smooth walls. Acquired data not merely extended our knowledge of aerosol behavior in 

lungs but it can also be used for validation of numerical simulations. 

 

 

KEYWORDS 

Aerosol, aerosol deposition, aerosol transport, phase-Doppler anemometry, respiratory 

system, model of lungs 
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1. ÚVOD 

V běžné, netechnické komunikaci se termínem aerosol nejčastěji rozumí kapalné částice 

rozptýlené ve vzduchu, obvykle pouze konkrétně „sprej“ z rozprašovačů. V této práci však 

používám termín aerosol ve shodě s (Hinds 1999; Kulkarni a kol. 2011) jako označení pro 

suspenzi kapalných nebo pevných částic rozptýlených v plynném médiu. Pod takto 

definovaný pojem aerosol pak můžeme zařadit například prachové částice rozptýlené ve 

vzduchu, kouř, dým nebo mlhu. Aerosol je tedy dvoufázová soustava, kde první fází jsou 

rozptýlené kapalné či pevné částice a druhou fází je plyn, který je obklopuje. 

Aerosoly v různých koncentracích a v různém složení nás provázejí na každém kroku. 

Vdechujeme částice emitované spalovacími motory, používáme parfémy v aerosolových 

rozprašovačích nebo víříme prach při uklízení. V závislosti na svém povolání či místě 

bydliště jsme v různé míře vystaveni škodlivému nebo naopak prospěšnému působení 

aerosolů na naše zdraví. Orgánem, který je působení aerosolů zákonitě nejvíce vystaven, 

jsou plíce. I při velmi nízké fyzické aktivitě se nadechneme více než 20 000krát za den. 

Při klidném dýchání je objem nadechnutého a vydechnutého vzduchu nejméně 0,5 litru, 

takže během jednoho dne vdechneme a vydechneme nejméně 10 000 litrů vzduchu. 

V 1 cm3 vzduchu je v méně znečištěných oblastech zhruba 104 částic, v blízkosti zdroje 

znečištění ale až 107 částic. Množství skutečně vdechnutých částic je sice nižší, než 

koncentrace částic v ovzduší, ale pro jednoduchost předpokládejme, že vdechneme 

vzduch s částicemi o koncentraci 104 cm-3. Za den by pak do našich dýchacích cest 

vstoupilo 1011 částic. Z tohoto pohledu je jasné, že vdechovaný aerosol představuje pro 

lidský organismus značnou zátěž, a je logické, že při zvýšené koncentraci částic v ovzduší 

dochází k poškození zdraví.  

Působení aerosolů na zdraví člověka však může být také pozitivní. Už dnes se běžně 

setkáváme s použitím inhalovaných bronchodilatačních látek při astmatu, nebo 

antibiotik v inhalátoru s tlakovou nádobkou pro léčbu lokálních infekcí dýchacích cest. 

Existuje také možnost léčby tzv. systemických onemocnění, tedy těch, která zasahují celé 

tělo. Plocha alveolárního epitelu u člověka je zhruba 100 m2. Tento epitel je silně 

prokrvený, protože v něm dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého. Jestliže se nám 

podaří dopravit lék do této oblasti, dojde prakticky okamžitě k jeho vstřebání do krve a 

nástupu účinku. Tento způsob podání je pro mnoho pacientů z různých důvodů vhodnější 

než aplikace injekční či orální.  

Pro některé nemoci je typické, že zasahují pouze určitou část plic. Proto je nutné pro 

jejich léčbu dopravovat účinnou látku přesně do postižené oblasti, tedy dosáhnout tzv. 

cílené dodávky (targeted delivery) léků. Pokud by se například bronchodilatační látky 

užívané při astmatu usadily v trachei a výše, nebo naopak v respirační oblasti, neměly 

by žádný účinek. Tím, že dosáhneme cílené dodávky léků, zároveň snížíme náklady na 

léčbu, protože se sníží plýtvání drahými léky. Pozitivně se projeví i omezení zátěže 

organismu díky tomu, že nebude muset odbourávat vysoké dávky léku. 

Z výše popsaných důvodů je transport a depozice aerosolů v lidských dýchacích cestách 

předmětem výzkumu v zahraničí již několik desítek let. V České republice se ale 

výzkumu proudění v dýchacích cestách a měření depozice aerosolu na modelech 
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dýchacích cest dosud nikdo soustavně nevěnoval. Důvodem je patrně náročnost takového 

studia a nutnost kombinovat znalosti, postupy a metody různých vědeckých oborů, 

zejména medicíny, mechaniky tekutin, aerosolové techniky, přístrojové techniky, 

matematiky, chemie, farmacie a dalších. Smyslem této dizertační práce bylo získat nové 

výsledky, které přispějí k lepšímu pochopení mechanismů transportu a depozice 

aerosolů, a to s využitím nejnovějších poznatků a přístrojového vybavení dostupného na 

Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Následující kapitoly popisují jednotlivé kroky 

na cestě ke splnění tohoto cíle. 

 

Obr. 1 Dýchací cesty. Zdroj: (Sobotta a kol. 2007) 
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2. TEORETICKÉ ZÁKLADY 

2.1. Dýchací systém 

Dýchací soustava plní několik funkcí. Nejdůležitější z nich je zajištění výměny kyslíku a 

oxidu uhličitého. Mezi další funkce patří obrana před vstupem cizorodých látek a 

organismů, tvorba hlasu, ohřívání a zvlhčování vzduchu před vstupem do plic. Anatomie 

horní části dýchací soustavy je zachycena na Obr. 1. 

Vzduch vstupuje nosní nebo ústní dutinou (cavum nasi, cavum oris) do hltanu (pharynx), 

což je společná část dýchací a trávicí soustavy a je tvořena třemi částmi: nosohltanem 

(nasopharynx), ústní částí hltanu (oropharynx) a hrtanovou částí (laryngopharynx), která 

v přední části přechází do hrtanu (larynx). Zde je hranice, kterou rozdělujeme dýchací 

cesty na horní a dolní. Vstup do hrtanu je chráněn příklopkou hrtanovou (epiglottis), 

která se při polykání reflexně uzavírá, aby zabránila vstupu potravy do hrtanu. Hrtan 

obsahuje hlasivky (glottis), které jsou tvořeny hlasivkovým svalem, vazem a slizniční 

hlasivkovou řasou, jež se při průchodu vzduchu může rozechvívat, čímž vzniká hlas. Na 

hrtan navazuje průdušnice (trachea), která se rozděluje na průdušky (bronchy). Oblast 

rozdělení je označována jako bifurkace, vrcholek uprostřed mezi dceřinými větvemi se 

nazývá carina. Bronchy (viz. Obr. 2) se noří do plic a po třech generacích větvení se mění 

na průdušinky (bronchioly).  

Bronchioly v 16. generaci větvení se nazývají 

terminální (Weibel 1963). Dýchací cesty od 

trachey po terminální bronchioly označujeme jako 

konduktivní, následuje přechodová a respirační 

zóna. 17. až 19. generace bronchiolů se označuje 

jako respirační, neboť v jejich stěnách se objevují 

dutiny, ve kterých již dochází k výměně vzduchu. 

Od 20. generace větvení následují alveolární 

kanálky, které ústí do plicních váčků, což je 

poslední, 23. generace. Uvnitř plicních váčků jsou 

plicní sklípky (alveoly), ve kterých dochází k 

difuzi plynů mezi krví a vzduchem. Alveolů má 

člověk kolem 300 milionů a jejich geometrický 

průměr je mezi 0,2 až 0,3 mm. Pro porovnání, 

červené krvinky mají tvar disku o průměru 6 až 

8 µm a tloušťce 2 µm. Dutina hrudní je vystlána 

tenkou blánou, která se nazývá pohrudnice 

(parietální pleura). Tenká blána, která se jmenuje 

poplicnice (viscerální pleura), pokrývá také plíce. 

Mezi těmito blánami je mezera zvaná pleurální 

dutina, v níž je trvale podtlak. Nádech je aktivní 

děj, ke kterému dojde při kontrakci bránice, jež se 

stlačí dolů, čímž zvýší podtlak v pleurální dutině a 

způsobí roztáhnutí plic a vytvoření podtlaku v 
Obr. 2 Konduktivní a respirační zóny plic 

zdroj: (Weibel 1963) 
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alveolech. Rozdíl tlaků mezi vnějším prostředím a alveolami se projeví vznikem proudění 

směrem do plic. Při zvýšené aktivitě se navíc zapojí i mezižeberní svaly, které roztáhnou 

hrudní koš, a tím opět zvýší podtlak v pleurální dutině. Naopak výdech je pasivní, dojde 

k uvolnění svalstva a ke smrštění hrudníku do rovnovážného stavu. Kolapsu trachey a 

bronchů brání tzv. hyalinní chrupavky, které tvoří výztuž těchto trubic. V trachei mají 

tvar písmene C, v bronších jsou kruhové a na vnitřním povrchu se projeví mírným 

zvlněním. 

Vlastnosti plic konkrétního člověka a dechový režim je možno popsat několika 

fyziologickými parametry. Mezi statické parametry patří:  

Vt Dechový objem (tidal volume), což je objem vzduchu nadechnutý během jednoho 

nádechu 

VC Vitální kapacita plic (vital capacity), což je objem vzduchu vydechnutý 

maximálním výdechem po maximálním nádechu 

RV Reziduální objem (residual volume), což je objem vzduchu zůstávající v plicích po 

maximálním výdechu 

TLC Totální kapacita plic (total lung capacity), což je součet VC a RV 

ERV Expirační rezervní objem (expiratory reserve volume), což je objem vzduchu, který 

je ještě možné vydechnout po klidném výdechu 

FRC Funkční reziduální kapacita (functional residual capacity), což je součet ERV a 

RV 

IRV Inspirační rezervní objem (inspiratory reserve volume), což je objem vzduchu, 

který lze ještě nadechnout po klidném nádechu 

IC Inspirační kapacita (inspiratory capacity), což je součet IRV a Vt 

 

Dynamické parametry jsou: 

DF Dechová frekvence (respiration rate), což je počet nádechů za minutu 

MV Minutová ventilace (minute ventilation), což je objem vzduchu vdechnutý za 

1 minutu 

FVC Usilovná vitální kapacita (forced vital capacity), což je množství vzduchu, které 

může člověk po maximálním vdechu co nejprudčeji vydechnout.  

FEV1 Jednosekundová vitální kapacita (forced expiratory volume in 1 second), která 

udává kolik procent VC je vydechnuto během jedné sekundy.  

 

2.2. Aerosol 

Jak bylo naznačeno v úvodu, termínem aerosol v této práci rozumíme „směs kapalných a 

tuhých částic suspendovaných v plynném prostředí tak dlouho, aby bylo možné jejich 

pozorování a měření. Velikost aerosolových částic se obecně pohybuje v rozmezí 0,001 až 

100 µm“ (Dohányosová a kol. 2007; Kulkarni, Baron a Willeke 2011). Samotný termín 

částice pak označuje malý samostatný objekt, který může být chemicky homogenní i 

heterogenní. Může se skládat z pevných nebo kapalných materiálů nebo obou zároveň. Je 

třeba podotknout, že ve farmaceutické terminologii by stejné definici vyhovoval spíše 
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termín aerodisperze, termín aerosol bývá používán pouze pro tzv. koloidní aerodisperze, 

to znamená pouze pro částice o velikosti 1 až 500 nm (Komárek a Rabišková 2006).  

Základním parametrem, který ovlivňuje chování částice, je její velikost. Má vliv na míru 

působení různých fyzikálních principů. Například velké částice v řádu několika 

mikrometrů jsou ovládány silami setrvačnosti a gravitací, malé částice naopak podléhají 

Brownovu pohybu (Kulkarni, Baron a Willeke 2011). Velikost sférické částice je 

jednoznačně definovaná jejím průměrem. Pro částice složitějšího tvaru je charakterizace 

rozměru obtížnější. Proto se používá koncept ekvivalentního průměru, což je průměr 

sférické částice, u níž je hodnota určité fyzikální veličiny shodná se sledovanou částicí. 

Pro aerosoly větší než 0,5 µm v dýchacím systému se používá aerodynamický 

ekvivalentní průměr (zkráceně aerodynamický průměr), kterým rozumíme průměr 

sférické částice o hustotě 1000 kg/m3, která má v gravitačním poli stejnou sedimentační 

rychlost jako sledovaná částice. Pro vlákna se používá také objemově ekvivalentní 

průměr, což je průměr sférické částice, která má stejný objem jako sledovaná částice.  

2.2.1. Velikostní rozdělení aerosolů 

Aerosol může být monodisperzní, tedy složený z částic malého rozsahu velikostí, nebo 

polydisperzní. Pro polydisperzní aerosol je důležitou charakteristikou rozdělení velikostí 

částic, čili vztah vyjadřující frekvenci výskytu nějaké vlastnosti (povrchu, hmotnosti, 

aktivity) částic ve vzorku jako funkci rozměru částice. Nejjednodušším takovým 

rozdělením je histogram četností částic v daných velikostních třídách. K diferenciálnímu 

velikostnímu rozdělení pak dojdeme snadno, představíme-li si, že máme přístroj, s jehož 

pomocí změříme velikost částic v nekonečně malých velikostních třídách. Jestliže dN je 

počet částic v intervalu od dp do dp+ddp, kde dp je průměr částice, potom pro distribuční 

funkci rozdělení četností n(dp) můžeme napsat: 

 d   (  )d   (1)  

Protože průměr částic je obvykle v rozsahu několika řádů, je běžné používat dln(dP): 

 d   (    )d      (2)  

Podobné rovnice můžeme napsat pro rozdělení velikostí dle povrchu, objemu nebo 

hmotnosti tak, že nahradíme symboly N a n symbolem S a s, V a v, resp. M a m. 

Z praktických důvodů je výhodné, když můžeme příslušná rozdělení popsat pouze pomocí 

několika málo parametrů. Pro tyto účely se používá různých funkcí, nejčastější je použití 

log-normální funkce. Bylo zjištěno, že většinu velikostních rozdělení aerosolů lze dobře 

popsat pomocí log-normálního rozdělení, které je definováno následujícím vztahem: 

  (    )  
  

√      

exp (
 (       CMD) 

 (    ) 
) (3)  
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CMD (Count median diameter) je medián průměru vážený počtem částic, σG je 

geometrická směrodatná odchylka definovaná vztahem: 

      √
∫ (         ) d 

  

 

    
 (4)  

Kde NT je celkový počet částic, dp je průměr částice a dG je geometrický průměr průměrů 

částic, který se vypočítá: 

      
 

  
∫ (    )d 

 

 

 (5)  

Pro log-normální rozdělení platí, že CMD = dG. Existují také medián průměru vážený 

povrchem (SMD), medián průměru vážený objemem (VMD) nebo medián průměru 

vážený hmotností (MMD). Mezi jednotlivými průměry a také mezi modem průměru či 

aritmetickým průměrem váženým hmotností existují jednoznačné vztahy, tzv. 

Hatch-Choateovy rovnice. Pro přepočet stačí znát pouze geometrický průměr dG (= CMD) 

a geometrickou směrodatnou odchylku. Grafická vizualizace významu jednotlivých 

charakteristik je na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Význam velikostních charakteristik (Hinds 1999) 

2.2.2. Základy transportu aerosolu 

Jak již bylo zmíněno, aerosol se skládá ze dvou fází – plynu a částic. V mikroskopickém 

měřítku každá částice ovlivňuje tok plynu kolem sebe svými fyzikálními vlastnostmi, 

které zároveň ovlivňují odporovou sílu, která na částici působí. Na druhou stranu, 

v makroskopickém měřítku, je to mechanika proudění plynu, která rozhoduje o tom, jak 
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se částice bude pohybovat z jednoho místa na druhé, případně kde se usadí. Z toho 

důvodu je nutné rozumět mechanice proudění plynů, interakci částic a plynu i chování 

částic v oblasti působení vnějšího fyzikálního pole (Kulkarni, Baron a Willeke 2011). 

Mechanika spojitého prostředí 

Popisujeme-li tekutinu jako spojité prostředí, musíme přitom zanedbat fakt, že je 

tvořena jednotlivými molekulami. Předpokládá se, že hustota, tlak, teplota a rychlost se 

mění spojitě od jednoho bodu ke druhému. Proudění nestlačitelné tekutiny pak lze 

popsat Navier-Stokesovými rovnicemi odvozenými z druhého Newtonova zákona: 

   (
  

  
     )           (6)  

       (7)  

Člen na levé straně rovnice 6 popisuje setrvačné síly, první člen v závorce je lokální a 

druhý konvektivní zrychlení. První člen na pravé straně rovnice reprezentuje síly od 

tlakového gradientu a poslední člen reprezentuje viskózní síly. 

Důležitým parametrem pro popis proudění je Reynoldsovo číslo, které je poměrem 

setrvačných a viskózních sil: 

    
   

 
 (8)  

U je relativní rychlost částice vůči tekutině. Pokud za charakteristický rozměr D 

dosadíme průměr trubice, dostaneme Reynoldsovo číslo pro proudění v trubici Ref. Pokud 

proudění dominují třecí síly, tedy pro nízká Reynoldsova čísla, proudí tekutina 

v paralelních vrstvách, mezi kterými nedochází k míšení. Takové proudění označujeme 

jako laminární. Při zvyšování Reynoldsova čísla se tok stává stále více chaotickým, 

dochází k míšení vrstev tekutiny a vzniku vírů o různých délkových měřítcích. Proudění 

označujeme jako turbulentní. Hodnota, při které dochází k přechodu z laminárního 

v turbulentní prostředí, závisí na typu proudění. Pro proudění v kruhových průřezech je 

tato hodnota zhruba 2000.  

Jestliže zvolíme za charakteristický rozměr průměr částice aerosolu, dostaneme 

Reynoldsovo číslo pro částice Rep. Za rychlost se obvykle dosazuje sedimentační rychlost 

částice. Proudění okolo částice je laminární při Rep < 0,1. 

Abychom mohli tok aerosolu řešit jako spojité prostředí, musí být hodnota tzv. 

Knudsenova čísla Kn výrazně menší než 1. 

 Kn  
  

  
 (9)  
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Kde λ je střední volná dráha plynu, která je interpretována jako vzdálenost, kterou urazí 

molekula plynu mezi dvěma následnými srážkami s okolními molekulami. Pro vzduch 

při 20°C platí λ = 0,0664 µm. 

Sílu odporu proti pohybu částice aerosolu ve spojitém prostředí můžeme vypočítat 

z následující rovnice, známé jako Stokesův zákon: 

              (10)  

V případě, že se jedná o nesférickou částici, musíme za průměr částice dosadit objemově 

ekvivalentní průměr dv a pravou stranu vynásobit odporovým součinitelem χ, který 

uvádí odpor prostředí působící na částici do vztahu k dynamickému tlaku.  

V případě, že Knudsenovo číslo je větší než 0,1 dostáváme se ze spojitého prostředí do 

tzv. režimu toku se skluzem (slip flow regime). Částice už má srovnatelné rozměry se 

střední volnou dráhou plynu a může při pohybu „sklouznout“ mezi molekulami plynu. 

Rovnici pro odporovou sílu pak musíme dělit tzv. korekčním faktorem na skluz Cc. V 

literatuře jsou uváděny různé vztahy pro výpočet korekčního faktoru, např. Rader (1990) 

uvádí pro olejové částice: 

      Kn(                   Kn) (11)  

Upravený Stokesův zákon pro nesférické částice v režimu toku se skluzem je pak 

vyjádřen: 

       
       

  
 (12)  
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3. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

V rámci dizertační práce byla provedena rešerše problematiky. Následující kapitoly 

popisují stav poznání v oblasti experimentálně prováděného výzkumu transportu a 

depozice aerosolu s důrazem na in vitro metody. Dále jsou popsány dosud publikované 

depoziční modely a v neposlední řadě je zde uveden stručný přehled výsledků 

numerického modelování. 

3.1. Morfologie plic 

Počátek výzkumu transportu a depozice aerosolů v dýchacích cestách se datuje do 60. let 

20. století. Nutnou podmínkou pro tyto studie bylo popsání morfologie plic. V roce 1963 

vydal Ewald R. Weibel knihu Morphometry of the human lung (1963). Weibel kompletně 

popsal morfologii plic od trachey do plicních sklípků a na základě svých měření vytvořil 

dva idealizované modely. První, tzv. Weibelův symetrický „A“ model vystihuje pravidelné 

vlastnosti plic, nepravidelnosti naopak popisuje tzv. „B“ model. Modely jsou vyjádřeny ve 

formě matematických rovnic a vycházejí z naměřených dat zpracovaných statistickými 

metodami. Weibel zjistil, že existují určité aritmetické zákonitosti, které se zachovávají 

bez ohledu na celkovou velikost plic. Jedná se např. o počet generací větvení, počet 

alveolů či poměry mezi průměry a délkami jednotlivých segmentů plic. Weibel použil pro 

svůj model číslování generací shora, počínaje tracheou, která je označována jako nultá 

generace. 

V 70. letech pak navázali Keith Horsfield a kol. (Horsfield 1978; Horsfield a Cumming 

1967; Horsfield a kol. 1971), kteří se zaměřili na asymetrii plic. Horsfield a Cumming 

(1967) také zavedli číslování generací od terminálních bronchiolů, čímž dokázali lépe 

popsat nesymetrické dělení větví. Na základě tvrzení, že je lépe popsat plíce jednoho 

konkrétního člověka do detailu, než analyzovat plíce několika různých lidí méně 

podrobně, se rozhodli použít plíce mladého muže odňaté při pitvě. Plíce naplnili 

vzduchem na objem 5 litrů a vyplnili je teplem tvrditelnou pryskyřicí. Získali tak 

kompletní odlitek plic. Ten podrobili podrobné analýze a publikovali údaje o počtu větví v 

jednotlivých generacích, jejich rozměrech, střední délce cesty od cariny k alveolům, 

tranzitním čase a vzájemných závislostech těchto veličin.  

Další rozšíření znalostí o morfologii plic přinesli Raabe a kol. (1976). Všechny dosud 

zmíněné modely jsou idealizované, neobsahují fyziologické zvláštnosti, výstupky a 

nerovnosti. Reálné plíce však tyto nepravidelnosti obsahují. Jestliže tedy autoři chtěli 

provádět měření na realistické geometrii, museli vytvořit vlastní model nejčastěji 

metodou odlitku plic z mrtvoly. Takový model používají např. Zhou a Cheng (2005) nebo 

Corcoran a Chigier (2002). S rozšířením zobrazovacích metod počítačové tomografie (CT, 

Computed tomography) a magnetické rezonance (MRI, Magnetic Resonance Imaging) v 

90. letech se objevila možnost získat geometrická data o tvaru dýchacích cest ze živých 

dobrovolníků. V současnosti jsou právě zobrazovací metody nejrozšířenějším způsobem 

získání modelu. Je však velmi obtížné dosáhnout dostatečné kvality zobrazení už ve třetí 

generaci větvení, kvůli pohybům hrudníku zapříčiněným tlukotem srdce během snímání 

obrazu. Proto se používá kombinace předchozích metod, kdy odlitek plic je nasnímán CT 
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a je pak možné model snadno reprodukovat nebo použít při numerickém modelování. Lze 

získat modely až do 17. generace větvení. Přehled používaných modelů podává např. 

Rostami (2009). Model vytvořený na základě CT s vysokým rozlišením (HRCT High 

Resolution Computed Tomography) publikoval např. Hopkins a kol. (2000) nebo 

Clinkenbeard a kol. (2002), MRI využil Guilmette a kol. (1989), a další.  Cheng a kol. 

(1996) využili MRI pro měření rozměrů nosní dutiny u deseti dobrovolníků a rozměry 

korelovali s výsledky měření depozice. Schmidt a kol. (2004) pomocí HRCT vytvořili 

realistický digitální model plic, který obsahuje 17. generací (dle Horsfielda), neobsahuje 

však kompletní tracheu. Model vznikl naskenováním gumového odlitku plic 

extrahovaných při pitvě.  Pro digitalizaci byl vyvinut speciální algoritmus, díky kterému 

bylo dosaženo vysoké přesnosti. Autoři získali podrobná data o geometrii povrchu, včetně 

otisků hyalinních chrupavek. Podařilo se také vytvořit digitální skeletový model, který je 

tvořen body v místech větvení a spojnicemi, které mají délku shodnou s délkami reálných 

větví. Na základě znalosti průměrů a délek větví provedli autoři statistickou analýzu 

bronchiálního stromu.  

Výsledky potvrzují, že model vykazuje vysokou míru asymetrie a multifraktální  

vlastnosti. Tento model se podařilo získat a stal se základem pro výrobu fyzických 

modelů pro měření transportu a depozice aerosolů na Odboru termomechaniky a 

techniky prostředí FSI VUT v Brně. 

Od roku 1986 také běží tzv. „Visible Human Project“, řízený Národní lékařskou 

knihovnou USA (National Library of Medicine/National Institutes of Health 2009). V 

rámci tohoto projektu byly pomocí CT a MRI naskenovány řezy získané z mrtvol muže a 

ženy. Z těchto podrobných řezů je možné čerpat kvalitní informace k vytvoření modelu 

plic. 

Existuje ještě jiný přístup k získání modelu plic. Je možné jej vytvořit virtuálně pomocí 

algoritmu, ve kterém jsou zadána pravidla pro úhel, průměr a délku následných větví. 

Takový model publikovali Kitaoka a kol. (1999). Jeho nevýhodou je, že nevystihuje věrně 

křivost větví. Přesto ale morfometrie poměrně dobře odpovídá in vivo měření. Kitaoka a 

kol. také prezentovali tzv. labyrintový algoritmus pro tvorbu 3-D modelu alveolární části 

plic (Kitaoka a kol. 2000). I tento model velmi dobře odpovídá realitě. 

3.2. Experimentální výzkum proudového pole v plicích 

Rozdělení průtoku do paralelních dýchacích cest zkoumali Tsuda a kol. (1990). Na 

jednoduchých bifurkacích s různým úhlem větvení a různými plochami, ale se stejnou 

mechanickou impedancí zjišťovali vliv změny frekvence a amplitudy vstupního průtoku 

na rozdělení toku na výstupu. Při malých průtocích bylo rozdělení toků homogenní, při 

vyšších amplitudách a frekvencích pozorovali asymetrii, přičemž větší tok byl přímější 

větví. Odvodili dva bezrozměrné parametry, které umožňují predikovat výsledky 

experimentu na daném modelu. Tyto parametry se však značně liší od parametrů 

používaných v klasických impedančních modelech. Složité proudění v reálných plicích je 

podle nich do značné míry možné připsat právě mechanice proudění v centrálních 

cestách.  
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Mochizuki (2003) provedl vizualizaci v symetrickém modelu do čtvrté generace větvení 

ve velkém rozsahu Reynoldsových (Re) a Womersleyho (α) čísel. Womersleyho číslo je 

poměr frekvence pulzací proudění k viskózním účinkům. Jestliže je toto číslo menší než 

1, pak je frekvence pulzací natolik nízká, že dojde k vytvoření parabolického rychlostního 

profilu a rychlost proudění bude ve fázi s tlakovým gradientem. Naopak jestliže je 

Womersleyho číslo větší než 10, vytvoří se plochý rychlostní profil a rychlost proudění se 

bude zpožďovat za tlakovým gradientem o π/2. 

 Cílem Mochizukiho práce bylo objasnit, jak je možné, že člověk má dostatek kyslíku, i 

když vymění jen zlomek celkového objemu plic a čerstvý vzduch se během jednoho dechu 

nedostane v dostatečném množství až do plicních sklípků (to se děje např. při 

vysokofrekvenční ventilaci – High Frequency Ventilation HFV, nebo při klidném 

dýchání). Pojmenovává 7 faktorů ovlivňujících transport plynů v plicích. Provedená 

vizualizace odhalila, že v symetrickém systému dochází při cyklickém dýchání k 

postupnému posouvání čerstvého vzduchu do dolních částí plic a vydechovaného vzduchu 

směrem nahoru. Mochizuki provedl nejprve experiment v trubce. Na jedné straně 

vypouštěl barvivo a sledoval, jak se bude rozšiřovat. Barvivo se po každém cyklu vždy 

vrátilo do původního objemu. V modelu plic se však barvivo postupně dostávalo do 

nižších a nižších částí. Zároveň popsal regiony odtržení při nádechu a při výdechu. 

Transport aerosolu při asynchronním toku bifurkací studovali Butler a Tsuda (2005). 

Pomocí nízkoviskózního polymerizovatelného silikonu vizualizovali míšení reziduálního 

vzduchu s novým a na základě vizualizace Lagrangeových trajektorií vyvodili závěry o 

charakteru proudění. Prokázali, že proudění je kinematicky nevratné, což přispívá ke 

zvýšení transportu aerosolu do nejzazších částí plic.  

Vztah mezi tlakem a průtokem při stacionárním výdechu na jedné bifurkaci sledovali 

Collins a kol. (1993). Měřený statický tlak pomocí energetické rovnice rozdělili na složku 

spojenou se zrychlením kapaliny a na složku vázanou na viskózní disipaci energie. 

Tlaková ztráta třením odpovídala ekvivalentní délce zakřivené trubice se stejným 

poloměrem křivosti jako daná bifurkace. Byl sledován vliv tvaru průřezu trubice, režimu 

proudění (laminární – turbulentní) a dalších parametrů. Pro sledování přechodu 

laminárního do turbulentního režimu využili barvivo a měření rychlosti žhavenými 

drátky (HWA, Hot Wire Anemometry). Přechod se objevil už při Reynoldsových číslech v 

rozsahu 1000 až 1500, měl však malý vliv na závislost tlaku a průtoku. 

Pro měření rychlostních polí v modelech lidských plic se nejprve začalo používat HWA. 

Tuto metodu použili např. Cohen a kol. (1993) nebo Chang a kol. (Chang a Elmasry 

1982; Isabey a Chang 1982; Menon a kol. 1984), kteří nejprve měřili při stacionárním 

nádechu a výdechu v částečně realistickém modelu do 3. – 4. generace v měřítku 3:1. 

Cílem bylo změřit rychlostní profily ve dvanácti průřezech. Hlasivky simulovali vložením 

destičky se štěrbinou a porovnávali se stavem bez destičky. Z práce plynou tyto hlavní 

závěry: Tvar geometrie ovlivňuje tvar rychlostního profilu mnohem více než Reynoldsovo 

číslo. Hlasivková štěrbina ovlivní tvar rychlostního profilu jen v bezprostřední blízkosti, 

v dalších generacích se její vliv neprojevuje. Měřili na modelu bez simulace hlenu a na 

základě literatury dokazují, že pro menší průtoky se nedopustili chyby. Pomocí literatury 

také ospravedlňují použití stacionárního průtoku, který by měl být podle kvazi-
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stacionárních kritérií dostatečnou náhradou pro klidné dýchání. Tvrdí, že přítomnost 

tekutiny na stěnách nezpůsobí sama o sobě podstatnou změnu rychlostního profilu. Bylo 

pozorováno odtržení proudu v pravém horním bronchu. Sledovali také vliv zvýšení 

odporu na některém bronchu a zjistili, že rychlostní profil se příliš neměnil. 

Pro měření sekundárních rychlostí (tangenciální a radiální) použili anemometrickou 

sondu se skloněným drátkem (viz. Obr. 4). Použili částečně idealizovaný model se 

speciálními úpravami pro vložení sondy. Měřili pouze při nižším průtoku, protože pro 

vyšší Reynoldsova čísla by použití Acrivlelisovy metody pro výpočet vektoru rychlosti 

vnášelo příliš velkou chybu. Byly zjištěny víry v oblastech bezprostředně za větveními 

(méně než průměr trubice). Např. v levém hlavním bronchu je vír na dorzální (zadní) 

straně silnější než na ventrální (břišní) straně. Je sice obtížné vysvětlit původ vírů 

konkrétní geometrií, ale přesto je zřejmé, že sekundární rychlosti jsou značně citlivé na 

nesymetrii geometrie. Nejvyšší sekundární rychlosti byly pozorovány v blízkosti stěn. 

Sekundární proudění nikdy nepřekročilo 21,5 % osové rychlosti. 

V teoretické části se zabývají vlivem poddajné stěny na vývoj mezní vrstvy – ukázal se 

jako malý. Během předchozích experimentů bylo zjištěno, že viskózní mezní vrstva se 

vyvíjí rychleji při oscilačním proudění a vstupní délka je tedy při oscilačním proudění 

kratší. Autoři odvodili na základě bezrozměrných kritérií, že při 3 x větším modelu by 

bylo třeba mít 27 x větší dechový objem a zároveň 9 x nižší frekvenci – což je zásadní 

omezení pro experiment. Dále prezentují podrobné výsledky měření rychlostních profilů 

do 3. generace – sami však odvozují, že nejsou příliš fyziologicky reálné, bylo by nutné 

rozšířit model o několik generací dále. Výsledky oscilačních a stacionárních měření si 

odpovídají, pro daná Reynoldsova čísla se tak podařilo ověřit předpoklad kvazi-

stacionárních proudění.  

Výzkumem proudových polí v dýchacích cestách formou in vitro měření optickými 

metodami se zabývá několik vědeckých týmů. Nejčastěji používanou metodou je Particle 

Image Velocimetry (PIV). Na modelu nosní dutiny, vytvořeném na základě CT a 

vyrobeném z průhledného silikonu, měřili pomocí PIV Kim a Chung (2007). Při výrobě 

postupovali stejně jako Hopkins a kol. (2000) tak, že nejprve vyrobili metodou rapid 

prototyping vodou rozpustné jádro modelu z kukuřičného škrobu. Jádro umístili do vany, 

kterou vylili průhledným silikonem a po vytvrzení silikonu jádro vyplavili vodou. Kim a 

Obr. 4 Sekundární rychlosti při výdechu nad první bifurkací. Bod C leží na 

zadní straně trachey. (a) směr a velikost sekundárních rychlostí relativně 

ke střední osové rychlosti. (b) izočáry osové rychlosti, hodnoty jsou 

normalizovány na střední osovou rychlost v průřezu. Zdroj: (Isabey and 

Chang 1982) 
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Chung vyrobili několik verzí modelu, aby zjistili vliv různých chirurgických zákroků na 

proudové pole. Výsledky v článku nejsou podrobně prezentovány. 

Brücker a kol. (Adler a Brucker 2007; Brücker a Schröder 2003; Horschler a kol. 2006; 

Park a kol. 1997) provedli PIV metodou měření jak v modelu nosní dutiny, tak v modelu 

od trachey do 6. generace. Potvrdili pozorování jevu „steady streaming“, který poprvé 

pojmenovali Haselton a Scherer (1982). Tento jev vzniká díky nerovnoměrnosti 

rychlostních profilů při nádechu a výdechu, čímž se vytvoří stálé proudění směrem dolů v 

oblasti vnitřních stěn a naopak proudění směrem nahoru kolem vnějších stěn dýchacích 

trubic. Toto proudění přispívá k čištění povrchu plic od usazených částic a je tím 

intenzivnější, čím vyšší je dechová frekvence. Při vysokofrekvenční ventilaci pak 

pozorovali i tzv. „pendelluft“, tedy proudění mezi paralelními větvemi v rámci bifurkace. 

Termín „pendelluft“ zavedli a popsali Ultman a kol. (1988).  

Adlerová a kol. (2006) pomocí DPIV (Digital 

Particle Image Velocimetry) studovali model 

plic vytvořený od trachey po 1. generaci podle 

Horsfielda a od 2. do 6. generace podle 

Weibela. Model byl vytvořen z průhledného 

silikonu, ve kterém proudila směs vody a 

glycerinu se stejným indexem lomu, aby se 

zamezilo lomu světla na přechodu dvou 

prostředí s jiným indexem lomu. Byla 

nastavena stejná Reynoldsova, Strouhalova a 

Womersleyho čísla jako při klidném dýchání a 

provedeno měření cyklických i statických 

režimů (Obr. 5). Pro statický tok do plic byly 

pozorovány překvapivě vysoké fluktuace 

rychlosti v blízkosti stěn trachey, v dalších 

generacích se maximum fluktuací přesouvá do maxima rychlosti. Při oscilačním 

proudění byl pozorován jev „steady streaming“. Pro Womersleyho čísla 3,24 a 4,77 nebyl 

zjištěn podstatný rozdíl ve struktuře proudění, autoři proto navrhují další měření pro 

větší rozsah Womersleyho čísel. Dále se chtějí věnovat vysokofrekvenční ventilaci (HFV), 

protože se očekává, že HFV by mohla pomoci při léčbě některých plicních onemocnění. 

Ramuzat a Riethmuller (2002) prováděli PIV měření na modelu se dvěma větveními. V 

průhledném silikonovém modelu proudila voda, která má jiný index lomu než silikon, ale 

podle tvrzení autorů nedochází k podstatné deformaci obrazu. Absence hlenu je 

nepodstatná, neboť podle Kinga a kol. (citováno dle (Ramuzat a Riethmuller 2002)) pouze 

zmenšuje průtočný průřez. Podle Ramuzata a Riethmullera je také změna tvaru 

dýchacích cest během dýchacího cyklu v prvních bronších zanedbatelná. Výsledky 

ukázaly, že pro vyšší Womersleyho čísla tekutina v ose trubice podléhá setrvačným silám 

a na změnu směru proudu reaguje pomalu, zatímco tekutina u stěny reaguje téměř 

okamžitě. Při nižších frekvencích se proudění chová jako kvazi stacionární. Byl 

pozorován jev „steady streaming“ a prokázala se jeho závislost na Reynoldsově a 

Womersleyho čísle.  

Obr. 5 Rychlosti při stacionárním nádechu. 

Zdroj: (Adler a kol. 2006) 
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Přehled prací provedených na Von Karmanově Institutu (VKI) od počátku v roce 1989 až 

do současnosti podávají Theunissen a Riethmuller (2008). Na VKI nejprve vyrobili 

jednoduchou asymetrickou 3-D bifurkaci ze spojených skleněných trubek, uvnitř kterých 

proudil glycerin. Měření prováděli pomocí PIV a LDV (Laser Doppler Velocimetry). 

Výsledky obou metod se lišily v průměru o 4 %. Současně provedená numerická simulace 

ukázala, že rychlostní profil se za bifurkací nestihne plně vyvinout, takže bifurkace se 

ovlivňují. Proto následoval vývoj symetrického 2-D modelu 2 generací, který měl ověřit 

vzájemný vliv bifurkací. Měřili jak stacionární, tak i oscilační režimy dýchání. Objevili 

místa recirkulací toku a také pozorovali efekt „steady streaming“, při kterém dochází v 

průběhu cyklického dýchání k posunu částic do horních nebo naopak dolních částí plic, 

přičemž směr posunu závisí na počáteční poloze částice. Poté následovala výroba 

dvougeneračního 3-D modelu, ve kterém proudila směs vody a glycerinu se shodným 

indexem lomu jako materiál modelu. Trasovací částice byly z fluorescenčního materiálu. 

Byly měřeny opět stacionární i oscilační režimy a v závislosti na Reynoldsově čísle byly 

pozorovány různé rychlostní profily. Navzdory idealizované geometrii z hladkých 

válcových trubek byly patrné složitější tvary proudění. Poté zaměřili svou pozornost na 

alveolární oblast plic. Na modelu v měřítku 50:1 s toroidálními alveolami sledovali vznik 

vírů v alveolách. Objasnit depozici se snažili použitím metody Particle Tracking 

Velocimetry (PTV). Závěrem bylo, že hlavním depozičním mechanismem v alveolární 

oblasti je sedimentace. 

Kvalitní výsledky na realistickém modelu plic se směsí vody a glycerinu získali Große a 

kol. (2007). Porovnávali stacionární a cyklické režimy. Došli k závěru, že zejména při 

nádechu nelze cyklický děj nahradit stacionárním. Práce obsahuje záznam vývoje 

proudového pole během dechového cyklu. Vliv Reynoldsova čísla na vírové struktury byl 

menší než vliv Womersleyho čísla. Z této práce také plyne, že pokud je cílem 

experimentu získat realistické údaje o rychlostním poli a proudových strukturách, je 

nutné používat realistické modely získané na základě CT nebo MRI. 

Podobný experiment provedli i Tippe 

a kol. (1999), kteří využili metodu 

Pulsed-Light Velocimetry (PLV). V 

proudící tekutině je pouze malé 

množství trasovacích částic, které 

jsou s vysokou frekvencí (103 Hz) 

osvěcovány světelnou rovinou. 

Snímací prvek CCD kamery 

zaznamenává postupně polohy částic, 

z nichž lze pak sestavit trajektorii 

částic, případně vektory rychlosti. 

Výsledky byly porovnány s 

numerickou simulací a byla zjištěna 

dobrá shoda (viz. Obr. 6).  

Obr. 6 Porovnání PLV vizualizace a numerické 

simulace. Zdroj: (Tippe a kol. 1999) 



SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ  

29 
 

Jednoduchý experiment s PIV na skleněném modelu ve tvaru Y prováděli také Wang a 

kol. (2008a). Měření prováděli se vzduchem a dosáhli zajímavých výsledků, ty jsou však 

limitovány velmi zjednodušenými podmínkami experimentu.   

Velmi kvalitních výsledků dosáhli Fresconi a kol. (Fresconi a Prasad 2007; Fresconi a 

kol. 2003; Fresconi a kol. 2008)  nejprve na jednoduchém modelu ve tvaru písmene Y 

vyrobeném z plexiskla a poté na modelu se třemi generacemi větvení. Použili jak PIV tak 

i Laser-Induced Fluorescence (LIF). LIF je vizualizační metoda, kdy se laserem excitují 

např. molekuly proudící tekutiny, a zaznamenává se molekulami emitované světlo. 

Pomocí kombinace těchto dvou metod potvrdili vznik 4 vírů v trachei a zachytili také 

vznik vlásečnicových vírů. 

Jak běžné PIV pro měření dvou složek rychlosti, tak i SPIV (Stereo Particle Image 

Velocimetry) pro měření tří složek rychlosti použili pro měření HFV Heraty a kol. (2008). 

Porovnávali jednu bifurkaci idealizované geometrie s bifurkací realistickou, získanou z 

projektu Visible Human (National Library of Medicine/National Institutes of Health 

2009). Zjistili, že při přechodu z nádechu do výdechu nebo naopak přetrvává proudění 

oběma směry v určitých částech bifurkace. Mezi těmito proudy dochází k míšení vlivem 

sekundárních proudů a vírů indukovaných smykovou vrstvou vznikající mezi 

protisměrnými proudy. Nestacionární odtržení proudu i recirkulace v určitých oblastech 

byly pozorovány v obou modelech. Velikost sekundárních rychlostí byla vyšší v 

realistickém modelu a také celková struktura sekundárních proudů je zcela odlišná. 

Jinak je však struktura toku v obou modelech podobná. 

Heenan a kol. (Heenan a kol. 2004; Heenan a kol. 2003) prováděli měření nejprve na 

idealizovaném modelu ústní dutiny a hrtanu. Měření porovnávali s numerickým 

modelem řešeným metodou Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS). Experimenty 

prováděli endoskopickým PIV, do neprůhledného modelu byla vytvořena okna pro 

laserovou stěnu. Numerický model dokázal zachytit základní strukturu proudění, avšak 

při nižších Reynoldsových číslech nezachycoval dobře vliv viskozity. Poté prováděli 

měření depozice pomocí gamma scintigrafie a zjistili závislost mezi rychlostním polem a 

lokální depozicí. 

Mikro PIV použili pro měření HFV v modelu 18. či 19. generace Lee a kol. (2006). Cílem 

bylo sledovat vznik jevu pendelluft. Jeho vznik způsobovali změnami objemu hadiček 

připojených na výstupní větve. Pomocí PIV se podařilo dokumentovat vznik a zánik 

pendelluftu a tvar proudění. Tento jev zřejmě přispívá k účinnější dopravě kyslíku do 

všech alveol a tím zlepšuje efektivitu dýchání. 

Několik pracovišť se pokusilo využít pro měření rychlostních polí v plicích metodu LDV. 

Jednu z prvních prací publikovali Corieri a Riethmüller (1989), kteří prováděli měření 

na skleněném modelu ve tvaru Y, jenž odpovídal asi 40krát zvětšené bifurkaci ve 12. až 

17. generaci. Měření prováděli s glycerinem jako nosným mediem pro trasovací částice. 

Podařilo se jim úspěšně sestavit experiment a ověřit, že je možné použít laserovou 

anemometrii pro měření v modelech plic. 
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Peattie a Schwarz (1998) na jednoduchém modelu ve tvaru písmene Y měřili velikost 

sekundárních rychlostí (rychlostí kolmých na osovou rychlost) a zjistili, že při oscilačních 

režimech jsou tyto rychlosti nižší (do 10 % axiální rychlosti v oblasti blízko cariny, v 

jiných částech dokonce ještě nižší) než při stacionárních režimech. Pozorovali také 

oscilace rychlosti s frekvencí 10 až 100 násobnou oproti dechové frekvenci. Tyto oscilace 

se objevovaly při výdechu s maximem v ose trubice. Nejvýraznější byly opět v blízkosti 

cariny.  

Lieber a Zhao (1998) měřili pomocí LDV také na jednoduchém Y modelu. Zaměřili se na 

ověření platnosti předpokladu kvazistacionárního proudění při Womersleyho čísle 4,3. 

Zjistili, že kvazistacionární předpoklad je platný pouze pro asi 40 % dechové periody. 

Proudění při výdechu ovlivňuje proudění při následném nádechu a naopak. Pokud má 

experiment sloužit k objasnění transportu aerosolu, je nutné měřit oscilační režimy.  

Tanaka a kol. (1999) prováděli měření HFV pomocí LDV na modelu do 3. generace 

vytvořeném podle Horsfieldovy geometrie. Jejich výsledky ukázaly, že velikost 

sekundárních rychlostí je závislá nejen na úhlu větvení a zakřivení trubice, ale velmi 

silně i na tvaru předchozích větvení. Sekundární rychlosti byly vyšší v levém bronchu 

než v pravém.  

Corcoran a Chigier (2002) měřili stacionární proudění pomocí LDV na modelu vzniklém 

na základě posmrtného odlitku plic. Depozici měřili s využitím fluorescenčního barviva. 

Nezjistili žádnou korelaci mezi oblastmi s vysokou intenzitou turbulence a lokální 

depozicí. Depozice závisela na laryngálním proudu, který sám byl ovlivňován 

podmínkami v nižších částech modelu plic. 

Gemci a kol. (2002) navázali na práci svých kolegů Corcorana a Chigiera (2000), kteří 

studovali laryngální proud, a na zjednodušeném modelu hrdla měřili pomocí fázové 

dopplerovské anemometrie (PDA). Měření prováděli na skleněném válci, ve kterém byl 

vymodelován trojúhelníkový otvor jako simulace hlasivek. Naměřené hodnoty 

porovnávali s numerickým výpočtem. Pod hlasivkami se objevily oblasti recirkulace. 

Pomocí PDA naměřili v horní části trachey vyšší intenzitu turbulence, kterou dávají do 

souvislosti se zvýšenou depozicí udávanou v literatuře. 

3.3. Depozice aerosolu v plicích 

Základní faktory ovlivňující depozici inhalovaných částic popsali Yeh a kol. (1976). Tyto 

faktory lze rozdělit do tří hlavních skupin: fyzika aerosolů, anatomie plic a způsob 

dýchání. O čtyři roky později publikovali Lippmann a kol. (1980) článek o depozici, 

čištění a zádrži inhalovaných částic. V něm identifikovali pět základních depozičních 

mechanismů: zachycení (interception), setrvačný mechanismus (inertial impaction), 

sedimentaci (sedimentation), difuzi (diffusion) a elektrostatickou precipitaci (electrostatic 

precipitation). Mechanismus zachycení se projevuje, pokud se částice dostane blízko ke 

stěně a zachytí se na ni. Velkou roli hraje geometrický tvar částice, projevuje se 

významně u vláken. Setrvačný mechanismus je hlavním depozičním mechanismem v 

horní části plic, kde dochází k prudkým změnám směru proudu, které hmotnější částice 

nedokážou sledovat a setrvačností pokračují v původním směru. Projevuje se vznikem 
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depozičních ohnisek v oblasti carin. Sedimentace je naopak mechanismus, který se 

uplatňuje v bronchiolech a alveolární oblasti při nízkých rychlostech proudění. 

Mechanismus difuze, kterým se usazují částice nejmenších rozměrů, se projevuje v 

celých plicích a souvisí s intenzitou turbulence. Elektrostatická precipitace se uplatňuje 

navzdory tomu, že plíce nemusí mít vlastní náboj. Při přiblížení vodivé částice ke stěně 

dojde totiž ke vzniku zrcadlového napětí a tedy i přitažlivé síly, která umožní depozici. 

Ve většině případů však stačí uvažovat setrvačný mechanismus, sedimentaci a difuzi. 

Na základě in vivo experimentů definoval Heyder (1982) tři základní domény pro 

transport částic na povrch dýchacích cest:  

 Termodynamická doména: Průměr částic je srovnatelný se střední volnou 

drahou molekul. Částice se usazují difuzními mechanismy, depozice se snižuje se 

zvětšujícím se průměrem částic, zvyšuje s rostoucí dobou vdechu a je nezávislá na 

hustotě. Vliv průtoku není znám. 

 Přechodová doména: Částice se usazují současně mechanismy difuze, 

setrvačného účinku a gravitace. Depozice se zvyšuje s dobou vdechu, je pouze málo 

závislá na průměru a hustotě částic a průtoku. Vzhledem k vysoké účinnosti setrvačného 

mechanismu depozice v nosní dutině tato doména prakticky vymizí při dýchání nosem. 

 Aerodynamická doména: Částice jsou výrazně větší než střední volná dráha 

molekul plynu. Depozice se zvyšuje s průměrem a hustotou částice, dobou vdechu i 

průtokem. Heyder definoval tři subdomény: 

 Sedimentační subdoména: částice menší než 2 µm, které se usazují zejména 

gravitační sedimentací v alveolární oblasti. 

 Impakčně – sedimentační subdoména: částice mezi 2 a 12 µm se usazují 

setrvačným mechanismem v horních dýchacích cestách, sedimentací a setrvačným 

mechanismem v tracheobronchiální oblasti a sedimentací v alveolární oblasti 

 Impakční subdoména: částice větší než 12 µm se usazují setrvačným 

mechanismem zejména v horních, méně v bronchiálních dýchacích cestách 

Heyder publikoval také závislosti mezi velikostí částic, dechovým režimem a způsobem 

vdechu aerosolu pro cílenou depozici v konkrétní oblasti (Heyder 2004). Za úspěšnou se 

cílená dodávka považuje tehdy, jestliže se v dané oblasti usadí nejméně 50 % z 

usazeného aerosolu v celých plicích. Nejhůře se daří dopravovat aerosol do horní 

bronchiální oblasti, kde se zatím dosahuje pouze 25 % depozice. Naopak do alveolární 

oblasti se daří dopravovat aerosol s více než 90 % účinností. Obecně se dá říci, že pro 

dodávku do horních dýchacích cest jsou vhodnější částice větší, a naopak do nižších 

dýchacích cest částice menší, což je dáno mechanismy depozice v daných oblastech. Roli 

dále hraje hygroskopicita částic, složení vdechovaného plynu a způsob inhalace (např. 

metoda aerosol bolus, podrobněji popsaná níže). 

Rozboru depozice a čisticích mechanismů v horních cestách dýchacích se věnoval také 

David L. Swift (1981). K depozici i podle něj dochází v důsledku tří mechanismů: vlivem 
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setrvačnosti, gravitační sedimentací a difuzí, přičemž v horních dýchacích cestách lze 

difuzi zanedbat. Jako hlavní parametr, který reprezentuje míru depozice setrvačnými 

účinky, označuje Stokesovo číslo (Stk): 

 Stk  
   

  

    
 (13)  

kde  dp (µm) je aerodynamický průměr částice, U (m/s) je rychlost vzduchu, µ(Pa.s) je 

viskozita vzduchu a D (m) je průměr trubice. 

Depozici v nosní dutině in vivo měřili Kesavanathan a Swift (1998). Polydisperzní částice 

o velikosti 1 až 10 µm nechali vstupovat nosem a vystupovat ústy a měřili koncentrace 

aerosolu na vstupu a na výstupu. Pokusili se vytvořit rovnici pro predikci depozice, která 

obsahovala tyto parametry: aerodynamický průměr částice, průtok vzduchu, poměr délky 

a šířky nosní dírky a minimální průtočný průřez nosní dutiny. Statistická analýza 

ukázala, že všechny tyto parametry ovlivňují depozici, avšak i po zahrnutí všech těchto 

parametrů zůstaly velké rozdíly v depoziční účinnosti mezi jednotlivými osobami. 

In vitro měření depozice na dvou modelech nosní dutiny se stejnou vzorovou geometrií 

vyrobených různými stereolitografickými metodami prováděli Kelly a kol. (Kelly a kol. 

2004a; Kelly a kol. 2004b). Zjistili, že zatímco pro částice o velikosti 1 až 10 µm rozdílná 

kvalita povrchu modelu významně ovlivnila výsledky, pro částice 0,005 až 0,15 μm byl 

rozdíl v depozici zanedbatelný. 

Depozici aerosolu pomocí in vitro metod zkoumá několik výzkumných týmů na světě. 

Mezi nejlepší z nich patří Lovelace Respiratory Research Institute (LRRI) Albuquerque, 

USA (Zhou a Cheng 2000; Zhou a Cheng 2005). Na modelu od ústní dutiny po 4. generaci 

měřili depozici sférických částic o průměru 1 až 30 µm pro stacionární průtoky 15, 30 a 

60 L/min. Model byl vyroben z neprůhledného silikonu. Fluorescenční částice byly po 

provedení experimentu a rozřezání modelu vymyty a přefiltrovány. Vzniklý fluorescenční 

roztok byl změřen spektrometrem a byla vypočítána depoziční frakce v každém 

segmentu. Výsledky porovnali s dostupnými teoretickými modely pro regionální depozici. 

Nalezli obecnou shodu, ale ne v celém rozsahu Stokesových čísel. Bylo zjištěno, že 

depoziční účinnost je funkcí Stokesova čísla, úhlu bifurkace a průměrů mateřské a 

dceřiné větve. Na základě naměřených dat byl vytvořen empirický model pro výpočet 

depozice v tracheobronchiální oblasti. Cheng a kol. (1999) také ověřili, že je možné 

depozici v ústní dutině aproximovat teoretickým modelem trubice ohnuté do 180° 

oblouku, pro který existují rovnice pro výpočet trajektorie částice při plně vyvinutém 

turbulentním proudění.  

V poslední době věnují v LRRI velké úsilí výzkumu depozice vláken. Su a Cheng 

publikovali výsledky měření depozice uhlíkových vláken v modelu nosní dutiny 

vytvořené pomocí MRI (Su a Cheng 2005). Ukázalo se, že vlákna vykazují nižší depozici 

oproti sférickým částicím, takže se snáze dostanou do nižších částí plic, kde se usadí. 

Vysvětlení je, že vlákno se v proudu zorientuje souhlasně se směrem proudění a snáze 

pak reaguje na změny směru proudění. Zkoumali také depozici uhlíkových vláken v 

modelu od ústní dutiny do 4. generace větvení (Su a Cheng 2006a). V ústní dutině se 
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usadilo mnohem méně vláken než v nosní dutině. Také v porovnání se sférickými 

částicemi byla opět depozice nižší. Podobnou studii pak provedli na dvou různých 

modelech od ústní dutiny do třetí generace (Su a Cheng 2006b; Zhou a kol. 2007). Jako 

základní faktory ovlivňující depozici identifikovali délku vláken, průtok vzduchu a tvar 

ústní dutiny. Na tyto práce pak navazovalo měření vláken ze skla a oxidu titaničitého 

(Su a Cheng 2009). Tato vlákna měla menší hmotnost než vlákna uhlíková. Jejich 

depozice byla nižší, což znamená, že vlákna s menší hybností mohou proniknout hlouběji 

do plic (viz. Obr. 7). Autoři vytvořili také empirické rovnice pro predikci lokální depozice 

vláken. 

 

Obr. 7 Depoziční frakce v různých segmentech plic pro tři druhy vláken. Upraveno z: (Su a Cheng 

2009) 

Kromě vláken se v posledních letech začíná věnovat pozornost tzv. porézním částicím. 

Jako porézní označujeme takové částice o velikosti kolem 10 µm, jejichž hustota je 

výrazně menší než 1 g/cm3. Výzkumu těchto částic se věnovali např. Musante a kol. 

(2002). Bylo zjištěno, že porézní částice se usazují jinak, než klasické částice; zpravidla se 

snáze dostávají do dolních cest dýchacích. Výhodou pak je, že díky své velikosti nejsou 

odstraňovány makrofágy a mohou tedy déle působit v místě depozice. Ukazuje se slibná 

perspektiva aplikace terapeutických aerosolů ve formě porézních aerosolů, ale je třeba 

provést hlubší výzkum jejich chování v lidských plicích. 

Depozici částic při stacionárním nádechu porovnávali s cyklickým nádechem (tím je zde 

míněno několik po sobě jdoucích nádechů bez výdechu) Gurman a kol. (1984). Fyzický 

model obsahoval tracheu a několik prvních větvení. Částice oxidu železitého byly 

označeny techneciem a po průchodu modelem zachyceny na filtru. Model byl po 

provedení experimentu rozřezán na části a aktivita každého dílu byla vyhodnocena 

čítačem. Vyšší účinnosti depozice bylo dosaženo při cyklickém nádechu a rozdíl byl 

výraznější pro menší částice.  
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Grgic a kol. měřili lokální depozici v idealizovaném modelu úst a hrdla (Grgic a kol. 

2004b). Model byl vytvořen na základě CT, MRI a přímých pozorování živých 

dobrovolníků a vyroben stereolitografickou metodou z ABS (akrylonitrile-butadiene-

styrene) plastu, vnitřní stěna byla natřena fluorokarbonovým nátěrem. Částice o 

velikosti 3 µm; 5 µm a 6,5 µm generovali kondenzačním generátorem z di-2-ethylhexyl 

sebacatu (DEHS) značkovaného techneciem. Množství usazeného aerosolu měřili gamma 

scintigrafií a gravimetrickou metodou. Jako doplnění výsledků depozice použili ještě 

metodu PIV na měření proudového pole. Výsledky prezentovali ve formě depoziční frakce 

a účinnosti v závislosti na setrvačném parametru ρdp
2Q (g.µm2.s-1), kde ρ (g/cm3) je 

hustota, dp (µm) je průměr částice a Q (cm3/s) je průtok, a na Stokesově čísle. Zobrazení 

dat však bylo nejlepší pro parametr, který spojil Stokesovo a Reynoldsovo číslo do 

parametru Stk.Re0,37. Práce prokázala, že jak velikost průtoku, tak velikost částic má 

vliv na účinnost depozice. Největší množství aerosolu se usazovalo v oblasti hrtanu a 

horní trachey, což je dáno zúžením průtočného průřezu v oblasti nosohltanu a hlasivek. 

Tato zjištění dobře odpovídají rychlostnímu poli naměřenému pomocí PIV.  

Na rozdíly v geometrii horních dýchacích cest mezi jednotlivci i u jednoho člověka při 

různých stavech, tzv. intersubjektovou, resp. intrasubjektovou variabilitu se zaměřili 

Grgic a kol. ve své následující práci (Grgic a kol. 2004a). Z 80 geometrií nasnímaných 

MRI vybrali 7 reprezentativních, z nichž 4 byly pro dva různé stavy od dvou lidí a 3 zbylé 

byly od různých lidí. Nastavení bylo stejné jako při měření na idealizované geometrii 

(Grgic, Finlay a Heenan 2004b). Výsledky ukázaly, že velké rozdíly v depozici byly 

zaznamenány mezi různými subjekty, zatímco intrasubjektová variabilita byla menší. 

Jako rozhodující mechanismus depozice se projevila setrvačnost. 

Rozdíly v depoziční účinnosti mezi muži a ženami studovali in vivo metodou zvanou 

aerosol bolus Kim a Hu (1998). Metoda aerosol bolus je postavena na předpokladu, že pro 

běžný nádech lze dechový objem rozdělit na sérii inhalací menších objemů vzduchu. 

Dechový objem je takto rozdělen na několik oddílů a je provedeno několik nádechů se 

stejným dechovým objemem, přičemž aerosol je dávkován vždy jen do určitého oddílu. 

Předpokládá se, že vzduch z prvního oddílu se dostane nejhlouběji, zatímco vzduch z 

posledního oddílu zůstane v horních 

dýchacích cestách. Z rozdílu v 

množství vydechovaného aerosolu v 

jednotlivých výdeších lze pak vypočítat 

depoziční účinnost v jednotlivých 

částech plic, které odpovídají daným 

oddílům dechového objemu. Metodika 

je podrobně popsána v (Kim a kol. 

1996). Touto metodou zjistili Kim a 

Hu, že pro jemné 1 µm částice jsou 

rozdíly mezi muži a ženami 

zanedbatelné, avšak pro hrubší částice 

je depozice v ženských plicích vyšší než 

v mužských.  

Obr. 8 Závislost depozice na velikosti částic. 

Upraveno z: (Kim 2000) 
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Přehled různých metod pro in vivo měření podává Kim v (Kim 2000). Jako první byla 

používána gamma scintigrafie. Tato metoda má však omezené možnosti zobrazit 

konkrétní oblast, v nejlepší konfiguraci je možné získat pouze informaci o depozici v 

tracheobronchiální a alveolární oblasti. Slibné výsledky poskytují metody single photon 

emission computed tomography (SPECT) a pozitronová emisní tomografie (PET), které 

podávají dostatečnou informaci o regionální depozici. Nevýhodou všech tří metod je ale 

nutnost vdechovat radioaktivní aerosol. V poslední době se proto prosazuje spíše metoda 

aerosol bolus. Měření depozice jsou prováděna s využitím monodisperzních aerosolů, u 

kterých je standardní geometrická odchylka σG < 1,2. Reálné aerosoly, včetně 

terapeutických, jsou však polydisperzní. Jejich on-line měření není možné vzhledem k 

velké časové náročnosti měření rozdělení velikostí. Při zachytávání aerosolu pro pozdější 

analýzu dochází ke ztrátě částic. Proto se používají matematické modely, které 

naznačují, že celková depozice v plicích se zvyšuje s polydisperzitou. Reálné aerosoly 

nejsou pouze polydisperzní, ale i hygroskopické. Není však pravda, že by zvětšení částic 

vlivem absorbování vody způsobilo zvýšení depozice. Křivka závislosti depoziční frakce 

na velikosti částic je totiž ve tvaru písmene U (viz. Obr. 8) a záleží tedy na počáteční 

velikosti částice, zda se bude usazovat lépe či hůře. V praxi hygroskopicita působí 

problémy při cílené dodávce, kdy může způsobit usazení v jiné než zamýšlené části plic. 

Kim se také zabýval vdechováním terapeutických aerosolů nejběžnější metodou jednoho 

vdechu, kdy po maximálním nádechu následuje zadržení dechu. Např. pro částice 1,5 µm 

při nádechu 2 litrů a zadržení dechu na 5 s dojde k depozici 90 % aerosolu. Vysoké 

účinnosti (u velkých částic až 100 %) lze dosáhnout i bez zadržení dechu, pokud je 

aerosol nadechnut až do celkové plicní kapacity. Ve většině inhalátorů dojde k uvolnění 

dávky na počátku nádechu, což způsobí téměř 100 % celkové depozice, ale aerosol se 

usadí zejména v dolní části plic. Cílem tak není zvyšovat účinnost, ale přesně umístit 

požadované množství aerosolu do specifické oblasti plic.  

Metodu aerosol bolus použili také Darquenneová a kol. (1998), kteří její pomocí zkoumali 

vliv hyper a mikrogravitace na depozici. Měření prováděli na dobrovolnících v letadle při 

parabolickém letu. Zjistili, že čím je větší penetrační objem (objem vzduchu vdechnutý po 

inhalaci bolusu), tím je větší depozice. S rostoucí gravitací se depozice zvyšovala, při 

mikrogravitaci byla disperze aerosolu horší než při normální gravitaci. 

Kim a Fisher (1999) studovali depozici v jednoduchém trubicovém modelu se dvěma 

větveními. Porovnávali model s větveními v jedné rovině s modelem, kdy druhá generace 

byla orotována o 90°. Studovali také asymetrii rozdělení toků větvemi. Zjistili, že jak 

úhel otočení větví, tak asymetrie má vliv na depozici. Při změně rozdělení toku aerosolu 

však nedošlo ke zvýšení depozice, pouze ke změně její distribuce. Ohniska depozice byla 

vždy v blízkosti bifurkací. Výsledky se podařilo proložit funkcí závislou pouze na 

Stokesově čísle a dvou experimentálně určených parametrech. 

Porovnat měření depozice v nosní dutině provedené několika různými týmy si dali za cíl 

Martonen a Zhang (1992). K dispozici bylo málo dat pro depozici velmi jemných částic 

(rozměry od 5 nm) a výsledky navíc vykazovaly řádové rozdíly. Autoři se je pokusili 

vysvětlit několika faktory: 1) Rozdíly v geometriích, ze kterých modely vznikly. 2) Model 

vzniklý odlitím byl zcela realistický, včetně fyziologických nepravidelností, které zvýšily 
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depozici v porovnání s hladkým modelem vzniklým z tomografických obrazů. 3) Rozdíly v 

metodice. 4) Odlišnými termodynamickými režimy a 5) Rozdílnými aerodynamickými 

režimy. Přes značné rozdíly se autorům podařilo najít vhodné parametry, které umožnily 

navrhnout rovnici pro výpočet depoziční účinnosti v nosní dutině platnou v rozsahu 

velikostí od 5 nm do 7 µm. Mezi tyto parametry patří setrvačný parametr ρdp
2Q, 

nádechový průtok, difuzní koeficient částice a experimentálně určené konstanty. 

Rovnici pro výpočet depoziční frakce v nosních dýchacích cestách kojenců odvodili na 

základě in vitro experimentů Storey-Bishoff a kol. (2008). Experimenty prováděli na 11 

geometriích získaných CT skenováním a vyrobených metodou rapid prototyping. 

Depozice je podle nich závislá na Stokesově a Reynoldsově čísle a také na parametru, 

který je roven objemu nosní dutiny dělenému její plochou.  

Jaký vliv na depozici má tvar hrtanu, zkoumali Chan a kol. (1980). Porovnáním ideální 

geometrie bez hlasivek a realistické geometrie zjistili, že pokud je realisticky modelován 

hrtan (larynx), dojde ke zvýšení depozice asi 2 cm pod hlasivkami.  Zde se část aerosolu 

usadí a je pak snadno odstraněna čistícími mechanismy plic. Proud vzduchu z hlasivek 

se nazývá laryngální proud (laryngeal jet). Zvýšení depozice lze připsat změně 

proudového pole a zvýšené turbulenci.  

Měřením vlivu hyalinních 

chrupavek v trachei na depozici 

se věnovali Zhang a Finlay 

(Zhang a Finlay 2005). Aerosol 

generovali kondenzačním 

generátorem z DEHS v rozsahu 

2,9 až 6,3 µm při stacionárních 

inhalačních režimech 30 a 60 

L/min. Použili idealizovanou 

ústní dutinu a Weibelovu 

idealizovanou geometrii do třetí 

generace. Byly vyrobeny dva 

modely, jeden s hladkou 

tracheou, druhý s imitací 

chrupavek. Modely byly vyrobeny 

stereolitografií z ABS plastu. 

Vnitřní povrch byl opatřen 

flourokarbonovým nátěrem (3M) 

pro zvýšení kontaktního úhlu. Měřena byla celková a regionální depozice jako funkce 

inerciálního parametru ρdp
2Q. Celková depozice se zvyšovala s rostoucím inerciálním 

parametrem a byla vyšší u modelu s chrupavkami pro oba vstupní průtoky (viz.Obr. 9). 

Regionální depozice však prokázala, že zvýšení je zapříčiněno vzrůstem množství 

usazeného aerosolu v trachei, v dalších generacích nebyly pozorovány statisticky 

významné změny. Autoři shrnují svá zjištění do tvrzení, že je třeba chrupavky při měření 

a modelování depozice simulovat, avšak jejich vliv se projeví pouze v trachei. Zjištění 

jsou limitována značně idealizovaným modelem. Například Katz a kol. (1999) se 

Obr. 9 Vliv hyalinních chrupavek na depoziční účinnost. 

Upraveno z: (Zhang and Finlay 2005) 
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domnívají na základě provedených numerických simulací, že vliv chrupavek a hlasivek 

se projevuje i o několik generací hlouběji. 

Mechanický model pro měření depozice vyvinuli na University of Bristol (Keitch a kol. 

2007). Do čtvrté generace je model vyroben z kovových trubek podle Weibelovy 

geometrie, na něž navazují filtry z drátěného pletiva o čtyřech různých velikostech 

mřížky. Podle provedených měření model souhlasí s ICRP (viz. následující kapitola) 

modelem (Bailey 1994) pro částice o velikostech 20 nm až 1 µm. Další takový model 

publikovali Dehong a kol. (2008). 

Vliv elektrického náboje na depozici částic zkoumali Ali a kol. (2008). Pomocí 

elektronického analyzátoru aerodynamického relaxačního času (Electronic Single 

Particle Aerodynamic Relaxation Time analyzer, ESPART) měřili aerodynamický průměr 

a náboj částic před vstupem a po výstupu z modelu dýchacích cest od ústní dutiny po 

tracheu. Zjistili, že nabití částic způsobí zvýšení depozice pro všechny měřené velikosti 

částic. U částic menších než 5 µm se po nabití objevila výrazná koagulace. 

3.4. Modely pro predikci depozice 

Pro predikci celkové nebo lokální depozice existuje řada matematických modelů. Lze je 

rozdělit do dvou skupin: 1) modely celých plic a 2) modely pro odhad lokální depozice 

postavené na počítačově modelované dynamice proudění (CFD, computational fluid 

dynamics). Modely celých plic mohou být empirické nebo mechanistické, CFD modely 

jsou výlučně mechanistické. Modely celých plic využívají jednoduchou geometrii a 

jednodimenzionální rovnice, poskytují celkovou a některé i regionální depozici. Naopak 

CFD modely jsou třídimenzionální a využívají realistické geometrie. Modelují zpravidla 

pouze horní cesty dýchací a první bronchy (Rostami 2009). Přehled současných modelů 

publikoval např. Hofmann (Hofmann 1996; Hofmann 2009) a Rostami (2009). 

3.4.1. Empirické a semi-empirické modely 

Tyto modely považují plíce za 

sérii anatomických oddílů, 

kterými prochází aerosol při 

nádechu a výdechu. Každý 

oddíl je řešen jako filtr, jehož 

depoziční účinnost je 

vyjádřena empirickou rovnicí, 

jež byla získána proložením 

experimentálních dat 

(Rostami 2009).  

Nejčastěji používaný model 

pro predikci depozice (Bailey 

1994) vytvořila skupina 

jmenovaná Mezinárodní 

komisí pro radiační ochranu 

Obr. 10 Porovnání NCRP a ICRP modelu pro monodisperzní 

částice (TB – tracheobronchiální oblast, P – bronchioly a 

alveoly, NOPL – horní cesty dýchací).  Zdroj: (Yeh a kol. 

1996) 



SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

38 
 

(ICRP, International Comission for Radiological protection). Hlavním cílem skupiny bylo 

vytvořit model, který by umožnil vyhodnotit zdravotní rizika pro obyvatelstvo při 

vystavení dýchacího ústrojí působení radioaktivních částic. Na základě dat z 

experimentálních prací v oboru pak uvádí tabulky a diagramy pro odhad regionální 

depozice částic v různých oblastech plic – v nosní dutině, horních dýchacích cestách, 

bronších, bronchiolech a alveolech. Umožňuje stanovit odhad jak pro dospělé muže, tak i 

pro ženy a děti. Kromě ICRP vytvořil svůj model také americký Národní úřad pro 

radiační ochranu a měření (NCRP). Model známý jako NCRP 125 (Yeh, Cuddihy, Phalen 

a Chang 1996) v porovnání s ICRP modelem lépe popisuje absorpci látek do krve. 

Porovnání obou modelů pro monodisperzní částice je na Obr. 10. Uživatelsky příjemnější 

model (Winter-sorkina de a Cassee 2002) známý jako Multiple Path Particle dosimetry 

(MPPD) vytvořilo nizozemské Center for Health Research (CHT), nyní The National 

Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Rozdíly oproti ICRP modelu 

jsou zejména v alveolární a tracheobronchiální oblasti.  

Existuje také řada empirických modelů, které postihují pouze určité oblasti plic. Některé 

z nich se staly podkladem výše zmíněných modelů celých plic. Chan a Lippmann   (1980) 

publikovali empirický model pro depozici v plicích zdravých lidí, kuřáků a lidí trpících 

nemocemi dýchacího systému. Kromě Stokesova čísla použili pro sestavení rovnic pro 

predikci depozice ještě parametr BDS (Bronchial Deposition Size – bronchiální depoziční 

velikost), který charakterizuje konstrikci bronchů.  

Další empirický model publikovali Heyder a kol. (1986). Jejich rovnice umožňují stanovit 

účinnost depozice v nosní dutině, laryngu, v tracheobronchiální i alveolární oblasti pro 

částice o průměru 5 nm až 15 µm. Podobný model publikovali Kim a Hu (2006). Jejich 

model byl také získán měřením in vivo a umožňuje predikovat depozici v mužských i 

ženských plicích pro různé režimy dýchání. 

Semi-empirický model pro predikci regionální depozice pro jeden nádech vyvinuli Park a 

Wexler (2007a) a použili jako podklad pro vývoj modelu pro několik po sobě jdoucích 

nádechů (Park a Wexler 2007b). Porovnáním s experimenty zjistili dobrou shodu pro 

určitou velikost částic, ale model podhodnocoval při jediném nádechu a nebyl dostatečně 

přesný při všech velikostech částic. Dalšími simulacemi (Park a Wexler 2008) zjistili, že 

při simulaci několika nádechů až do rovnovážného stavu koncentrace aerosolu dojde ke 

značnému zvýšení depozice zejména u částic o velikostech 0,1 až 1 µm oproti depozici při 

jednom nádechu. Důvodem je to, že určité procento částic zůstane v plicích, není 

vydechnuto po jednom nádechu, a při dalším dechu se usadí. 

Spojením tří parametrů – Stokesova čísla asociovaného se setrvačným mechanismem, 

bezrozměrného parametru t´ pro sedimentaci a parametru Vt/FRC pro hloubku průniku 

aerosolu do nového parametru X vytvořili Martin a Finlay (2007) parametr, který 

umožnil s dostatečnou přesností odhadnout celkovou depoziční frakci v plicích. 

Neuvažují s intercepcí, ale model postihuje depozici pro muže, ženy i děti a pro mikro i 

hypergravitaci a dýchání i jiných plynů než vzduchu. 

Zhou a kol. (2008)  porovnali dostupné rovnice pro výpočet depozice vláken s dostupnými 

i vlastními experimentálními (Zhou, Su a Cheng 2007) daty. Pomocí korekce srovnali 
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data pro Stokesova čísla definovaná různými vzorci. Podařilo se jim navrhnout rovnice, 

které pro velký rozsah Stokesových čísel odpovídají reálně naměřeným hodnotám na 

dvou modelech plic do 3. generace. 

3.4.2. Mechanistické modely 

Mechanistické modely počítají depozici na základě realističtější struktury, fyziologie a 

přesnějšího matematického vyjádření fyzikálních procesů než empirické modely 

(Rostami 2009). První takový model celých plic byl publikován už v roce 1935 

(Findeisen). Model je tvořen devíti oddíly: trachea, čtyři generace bronchů, dvě generace 

bronchiol, alveolární kanálky a alveoly. Částice, které se neusadí a zůstávají ve vzduchu, 

pokračují do dalšího oddílu. Findeisenův model byl později modifikován Landahlem 

(1950), aby obsahoval ústa a larynx. Později pak model upravil ještě Beeckmans (1965) 

tím, že zohlednil recyklaci neusazeného aerosolu a míšení čerstvého vzduchu s 

reziduálním objemem vzduchu (Rostami 2009). 

Jiný přístup k modelování depozice je použití tzv. trumpetových modelů. Takový model 

publikovali např. Robinson a Yu (2001). Princip spočívá v tom, že na celé plíce je 

pohlíženo jako na rozšiřující se trubici ve tvaru trumpety (viz. Obr. 11). Tento model 

využívá Weibelovu geometrii, ve které se průtočný průřez mění pouze s hloubkou neboli 

s generací větvení. Depozice pak nastává působením dvou mechanismů: přímou depozicí 

vlivem difuze, sedimentace a setrvačnosti a 

nepřímým mechanismem míšení čerstvého a 

reziduálního objemu vzduchu. Rovnice pro 

popis transportu a depozice aerosolu je 

nestacionární jednodimenzionální 

transportní rovnice pro koncentraci aerosolu 

se ztrátovými členy pro každý mechanismus 

depozice. Rovnice může být řešena buď 

exaktně, nebo numericky pro složitější 

počáteční a okrajové podmínky (12).  

Matematický analytický model pro predikci depozice jemných částic prezentovali 

Martonen a kol. (2003). Model užívá analogii přenosu hybnosti a hmoty, která je 

adaptována na nosní dutinu. Rovnice pro koncentraci částic byla zjednodušena a bere v 

úvahu křivost povrchu. Rovnice také postihuje vstupní úsek. Předchozí modely tohoto 

typu uvažovaly pouze laminární nebo turbulentní proudění. V nosní dutině však existuje 

obojí. Nový model tak vyhovuje výrazně většímu rozsahu průtoků (4 až 30 L/min) i 

většímu rozsahu velikostí částic (1 nm až 0,1 µm). 

3.4.3. Modely pro odhad lokální depozice postavené na CFD 

Na rozdíl od modelů celých plic, které jsou založeny na zjednodušené transportní teorii a 

spoléhají zejména na experimentální data, CFD modely počítají trojrozměrné proudové 

pole a transportní rovnice pro částice. Dýchací cesty jsou rozděleny do malých 

objemových elementů, takže lze vypočítat lokální depozici i pro velmi malé plochy, ovšem 

za cenu výrazně vyšších výpočetních nároků oproti mechanistickým či empirickým 

Obr. 11 Schématická ilustrace trumpetového 

modelu. Zdroj: (Rostami 2009) 
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modelům. CFD modely umožňují počítat s velmi realistickým tvarem dýchacích cest, což 

je podmínkou pro studium změn depozice vlivem věku či nemoci (Rostami 2009). Obecný 

náhled na CFD modelování depozice publikovali Annapragada a Mishchiy (2007). Do 

budoucna předpovídají těmto modelům velký rozvoj, vzhledem k tomu, že od počátku až 

dosud je jejich vývoj omezován zejména dostupným výpočetním výkonem, který však 

stále prudce roste. Podle nich se dá předpokládat, že je pouze otázkou času, kdy bude k 

dispozici dostatečný výkon pro simulaci velmi přesných modelů s realistickou 

individuální geometrií. 

Většina současných CFD modelů se zaměřuje na oronasální oblast nebo na horní dýchací 

cesty do páté až šesté generace větvení. Bylo publikováno také několik modelů pro oblast 

alveol. Neexistuje však žádný CFD model celých plic. Důvodem je jednak absence 

přesných morfologických dat a dále pak obrovské výpočetní nároky takového modelu 

(Rostami 2009). 

Modely transportu aerosolu v plicích jsou dvoufázové (částice a vzduch). Pro řešení 

takových systémů lze použít buď Lagrangeův, nebo Eulerův přístup. V Lagrangeově 

přístupu sledujeme pohyb jednotlivé částice (nebo „mraku“ částic) přes výpočetní 

doménu, jakmile se částice dotkne stěny, je považována za usazenou. Okamžitá poloha 

libovolné částice je dána její počáteční polohou a časem. Pohyb částice se řídí druhým 

Newtonovým zákonem a uvažuje se, že částice je hnána externími silami, jako je 

gravitace, elektrostatická síla atd. Lagrangeův přístup se používá pro zředěný aerosol, 

kde vzájemná interakce částic je zanedbatelná. Náhodný pohyb částic způsobený 

Brownovým pohybem, který je podstatný pro velmi jemné částice, není automaticky 

součástí rovnic, proto je Lagrangeův přístup vhodný spíše pro částice větší než 0,3 µm a 

pro menší částice musí být připojeny korekce na Brownův pohyb. Ve skutečnosti nelze 

počítat pohyb každé jednotlivé částice, neboť by to vyžadovalo extrémní výpočetní čas. 

Místo toho jsou modelovány vzorové částice, charakterizující určité podmínky jako např. 

bod vstupu do dýchacích cest nebo velikost částice. Musí však být modelován dostatečný 

počet částic (desetitisíce), aby bylo dosaženo statisticky stabilních a hodnověrných 

výsledků (Rostami 2009). 

V Eulerově přístupu je stacionární referenční rámec a částice procházejí skrze fixní 

elementární kontrolní objem. Koncentrace částic je řešena jako skalární veličina a je 

počítána svou transportní rovnicí. Tento přístup je vhodnější pro velmi jemné částice, 

kdy setrvačnost je zanedbatelná. I zde je však možné aplikovat korekce pro větší částice. 

Eulerův přístup je populární při modelování vysokých koncentrací částic s malým 

průměrem (Rostami 2009). 

Přehled vědeckých prací na téma modelování proudění a depozice aerosolu v plicích 

pomocí CFD podávají např. (Kleinstreuer a kol. 2008; Rostami 2009).  

Největší počet CFD modelů se zaměřuje na tracheobronchiální oblast. Jednou z prvních 

skupin, která takový model publikovala, byla skupina kolem Wernera Hofmanna a Imre 

Balásházyho (Balashazy a kol. 1991; Balásházy a Hofmann 1993; Hofmann a Balashazy 

1991). Příprava každého numerického modelu probíhá ve čtyřech etapách: sestavení 

geometrie dýchacích cest, výpočet proudového pole, simulace trajektorií částic a výpočet 
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lokálních depozičních charakteristik. Hofmannova a Balásházyho geometrie je tvořena 

pouze jedinou bifurkací ve tvaru písmene Y, tvořeného spojením hladkých trubek. 

Trojrozměrné proudové pole bylo řešeno numerickou aproximací Navier-Stokesovy 

rovnice pomocí metody konečných diferencí. Transport částic byl simulován se 

zahrnutím paralelních příspěvků setrvačného mechanismu, gravitační sedimentace, 

Brownova pohybu a intercepce. Pohyb částice způsobený setrvačností a sedimentací byl 

řešen analytickým výpočtem pohybové rovnice pro částici, Brownův pohyb byl simulován 

užitím metody Monte Carlo. Částice je za usazenou intercepcí považována tehdy, jestliže 

se její střed dostane do vzdálenosti jednoho poloměru od stěny. Celková depozice je pak 

daná součtem všech těchto příspěvků. 

Anatomicky věrnější model publikovali van Ertbrugennová a kol. (2005), kteří asymetrii 

odvodili z Horsfieldovy geometrie. Reynoldsovy rovnice (RANS) byly řešeny pro 

turbulenci pomocí low-Reynolds k-ε a k-ω modelů. Transport částic byl modelován 

Lagrangeovým přístupem. Výsledky ukázaly, že depozice se díky asymetrii liší v 

jednotlivých větvích v rámci jedné generace, rozdíl závisel na úhlu větvení. 

Jiné modely se zaměřily na horní cesty dýchací. Na základě Chengem a kol. vytvořené 

geometrie (Cheng, Zhou a Chen 1999), na níž prováděl i experimenty, vytvořili Zhang a 

kol. (2002) digitální model a provedenou numerickou simulaci porovnali s 

experimentálními daty (viz.Obr. 12).  

Komplikovaný tvar nosní dutiny působí velké obtíže při sestavování výpočetní sítě. 

Výsledky simulací jsou často nesprávné, zejména pro turbulentní proudění. Podle režimu 

dýchání může být proudění v jedné části plic někdy v laminární, jindy v přechodové, i v 

turbulentní oblasti, což často činí výsledky simulací nevěrohodnými (Rostami 2009). 

Řešení tohoto problému se věnovali Stapleton a kol. (2000), kteří prověřovali vhodnost k- 

ε modelu pro turbulentní 

proudění v modelu 

získaném pomocí CT a 

MRI. Pro laminární režim 

výsledky simulace 

odpovídaly experimentu, 

ale pro turbulentní 

proudění nebylo dosaženo 

dostatečné shody. 

Matida a kol. (2004) 

navrhli vylepšený 

numerický model 

idealizovaného 

oropharyngu. K řešení 

proudového pole použili 

RANS turbulentní model, 

částice pak řešili pomocí 

random-walk/Lagrangian 

stochastic eddy interaction modelu (EIM), na který aplikovali korekci pro přístěnnou 

Obr. 12 Porovnání depoziční frakce v ústní dutině získané 

numerickou simulací a experimentem. Upraveno z: (Zhang a 

kol. 2002) 
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oblast. Realističtější geometrii vytvořenou CT a MRI použili Sosnowski a kol. (2007), 

kteří numericky i experimentálně určili depozici pro polydisperzní částice o velikostech 

0,3 µm až 10 µm. 

Longest a Xi (2007) se pokusili zvýšit přesnost metody postavené na Lagrangeově 

přístupu. Navrhli korekce pro formulaci Brownova pohybu a korekci pro přístěnnou 

oblast a výsledky porovnali s Eulerovou metodou. 

Annapragada a Mishchiy (2007) vyslovili zajímavou myšlenku. Uvědomili si, že podle 

současných znalostí je rozdílná depozice u různých lidí zejména v horní části plic, 

zatímco v dolních částech je variabilita podstatně menší. Tudíž by budoucí 

„individualizované“ modely mohly pomocí CFD simulovat pouze horní část, kdežto dolní 

by se počítala pouze pomocí 1-D empirických rovnic, což by celý numerický výpočet nijak 

neprodloužilo, a přitom by mohlo být dosaženo poměrně přesných hodnot pro daného 

člověka. 

Mechanismy proudění a depozice v alveolární oblasti se liší od horních cest dýchacích v 

mnoha ohledech: geometrie není stacionární, ale v průběhu dechového cyklu se zvětšuje 

a zmenšuje; převažuje laminární režim proudění; vyšší rezidenční čas umožňuje 

sedimentaci a difuzi; v dolních dýchacích cestách jsou částice nasyceny vlhkostí, kterou 

nabraly při průchodu plícemi; koncentrace aerosolu je výrazně nižší díky ztrátám během 

cesty a díky míšení s reziduálním vzduchem; z výše popsaných důvodů převažují 

depoziční mechanismy sedimentace, difuze a elektrostatické precipitace; pro aerosol 

složený z těkavých látek se vypařování a následná difuze par stává hlavním 

transportním mechanismem; a konečně, je nemožné definovat přesnou geometrii 

alveolární oblasti pomocí současné techniky, zejména kvůli nepřetržité expanzi a 

kontrakci a malým rozměrům (Rostami 2009). 

Klasické řešení alveolární depozice sestávalo z rovného alveolárního kanálku s 

dutinkami simulujícími alveoly. Tento přístup vycházel z předpokladu, že proudění v 

alveolárním kanálku je vratné a proudnice se pouze mírně vychylují směrem k alveolám, 

což znamená, že částice se během výdechu vrátí do stejných poloh, v jakých byly během 

inhalace. Tento přístup však již není všeobecně akceptován (Rostami 2009). 

Darquenneová a Paiva nejprve vytvořili 1-D (Darquenne a Paiva 1994) a pak 2-D a 3-D 

(Darquenne a Paiva 1996) model alveolární oblasti a dokázali, že 1-D model špatně 

předpovídá depozici. 

Teorii o nevratnosti proudění podpořili Tsuda a kol. (1996). Proudění v oblasti alveolů 

označují jako chaotické. Tyto modely však dosud nejsou experimentálně potvrzeny. 

Kromě toho je obtížné implementovat 2-D a 3-D modely na několik následných 

dechových cyklů a různé dechové režimy. Proto se někteří uchylují spíše k semi-

empirickým modelům. Příkladem jsou (Park a Wexler 2007b; Park a Wexler 2008). 

Rostami (2009) při hodnocení pokroku v CFD metodách uvádí: „Celkově jsou modely 

postavené na CFD mnohem složitější jak na vývoj, tak při využití. Validace těchto 

modelů zůstává stálou výzvou. Problémem je kumulace různých současně působících 

mechanismů, takže depozici je obtížné formulovat a modelovat. Navzdory velkému 
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pokroku v CFD metodách, stále jsou před námi velké výzvy. Zejména je třeba podrobně 

zmapovat morfologii dolních cest dýchacích. Je třeba více experimentálních dat 

získaných při realistických fyziologických podmínkách.“ 

3.5. CFD modelování proudění 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, pomocí CFD samozřejmě není modelována pouze 

samotná depozice, ale i proudová pole. Některé modely jsou však zaměřeny jen na 

proudění a depozici částic vůbec nepočítají. I výsledky těchto modelů je vždy třeba 

porovnat s experimentálními daty. Pokud se výsledky shodují, může CFD simulace 

usnadnit interpretaci určitých jevů v plicích. Počítačových modelů plic vznikla celá řada, 

některé jsou kvalitnější, jiné horší. Vzhledem k zaměření dizertační práce na in vitro 

metody a kvůli rychlému vývoji v této oblasti, obsahuje tato kapitola pouze výběr 

nejzajímavějších prací z posledních let. 

Pomocí počítačové simulace 2D Navier-Stokesovy rovnice na třech generacích 

symetrického větvení Andrade a kol. (1998) prokázali, že při Reynoldsových číslech 

větších než 600 dochází i v symetrickém systému ke vzniku nesymetrického proudění. 

Na výstupech větví blíže ose modelu byl výrazně větší průtok a i uvnitř větví byl 

nerovnoměrný rychlostní profil. Pokud by tomu tak bylo ve skutečných plicích, docházelo 

by k nerovnoměrné dodávce kyslíku různým částem plic. Autoři však předpokládají, že v 

reálném systému asymetrie větvení ve vzdálenějších oblastech způsobí vyrovnání 

množství dopravovaného kyslíku. 

Numerickou simulaci na stejné geometrii, kterou pomocí PIV proměřili Große a kol. 

(2007) provedli nejprve Freitas a Schröder (2008) a poté Eitel a kol. (2009) z Aachen 

University. Simulace byla provedena Lattice-Boltzmannovou metodou. Porovnali 

stacionární a cyklický režim a stejně jako Große a kol. konstatovali, že při nádechu jsou 

rozdíly větší než při výdechu. Pozorovali také protiběžné víry vznikající za první 

bifurkací. Vzhledem k souhlasu experimentálních a numerických dat se Lattice –

Boltzmannova metoda jeví jako vhodná pro simulaci proudění v lidských plicích. 

Na modelování vlivu hlasivek na proudění v plicích se zaměřili Brouns a kol. (2007). 

Vzhledem ke změně tvaru hlasivkové štěrbiny během dechového cyklu, jak ji 

zdokumentovali Brancatisano a kol. (1983), vybrali tři tvary hlasivkové štěrbiny 

(kruhový, elipsovitý a trojúhelníkový otvor), které modelovali pro 2 statické průtoky. 

Nejmenší vliv na tvar proudění měl kruhový otvor, největší naopak trojúhelníkový, za 

nímž vznikaly dva páry protiběžných vírů. Výsledky ukázaly, že tvar hlasivkové štěrbiny 

mění směr tzv. laryngálního proudu, který výrazně ovlivňuje depozici. Ještě podrobněji 

se pak tomuto tématu věnovali Xi a kol. (2008). Sledovali nejen tvar proudění, ale i jeho 

vliv na depozici. Přidali také několik generací větvení, což zásadně změnilo směr 

laryngálního proudu, který se odklonil nad levou větev. V pravé části trachei se pak 

objevila recirkulace. Výsledkem bylo zvýšení depozice v trachei a naopak její snížení v 

několika prvních generacích plic. 

Dýchací cesty od nosní dutiny do třetí generace větvení modelovali Wang a kol. (2009) 

pomocí RANS metody s k-ε modelem. Geometrie nosní dutiny a hltanu byla získána 
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pomocí CT, od trachey níže použili Weibelovu geometrii. Zaměřili se mimo jiné na odhad 

deformace stěny v důsledku dýchání. Většina numerických i experimentálních modelů 

totiž používá pevnou stěnu. Numerická simulace prokázala, že toto zjednodušení je 

možné, protože při dýchání dochází pouze k zanedbatelným pohybům stěny v horní části 

plic.  

Porovnání proudění v realistickém modelu získaném pomocí CT a v idealizovaném 

modelu dle Weibela se věnovali Nowaková a kol. (2003). Jejich výsledky ukázaly, že 

existuje značný rozdíl v proudění mezi oběma modely, který se projevuje odlišnou 

depozicí. Rozdíly byly navíc výraznější při použití cyklického režimu dýchání oproti 

stacionárnímu průtoku. 

Moderní přístup pomocí LES (Large eddy simulation) použili Nagels a Cater (2009). Na 

jednoduchém modelu obsahujícím tracheu a první dvě větvení simulovali HFV. Pravá 

větev byla přímější a s větším průměrem než levá. Díky této asymetrii se objevil tzv. 

pendelluft. Simulace prokázala, že LES je vhodná pro modelování nestacionárního 

turbulentního proudění v plicích, přičemž poskytuje detailnější informace o proudění než 

běžně používané RANS metody. 

Na špičku v oboru numerického modelování proudění v plicích patří University of Iowa. 

Popis nejmodernějších metod v oblasti simulace proudění v reálných plicích publikovali v 

(Lin a kol. 2009). Postup práce je následující: Extrakce geometrie z CT snímků, 

vymodelování „stromu“ dýchacích cest, svázané 1-D a 3-D vygenerování výpočetní sítě, 

použití 3-D CFD techniky (Large Eddy Simulation, Direct Numerical Simulation DNS) 

pro turbulentní a přechodovou 

oblast a stanovení konkrétních 

fyziologicky daných okrajových 

podmínek. Tento postup 

aplikovali v (Lin, Tawhai, 

McLennan a Hoffman 2007) a 

zaměřili se na charakteristiky 

turbulentního laryngálního 

proudu. Vytvořili dva modely, z 

nichž pouze jeden obsahoval 

ústní dutinu a larynx. 

Numerický výpočet provedli 

pomocí DNS (Obr. 13). Tato 

metoda je extrémně náročná 

na výpočetní kapacitu, proto mohl být výpočet proveden pouze při nízkých 

Reynoldsových číslech. Přesto se podařilo prokázat, že nezahrnutí hlasivek zásadním 

způsobem ovlivní turbulenci. Pomocí Proper Orthogonal Decomposition (POD) 

identifikovali koherentní turbulentní struktury. Autoři předpovídají, že použité metody 

najdou své uplatnění při modelování individuálních dýchacích cest. Tento vývoj je zatím 

limitován dostupnou výpočetní technikou. Metodu LES zvolili pro výzkum variability 

proudění 1) ve stejných dýchacích cestách za různých podmínek (intrasubject variability) 

a 2) mezi různými geometriemi dýchacích cest (intersubject variability) (Choi a kol. 

Obr. 13 Porovnání rychlostního pole vypočítaného DNS na 

modelu s hlasivkami (A) a bez hlasivek (B). Zdroj: (Lin a kol. 

2007) 
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2009). V prvním případě změna spočívala v ořezání modelu pod hlasivkami, těsně nad 

nimi a v oblasti epiglottis. Ukázalo se, že pokud není k dispozici model obsahující i ústní 

či nosní dutinu, je možné použít model ořezaný v oblasti epiglottis. V modelu bez 

hlasivek je proudění velmi odlišné a neodpovídá skutečnosti. Řešení druhého případu 

ukázalo, že variabilitu ovlivňují dva základní faktory: poměr zúžení průřezu v oblasti 

hlasivek a dále zakřivení a tvar dýchacích cest. 

3.6. Zhodnocení poznatků získaných na základě rešerše 

Ačkoli bylo v posledních padesáti letech publikováno množství vědeckých prací týkajících 

se transportu aerosolu v lidských plicích, zůstává stále mnoho témat, která je třeba 

hlouběji prostudovat. Otevřená zůstává i otázka vlivu rychlostního pole a turbulence na 

depozici. Zatímco Corcoran a Chigier (2002) nezjistili korelaci mezi intenzitou turbulence 

a lokální depozicí, CFD model vytvořený Linem a kol. (2007) ukázal, že zejména vliv 

turbulence generované laryngálním proudem by se mohl na depozici projevit. Z doposud 

publikovaných prací plyne, že depozice aerosolu je značně závislá na tvaru dýchacích 

cest. Ukázalo se, že zejména právě tzv. laryngální proud ovlivňuje usazování aerosolu. 

Zdá se tedy, že pokud má být cílem práce získat informace o usazování aerosolu v 

reálných plicích, měl by model obsahovat minimálně hrtan, nebo ještě lépe nosní či ústní 

dutinu. Použití zjednodušených modelů s válcovými stěnami má své opodstatnění v 

případě, že je cílem například sledovat vliv změn některých parametrů aerosolu na jeho 

proudění a usazování nebo pro studium vlivu režimu dýchání. 

Proudění v plicích bylo experimentálně studováno zejména s různými tekutinami jako 

nosným mediem pro částice. Tato situace se však liší od reálné situace v plicích, kde 

nosným mediem je vzduch. Cílem zmíněných prací nebylo studovat proudění reálných 

aerosolů, nýbrž vysledovat proudnice, a částice zde sloužily pouze jako trasovací. 

Experimentů se vzduchem bylo provedeno méně, navíc velká část z nich pomocí 

žhavených drátků, kterými lze měřit pouze vzduch bez částic a tedy opět jen rychlost 

media v konkrétním bodě, nikoli částice aerosolu. Pro měření skutečných rychlostí částic 

aerosolu je vhodná PDA, která však byla použita pouze Corcoranem a Chigierem (2000) 

a poté Gemcim a kol. (2002) na zjednodušeném válcovém modelu hrtanu a trachey. PDA 

by bylo možné s výhodou použít i pro polydisperzní aerosol, neboť může měřit jak 

rychlost, tak i velikost částice. Nevýhodou je, že zakřivená stěna reálného modelu může 

způsobovat deformaci laserového paprsku, což by mohlo negativně ovlivnit získané 

výsledky. Výhodou PDA oproti běžnému PIV je možnost měřit fluktuace rychlostí částic, 

protože PDA měří s daleko vyšším časovým rozlišením (běžné PIV kolem 15 Hz, PDA – v 

závislosti na množství částic až desítky kHz). Použitím malých částic se Stokesovým 

číslem výrazně menším než 1, které s dostatečnou přesností sledují proudnice tekutiny, 

by bylo možné měřit turbulenci proudění a ověřit tak, zda existuje korelace mezi 

intenzitou turbulence a lokální depozicí. 

Výsledky depozice získané na různých modelech vykazují rozdíly dané tvarem geometrie. 

Pokud má být tedy prováděna korelace mezi proudovým polem a depozicí, musí se 

měření realizovat na totožné geometrii. Z metod, které se používají pro studium depozice 

na in vitro modelech lze doporučit pozitronovou emisní tomografii, kterou je možné zjistit 



SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

46 
 

jak množství aerosolu usazeného v určitém segmentu, tak i přímo lokalizovat ohniska 

depozice. Nevýhodou je, že PET je drahé zařízení využívající radioaktivní materiál, takže 

tato měření se dají provádět pouze na specializovaných pracovištích. Naopak velmi 

jednoduchou metodou je gravimetrie. Tato měření lze provádět v běžné laboratoři 

vybavené přesnými váhami. Ohniska depozice však touto metodou není možné určit. 

Třetí metodou měření depozice je využití fluorescenčního aerosolu. Tato metoda je 

poměrně přesná a relativně jednoduchá. Pokud by byl použit průhledný nebo průsvitný 

model, bylo by možné vizuálně určit ohniska depozice.  

Do budoucna se dá očekávat, že velká pozornost bude věnována vláknovým a porézním 

aerosolům, jejichž transport v plicích se liší od běžných sférických aerosolů. Porézní 

aerosoly by mohly být s výhodou využity pro cílenou dodávku terapeutických aerosolů do 

alveolární oblasti, kde díky své velikosti vydrží působit delší dobu. Důvodem je to, že 

makrofágy, které snadno odstraní jemné částice běžných aerosolů, nedokážou zpracovat 

tak velké částice. 

Pro modelování dějů v plicích bude zřejmě stále ve větší míře využíváno CFD modelů. I 

pro tyto modely je však třeba stanovit realistické okrajové podmínky a ověřit jejich 

výsledky. Překážkou zůstává zatím nedostatečný výkon současné výpočetní techniky a 

chybějící realistická geometrie od 17. generace větvení až k alveolům. Dnes dostupné 

zobrazovací metody nedokážou vytvořit obraz v dostatečném rozlišení pro vytvoření 

kvalitního modelu. V této oblasti navíc dochází k cyklické změně objemu dýchacích cest, 

která také silně ovlivňuje proudění. Pro vytvoření realistického CFD modelu plic by tak 

bylo nutné získat záznam pohybu trojrozměrné geometrie v čase, ve vysokém rozlišení, a 

to při různých dýchacích režimech. CFD model by musel řešit jak pohyb a poddajnost 

stěny, tak i proudění vzduchu a částic, jejich vzájemné interakce i interakce s prostředím 

v dýchacích cestách. To je natolik obtížný úkol, že v nejbližších letech se nedá očekávat 

jeho vyřešení. 
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4. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cíle práce byly stanoveny s ohledem na současný stav poznání a dostupné přístrojové 

vybavení na Odboru Termomechaniky a techniky prostředí FSI VUT v Brně. Je zřejmé, 

že ke studiu transportu a depozice aerosolu v dýchacích cestách lze v daných 

podmínkách zvolit pouze metodu in vitro.  

Pro měření transportu, tedy rychlostí částic v konkrétních místech modelu plic, lze 

s výhodou použít PDA, který umožňuje měřit současně s rychlostí částic i jejich velikost. 

Tímto způsobem je možné získat unikátní výsledky, neboť tato metoda dosud téměř 

nebyla využívána. Pro měření depozice je možné zvolit některou z používaných metod a 

aplikovat ji, inovativní přístup může spočívat v rozšíření rozsahu realistického modelu a 

měření nekulových částic. Na základě této obecné rozvahy byly stanoveny cíle: 

1. Získat geometrii reálných dýchacích cest a na jejím základě vytvořit fyzický model 

pro měření transportu aerosolu pomocí PDA. Ze stejné geometrie vytvořit model 

vhodný pro měření depozice aerosolu. 

2. Sestavit měřicí trať pro měření transportu kulových aerosolů, provést měření a 

vyhodnocení dat. 

3. Vybrat, ověřit a aplikovat metodiku pro měření depozice kulových a následně i 

vláknitých aerosolů 

4. Provést měření depozice kulových a vláknitých aerosolů a analyzovat výsledky. 

5. Pokusit se pomocí získaných výsledků najít závislost mezi charakteristikami 

transportu a depozicí aerosolu 

6. Zhodnotit získané výsledky a stanovit úkoly pro další směr výzkumu v oblasti cílené 

dodávky léčiv. 
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5. VÝVOJ MODELU PLIC 

Na základě požadavků na měření transportu a depozice aerosolu byla vytvořena sada 

modelů, z nichž každý slouží ke konkrétnímu účelu. Postup výroby a některé výsledky 

byly publikovány v časopise Engineering in Medicine (Lizal a kol. 2012a). Vývoj modelu 

sestával ze tří postupných kroků: 

1. Získání realistické digitální geometrie bez ústní dutiny a výroba dvou fyzických 

modelů: opticky transparentního pro měření pomocí PDA; a segmentovaného pro 

depoziční měření. 

2. Pořízení a digitalizace geometrie ústní dutiny, její připojení k původnímu modelu 

a výroba dvou fyzických modelů, jednoho transparentního a druhého 

segmentovaného. 

3. Úprava geometrie digitálního modelu tak, aby bylo možné vytvořit idealizovaný 

model s válcovými větvemi a výroba jednoho fyzického modelu vhodného jak pro 

měření transportu, tak i depozice aerosolu. 

5.1. Digitální geometrie modelu 

5.1.1.  Model bronchiálního stromu 

Základem všech modelů je tzv. digitální referenční model bronchiálního stromu 

publikovaný Schmidtem a kol. (2004). Geometrie byla pořízena pomocí počítačové 

tomografie s vysokým rozlišením z plic post mortem odňatých dospělému muži. Plíce 

nevykazovaly žádnou patrnou patologii. Schmidt poté použil speciálně vyvinutý 

algoritmus pro zpracování obrazů a následnou segmentaci bronchů. Schmidtova 

geometrie obsahuje dýchací cesty od trachey až po 17 generaci větvení dle Horsfieldova 

řazení. Pro naše účely byla použita pouze část do sedmé generace větvení. 

Numerická simulace provedená Linem a kol. (2007) prokázala, že pro vytvoření 

realistického proudění v modelu plic je nezbytné vytvořit laryngální proud a tudíž je 

nutné simulovat horní část dýchacích cest. Choi a kol. (2009) provedli simulaci pomocí 

LES metody na třech různých modelech, které se lišily tím, že obsahovaly dýchací cesty: 

1) od hlasivek níže, 2) včetně hlasivek níže a 3) od laryngopharynx níže. Po porovnání 

proudových polí v jednotlivých modelech pak vyslovili závěr, že pro korektní modelování 

proudění musí model obsahovat dýchací cesty nejméně od hlasivek níže. Ke Schmidtovu 

modelu proto bylo na základě těchto zjištění nutné připojit realistickou geometrii od 

hrtanu po tracheu. Úhly větvení Schmidtova modelu jsou uvedeny na Obr. 14. 
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Obr. 15 Geometrie modelu 

bez ústní dutiny 

 

Obr. 14 Úhly větvení realistického modelu plic. Zdroj: (Roupec 2009) 

5.1.2. Geometrie modelu bez ústní dutiny  

Potřebná část reálné geometrie byla pořízena pomocí počítačové 

tomografie na živém dospělém muži ve Fakultní nemocnici u sv. 

Anny v Brně. Z tohoto skenu byla použitelná pouze část do druhé 

generace větvení, neboť další části již obsahovaly velmi silné 

artefakty zapříčiněné tlukotem srdce. Převod geometrie do 

vhodného formátu a její spojení se Schmidtovým modelem 

provedl doc. Přemysl Kršek z Fakulty informačních technologií 

VUT v Brně. 

Získaná data byla zpracována metodou pochodujících krychlí a 

po vyhlazení geometrie vznikl vektorový model s polygonální sítí. 

Tento model byl transformován to stereolitografického (STL) 

formátu a importován do software Rhinoceros 4.0 pro manuální 

korekci geometrie (Obr. 15). 

 

Tab. 1 Rozměry realistického modelu (popis odpovídá Obr. 16) 

Levá plíce Pravá plíce 

Větev Délka (mm) Průměr (mm) Větev Délka (mm) Průměr (mm) 

L1 42 10 R1 13 13 
L2 16 6 R2 24 9 
L3 7 6 R3 21 8 
L4 3 6 R4 6 8 
L5 6 5 R5 14 6 
L6 10 6 R6 6 8 
L7 9 5 R7 9 6 

   R8 7 5 
   R9 4 7 
   R10 4 5 
   R11 8 4 
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5.1.3. Geometrie modelu s ústní dutinou 

Následujícím krokem bylo vytvoření modelu s kompletní ústní dutinou. Za tímto účelem 

byl získán voskový odlitek ústní dutiny vytvořený v Lovelace Respiratory Research 

Institute, konkrétně tzv. „model A“ (Zhou a Cheng 2005). Odlitek byl nasnímán 

trojrozměrným skenerem Atos (GOM), transformován do strereolitografického formátu a 

spojen s původním modelem. Rozměry takto vzniklého modelu jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

 

Obr. 16 Geometrie realistického modelu s ústní dutinou 

5.1.4. Geometrie semirealistického modelu plic 

Měření pomocí PDA v realistickém modelu je značně 

komplikované, neboť vlivem lomu laserového paprsku na 

zakřivené stěně modelu je velmi obtížné nastavit měřicí 

objem do požadované polohy. V praxi je tak možné provést 

měření vždy jen v několika málo bodech daného řezu a pro 

každý takový bod je nutné speciálně nastavit optiku. 

Vytvoření semirealistického modelu s tenkostěnnými 

válcovými stěnami umožňuje proměřit celý řez s jedním 

nastavením optiky. Porovnání výsledků získaných na 

realistickém a semirealistickém modelu je zároveň vhodným 

nástrojem pro ověření realističnosti depozičních měření 

provedených dříve jinými autory na idealizovaných 

modelech. 

Zjednodušení geometrie bylo navrženo tak, aby byly 

zachovány objemy jednotlivých větví (Tab. 2) a úhly 

bifurkací. Ústní dutina a hrtan byly ponechány beze změny, 

aby vstupní rychlostní profil zůstal shodný s realistickým modelem (Obr. 17). 

Obr. 17 Digitální 

geometrie 

semirealistického modelu 
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 Tab. 2 Rozměry semirealistického modelu 

 
Realistický model Semirealistický model 

Část 

Objem 

větve 

(mm3) 

Délka 

větve 

(mm) 

Odpovídající ideální 

průměr válce (mm) 

Vnitřní průměr 

skutečné trubky 

(mm) 

Odpovídající délka 

skutečné trubky 

(mm) 

g1 24510 117 16,33 15,2 135,1 

g2 3089 38 10,17 10,7 34,4 

g3 201 6 6,53 6,0 7,1 

g4 107 3.3 6,43 6,0 3,8 

g5 28 1 5,97 6,0 1,00 

g6 79 4.1 4,95 4,8 4,4 

g7 117 5.6 5,16 4,8 6,5 

g8 209 7.5 5,96 6,0 7,4 

g9 992 8 12,57 10,7 11,0 

g10 749 15.2 7,92 7,5 17,0 

g11 96 3.7 5,75 6,0 3,4 

g12 126 6.5 4,97 4,8 7,0 

g13 1022 17.1 8,72 8,7 17,2 

g14 78 2.3 6,57 6,0 2,8 

g15 237 8.2 6,07 6,0 8,4 

g16 57 3.9 4,31 4,0 4,5 

g17 36 2 4,79 4,8 2,0 

g18 87 4.3 5,08 4,8 4,8 

 

5.2. Fyzické experimentální modely 

Výše zmíněné digitální modely dýchacích cest byly použity k vytvoření pěti fyzických 

modelů (dva bez ústní dutiny, dva s ústní dutinou a jeden semirealistický). Důvodem pro 

vytvoření dvou fyzických modelů z jedné digitální geometrie byly rozdílné požadavky pro 

měření transportu (opticky transparentní a tenkostěnný model) a depozice aerosolu 

(segmentovaný, opakovaně rozebíratelný model). 

5.2.1. Realistický model pro měření optickými metodami 

Při měření optickými metodami, jako je například laserová Dopplerovská anemometrie, 

je nezbytné vyhnout se problémům s lomem laserového paprsku na rozhraní dvou 

materiálů s rozdílným indexem lomu, v našem případě na rozhraní okolí – stěna modelu 

a stěna modelu – dutina modelu. Účinným způsobem řešení je použít jako proudící 

médium uvnitř modelu kapalnou směs, která má index lomu shodný s materiálem 

modelu, a umístit celý model do boxu s rovinnými stěnami. Průtok média je pak třeba 

přepočítat podle bezrozměrných kritérií. Nevýhodou tohoto systému je ovšem to, že tímto 

způsobem lze měřit pouze proudění kapaliny, nikoli rychlosti aerosolových částic. Cílem 

této dizertační práce je však výzkum aerosolu, tedy částic rozptýlených v plynném 

médiu, a problém s lomem laseru proto bylo nutné vyřešit jiným způsobem. Odchylka 

paprsku procházejícího stěnou je přímo úměrná tloušťce stěny. Řešení tedy bylo ve 

vytvoření modelu s co nejtenčí stěnou. 
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Obr. 18 Jádro pro výrobu modelu pro optické měřicí metody 

Nejprve byl vytvořen fyzický model z geometrie bez ústní dutiny. Vzhledem k tomu, že 

měla být použita měřicí metoda PDA, nebylo nutné vytvořit průhledný model až do 

sedmé generace větvení. Měřicí objem PDA je kolem 0,1 mm3, naproti tomu průměr 

bronchů za čtvrtou generací větvení se blíží 1 mm a stěny modelu mají malý poloměr 

křivosti. Měření pomocí PDA by tam proto již nebylo možné. Průhledný model byl tedy 

vytvořen pouze do čtvrté generace větvení s tím, že rozšíření do sedmé generace bude 

možné pomocí neprůhledných segmentů. 

Hopkins a kol. (Hopkins, Kelly, Wexler a Prasad 2000) publikovali metodiku výroby 

modelu vhodného pro měření PIV. Takový model byl vhodný pro měření výše zmíněnou 

metodou s kapalnou směsí se shodným indexem lomu jako materiál modelu. Základem 

jejich způsobu výroby bylo vytvoření vodou rozpustného jádra modelu, které bylo 

následně umístěno do boxu s pravoúhlými stěnami. Prostor kolem jádra byl vylit 

průhledným silikonem, po jehož vytvrzení bylo jádro rozpuštěno vodou. Mým cílem bylo 

vytvořit tenkostěnný model, proto byla metoda výroby upravena. Vodou rozpustné jádro 

bylo opatřeno nátěrem z polyvinylalkoholu (PVA) pro zacelení nerovností vzniklých 

tiskem metodou rapid prototyping a pro zamezení průniku silikonu do jádra (Obr. 18).  

Bylo testováno sedm různých silikonů: Sylgard 184 a Silastic T-4 (oba Dow Corning), 

MG 709 (Ebalta), Elastosil (Wacker Chemie), RTV 615 (GE Bayer), Biresin S5 a Biresin 

U 1419 (oba Sika). Z důvodu nevhodných mechanických či licích vlastností byly 

zamítnuty hmoty Elastosil, RTV 615, Biresin S5 a Biresin U 1419. Pro nedostatečnou 

průhlednost a horší mechanické vlastnosti byla vyřazena hmota Silastic T-4. Ze zbylých 

dvou hmot se jako vhodnější z hlediska aplikačních vlastností projevila hmota 
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Sylgard 184, z níž byly poté vyrobeny všechny transparentní modely. Index lomu tohoto 

silikonu je 1,43 (Hopkins, Kelly, Wexler a Prasad 2000). 

Jednotlivé vrstvy průhledného silikonu byly nanášeny 

štětcem za stálého otáčení jádra. Po nanesení každé 

vrstvy bylo provedeno vytvrzení v horkovzdušné peci 

při 150°C po dobu 10 min. Po vytvrzení poslední 

vrstvy bylo jádro vyplaveno z modelu. Takto 

připravený model ale nebyl ještě dostatečně 

průhledný pro použití PDA. Na vnitřní stranu byla 

proto nanesena ještě jedna vrstva silikonu, která 

vyrovnala otisky jádra a dokonale zprůhlednila 

model. Tloušťka vnitřní vrstvy silikonu a vrstvy PVA 

separátoru byla shodně 0,1 mm, takže výsledný 

vnitřní rozměr modelu odpovídal digitální geometrii 

v rámci nejistoty dané přesností výroby jádra. 

V případě rozpustného jádra z materiálu ZP 102 a ZP 

130 vyráběného na stroji Zprinter 350 (Z Corporation) 

byla přesnost výroby 0,1 mm. Celková tloušťka stěny 

modelu je 2 mm na vstupu a 1 mm na výstupech 

z modelu. Aby model dobře držel tvar, byl uchycen do 

drátového rámu (Obr. 19). 

Vzhledem k tomu, že stavební materiály jader ZP 102 a ZP 130 výrobce přestal 

produkovat, byla ověřena i vhodnost alternativní technologie pro výrobu jader modelu 

plic. Jádro bylo vyrobeno metodou fused deposition modelling na stroji Fortus 400 MC 

z polymeru SR-30, který bývá užíván jako rozpustná podpora pro modely 

z akrylonitrilbutadienstyrenu. Jádro není rozpustné vodou, proto bylo po aplikaci 

silikonu rozpuštěno chemicky ve standardní lázni používané výrobcem. Kvalita takto 

vytvořeného modelu byla srovnatelná s kvalitou modelu s vodou rozpustným jádrem. 

5.2.2. Realistický model pro měření depozice aerosolu 

Použití gravimetrické nebo fluorometrické metody vyžaduje model, který je rozdělený na 

segmenty, jež je možné opakovaně rozebírat a zase spojovat. Naopak průhlednost modelu 

požadována není, proto mohl být model vyroben přímou metodou rapid prototyping. 

Kolem digitální geometrie modelu byla vytvořena 3 mm silná obálka a na rozhraní 

jednotlivých segmentů byly vymodelovány příruby. Koncové bronchy byly sdruženy do 

deseti výstupů. Model opět vznikl ve dvou fázích, nejprve bez ústní dutiny, pak s ústní 

dutinou. U modelu bez ústní dutiny se segmenty čtvrté až sedmé generace (tmavé 

segmenty v Obr. 20) připojovaly k bronchiálnímu stromu nasunutím a přilepením 

sanitárním silikonem. Model s ústní dutinou byl již vybaven bajonetovými závity pro 

připojení zmíněných segmentů. Tyto modely byly vyrobeny stereolitografickou metodou 

na stroji Viper (3D Systems) z materiálu WaterShed XC 11122. Tloušťka jedné vrstvy 

materiálu je 20 µm, vertikální rozlišení 25 µm a opakovatelnost polohy 7,6 µm. 

Alternativně byla testována technologie PolyJet firmy Objet technologies na stroji Eden 

Obr. 19 Model pro měření optickými 

metodami bez ústní dutiny v rámu 
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250 z materiálu FullCure 720, kvalita takto vyrobených segmentů ale byla ve srovnání 

s předchozí technologií horší a navíc se ze segmentů i po několika cyklech v ultrazvukové 

čističce vydroloval materiál. 

 

Obr. 20 Realistické modely pro měření depozice, vlevo bez ústní dutiny, vpravo s ústní dutinou 

5.2.3. Semirealistický model plic 

Zjednodušení geometrie spočívalo v nahrazení realistických bronchů tenkostěnnými 

skleněnými trubicemi, které jsou spojeny bifurkacemi vyrobenými metodou rapid 

prototyping. Úpravu geometrie provedl Ing. Jakub Elcner v software Rhinoceros. 

Průměry válcových větví byly určeny následujícím postupem. V softwaru bylo na každé 

větvi vytvořeno několik příčných řezů (na začátku a na konci větve a podle délky 2 až 10 

dalších řezů po délce větve). Středy těchto řezů byly proloženy splajnem, jehož délka 

definovala délku ideální přímé větve. Průměry ideálních válcových trubic byly pak 

určeny ze známého objemu realistických větví a jejich délek. 

Bifurkace byly vytvořeny ve čtyřech krocích: 

1. Byly změřeny úhly reálných bifurkací, tyto úhly byly zachovány i 

v semirealistické geometrii. 

2. Osy ideálních válcových mateřských a dceřiných větví byly zarovnány podle úhlů 

bifurkací změřených v předchozím kroku. 
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3. Kolmo k osám mateřské a dceřiných větví byly vytvořeny kruhy, které formovaly 

vstup a výstupy z bifurkace. Zbytek bifurkace pak byl manuálně zjednodušen 

podle bifurkace reálné geometrie. 

4. V materiálu bifurkace na vstupu a výstupu byly vytvořeny drážky pro O-kroužky, 

které slouží k utěsnění spojení bifurkace a skleněných větví. 

Bifurkace byly vyrobeny opět dvěma technologiemi, nejprve z biokompatibilního 

termoplastického materiálu ABS-M30i na stroji Fortus 400MC, kde je tloušťka jedné 

vrstvy 127 µm a přesnost 38 µm, a následně již výše zmíněnou stereolitografickou 

metodou na stroji Viper z materiálu WaterShed XC 11122. Vzhledem k větší chemické 

odolnosti materiálu WaterShed se jako vhodnější ukázala stereolitografická technologie. 

 Tab. 3 Porovnání geometrie nového modelu a dříve publikovaných modelů plic 

 

5.2.4. Diskuse vlastností modelu 

Sada tří digitálních geometrií postavená na základě Schmidtovy geometrie je porovnána 

s dříve publikovanými modely v Tab. 3. Fotografie všech fyzických modelů jsou na Obr. 

21. Jejich výhodou oproti dříve publikovaným modelům je to, že jsou vytvořeny na 

základě realistické morfologie s asymetrickými trojrozměrnými bifurkacemi. Nagels a 

Carter (Nagels a Cater 2009) a van Ertbruggenová (van Ertbruggen, Hirsch a Paiva 

2005) na základě numerických simulací prokázali, že asymetrie bifurkací zásadně 

ovlivňuje proudění a depozici aerosolu. Nově vzniklá sada modelů navíc umožňuje 

provedení měření a numerických simulací na zcela totožné geometrii. 

Použití geometrických dat nasnímaných z různých osob pro tvorbu jednoho modelu plic 

je přijatelným řešením v situaci, kdy kompletní geometrie od ústní dutiny až po sedmou 

generaci větvení pocházející od konkrétní osoby není k dispozici. Všechny použité 

geometrie jsou reálné a reprezentují tak lidské dýchací cesty, ačkoli nezachycují 

konkrétní individuum. Ani in vivo experimenty provedené na jedné osobě v různých 

časech nepředstavují shodnou geometrii. Potvrzuje to studie provedená Grgicem a kol. 

(2004a), kteří se zaměřili na inter- a intra-subjektovou variabilitu realistických 
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geometrií. Z jejich výsledků vyplývá, že malé změny geometrie zapříčiněné přirozenými 

nebo patologickými změnami neovlivňují zásadně výsledky měření depozice. Podstatné je 

zachovat realistickou asymetrii a tvary dýchacích cest. Z tohoto pohledu lze nově vzniklé 

modely považovat za dostatečnou reprezentaci reálných plic. 

V rámci teoretického rozboru vlastností modelu byly vypočítány mezní hodnoty 

nejdůležitějších bezrozměrných čísel. Maximální a minimální hodnoty uvedené v Tab. 4 

vycházejí z používaných dechových režimů (klidový režim s dechovým objemem Vt = 0,5 

L/min a periodou T = 4 s, hluboké dýchání Vt = 1 L/min a T = 4 s, lehká aktivita Vt = 1,5 

L/min a T = 3 s) a tří velikostí částic (1 µm, 3 µm, 6 µm). Význam Womersleyho čísla byl 

objasněn v kapitole Stav současného poznání. Stokesovo číslo je poměrem brzdné dráhy 

částice a charakteristického rozměru překážky. Pokud je jeho hodnota výrazně nižší než 

1, sledují částice proudnice tekutiny. Jestliže je jeho hodnota výrazně vyšší než 1, 

pokračuje částice při obtékání překážky vlivem setrvačnosti v přímém směru a narazí do 

překážky. Deanovo číslo reprezentuje účinek zakřivení proudu v poměru k viskozitě 

tekutiny, a tudíž vypovídá o velikosti sekundárního proudění. Korelace mezi Deanovým 

číslem a depozicí aerosolu v plicích na základě numerické simulace na idealizovaném 

symetrickém modelu byla prezentována Longestem a Vinchurkarem (2009). Určení 

Deanova čísla v realistickém nesymetrickém modelu je komplikované, neboť dceřiné 

větve se odklánějí od mateřské větve pod různými úhly a vytvářejí tak dva různé 

poloměry zakřivení. Pro každou bifurkaci tak byla vypočítána dvě Deanova čísla a v Tab. 

4 je prezentován jejich aritmetický průměr. Poloměry křivosti byly určeny z poloměru 

kruhu, jehož tečnami jsou osa mateřské a dceřiné větve. Konstrukce byla provedena na 

digitální geometrii v software Rhinoceros. 

 

Obr. 21 Fotografie fyzických modelů 
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 Tab. 4 Teoretické maximální a minimální hodnoty bezrozměrných čísel v realistickém modelu 

 
Číslo segmentu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 
Ekviv. průměr (mm) 20,0 16,3 14,7 10,2 7,0 5,5 6,0 12,1 7,8 8,5 6,5 7,0 3,0 3,3 3,3 2,5 3,6 4,1 3,6 2,6 3,4 3,4 

Minimální 

hodnoty 

Reynoldsovo číslo1 1053 1411 1433 735 903 715 398 1219 612 1173 735 742 564 412 1657 766 778 1150 1128 1312 587 629 

Womersleyho číslo2 3,2 2,6 2,4 1,6 1,1 0,9 1,0 2,0 1,3 1,4 1,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 

Stokesovo číslo3 1E-04 2E-04 3E-04 3E-04 9E-04 1E-03 5E-04 4E-04 5E-04 8E-04 8E-04 7E-04 2E-03 2E-03 4E-03 5E-03 3E-03 2E-03 3E-03 7E-03 3E-03 2E-03 

Deanovo číslo4 412 127 1005 230 363 176 192 390 259 532 295 331 
          

Maximální 

hodnoty 

Reynoldsovo číslo1 4213 5170 5732 2465 3591 2885 1545 4886 2449 4709 2874 3050 1285 1404 3385 2227 2766 3155 2960 3414 2487 2436 

Womersleyho číslo2 3,7 3,0 2,7 1,9 1,3 1,0 1,1 2,3 1,5 1,6 1,2 1,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 

Stokesovo číslo3 2E-02 3E-02 4E-02 4E-02 1E-01 1E-01 7E-02 5E-02 6E-02 1E-01 1E-01 1E-01 2E-01 2E-01 5E-01 6E-01 3E-01 3E-01 4E-01 8E-01 3E-01 3E-01 

Deanovo číslo4 1648 467 4019 772 1443 709 745 1563 1037 2135 1156 1361 
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5.3. Průtoky modelem plic 

Pro depoziční měření bylo nutné stanovit, jaké množství vzduchu prochází jednotlivými 

výstupními větvemi při různých režimech dýchání. Nejprve byla provedena rešerše 

používaných režimů dýchání dokumentovaných v literatuře. Depoziční experimenty jsou 

téměř výlučně prováděny pro stacionární nádech, důvodem je nedostupnost modelu 

kompletních dýchacích cest a s tím související nemožnost zjištění místa depozice aerosolu 

za výstupem z modelu. Při experimentu je tento aerosol zachycen na výstupní filtr, 

v reálných plicích by však pokračoval a buď by se usadil ještě dále v konduktivní, 

případně v respirační oblasti, nebo by se mohl usadit během výdechové fáze, či být 

vydechnut. Pro měření proudění v plicích se používají jak stacionární, tak cyklické 

režimy dýchání, reálný dýchací cyklus je ale zpravidla nahrazen harmonickým 

průběhem. Používané hodnoty celkového průtoku pro stacionární režimy se pohybují 

v rozsahu 7,5 L/min až 90 L/min. Cyklické režimy jsou definovány dechovým objemem Vt 

a periodou T v rozsahu od Vt = 0,5 L a T = 4 s až po tzv. vysokofrekvenční ventilaci, která 

se využívá nejen při léčbě syndromu akutní respirační tísně (ARDS – acute respiratory 

distress syndrome) s Vt = 100 mL a T = 0,1 s.  

Pro měření rozdělení toku do výstupních větví modelu byly proto zvoleny tři stacionární 

(7,5 L/min, 30 L/min a 90 L/min) a tři cyklické dechové režimy (Vt = 0,5 L a T = 4 s, Vt = 

1 L a T = 2 s, Vt = 1,875 L a T = 1,25 s). Pro experiment byla vytvořena měřicí trať, která 

obsahovala realistický průhledný model, který byl při stacionárním režimu připojen na 

vzduch z laboratorního tlakového rozvodu. Při měření cyklických režimů byl zdrojem 

vzduchu pneumatický válec s pístem Hoerbiger NZK 6100-0400 AG poháněným 

elektromotorem TG Drives TGH3. Průtok vzduchu na vstupu do modelu byl měřen 

průtokoměrem Furness Controls FCO 96G-200L s převodníkem FCO 332-3W, průtok 

vzduchu na výstupu byl měřen průtokoměrem Furness Controls FCO 96E-20L s 

převodníkem stejného typu. Průtokoměry byly připojeny přes měřicí kartu NI PCI 6221 

k počítači se softwarem LabVIEW 8.2, který ukládal naměřená data. 
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Obr. 22 Porovnání rozdělení objemového toku do jednotlivých větví pro stacionární režimy dýchání 

(číslování výstupů odpovídá Obr. 20) 

 

Obr. 23 Porovnání rozdělení objemového toku do jednotlivých větví pro cyklické režimy dýchání 

(číslování výstupů odpovídá Obr. 20) 

Výsledky měření stacionárních režimů normalizované na střední režim (30 L/min) pro 

snadné porovnání jsou v Obr. 22. Je zřejmé, že pro nejnižší průtok jsou rozdíly 

v průtocích jednotlivými výstupními větvemi nízké, zatímco pro největší průtok se 

rozdíly mezi jednotlivými větvemi výrazně zvýšily. Zároveň platí, že průtoky 

nejpřímějšími větvemi (větev 18 na pravé straně a 15 na levé straně) se s rostoucím 

průtokem nejvíce zvyšují. Tyto jevy lze vysledovat i u cyklických režimů (Obr. 23), kde 

však nejsou tak výrazné. To je způsobeno jevy, které vznikají ve fázi přechodu nádechu 

ve výdech a naopak. Tomuto tématu se podrobněji věnuji v kapitole 8 Měření transportu 

aerosolu. 

Nejfrekventovanějšími stacionárními dechovými režimy v dostupné literatuře jsou 

režimy 15 L/min, 30 L/min a 60 L/min, které odpovídají klidnému dýchání, hlubokému 

dýchání, resp. mírné aktivitě. Proto byly depoziční experimenty prováděny právě pro tyto 

režimy. Z důvodu snížení počtu vstupních parametrů při následné analýze výsledků 

depozice bylo rozhodnuto použít stejné poměry toků větvemi pro všechny režimy.  Aby 

bylo možné přiřadit výsledky měření transportu aerosolu pomocí PDA při cyklickém 

dýchání výsledkům depozičních experimentů pro stacionární nádech, bylo použito 

rozložení toků, které odpovídá průměrnému rozdělení průtoků dle naměřených 
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cyklických režimů. Průměr byl vytvořen z normalizovaných hodnot (viz. Obr. 23). 

Rozdělení průtoků pro depoziční experimenty je v Tab. 5. 

Tab. 5 Rozložení průtoku větvemi použité pro depoziční experimenty (číslování výstupů odpovídá 

Obr. 20) 

Číslo větve 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Celkový průtok (L/min) 

Průtok (L/min) 2,7 3,3 8,0 3,9 7,1 9,3 7,6 6,2 6,1 5,9 60 

Průtok (L/min) 1,4 1,7 4,0 2,0 3,6 4,7 3,8 3,1 3,1 3,0 30 

Průtok (L/min) 0,7 0,8 2,0 1,0 1,8 2,3 1,9 1,6 1,5 1,5 15 

 

Cyklické dýchání s harmonickým průběhem se řídilo funkcí: 

           (  ) (14)  

Přičemž pro dechový objem Vt platí: 

    ∫     

  ⁄

 

 
     

 
     

 

 
 (15)  

Neboť perioda oscilací T = 2π/ω. Pro střední hodnotu průtoku, která odpovídá hodnotě 

příslušného stacionárního průtoku, platí: 

  ̅  
     

 
 

   

 
 (16)  

5.3.1. Nejistoty měření průtoku 

Velikost nejistoty měření průtoku byla odhadnuta pomocí výpočtu nejistot typu B, 

výsledné odhady jsou v Tab. 6 a Tab. 7. 

Tab. 6 Nejistoty při měření cyklických režimů 

V (L/min) Δ Zp (%) Δ Zk (%) Δ Za (%) Δ Zi  (%) UB (%) U (%) 

-20 1,11 0,658 0,29 0,37 0,8 1,6 

-16 1,11 0,31 0,29 0,37 0,7 1,4 

-12 1,11 0,155 0,29 0,37 0,7 1,4 

-8 1,11 0,103 0,29 0,37 0,7 1,4 

-4 1,11 0,078 0,29 0,37 0,7 1,4 

0 1,11 0,062 0,29 0,37 0,7 1,4 

4 1,11 0,052 0,29 0,37 0,7 1,4 

8 1,11 0,044 0,29 0,37 0,7 1,4 

12 1,11 0,039 0,29 0,37 0,7 1,4 

16 1,11 0,034 0,29 0,37 0,7 1,4 

20 1,11 0,031 0,29 0,37 0,69702 1,4 
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Tab. 7 Nejistoty při měření stacionárních režimů 

V (L/min) Δ Zp (%) Δ Zk (%) Δ Zv  (%) UB (%) U (%) 

-20 1,11 0,658 1,5 1,1 2,3 

-16 1,11 0,31 1,5 1,1 2,2 

-12 1,11 0,155 1,5 1,1 2,2 

-8 1,11 0,103 1,5 1,1 2,2 

-4 1,11 0,078 1,5 1,1 2,2 

0 1,11 0,062 1,5 1,1 2,2 

4 1,11 0,052 1,5 1,1 2,2 

8 1,11 0,044 1,5 1,1 2,2 

12 1,11 0,039 1,5 1,1 2,2 

16 1,11 0,034 1,5 1,1 2,2 

20 1,11 0,031 1,5 1,1 2,2 

 

V (L/min) průtok výstupním průtokoměrem 

Δ Zp (%) maximální chyba průtokoměru (údaj z kalibračního listu) 

Δ Zk (%) maximální chyba měřicí karty (údaj od výrobce) 

Δ Za (%) maximální chyba aproximace (výpočet) 

Δ Zi  (%) maximální chyba integrace plochy (výpočet) 

Δ Zv  (%) maximální chyba nastavení vstupního průtoku (odhad) 

UB (%)  standardní nejistota typu B 

U (%)  rozšířená standardní nejistota 
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6. POUŽITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A PRINCIP JEJICH ČINNOSTI 

6.1. Fázový Dopplerovský anemometr 

6.1.1. Princip metody PDA 

Princip fázové Dopplerovské anemometrie, která 

je využívána pro měření rychlosti a velikosti 

částic, spočívá v měření světla rozptýleného 

částicí procházející měřicím objemem pomocí 

několika detektorů. Z vysílací optiky vycházejí 

dva laserové paprsky o určité vlnové délce λ (m), 

jejichž průsečík tvoří měřicí objem. Jakmile do něj 

částice vstoupí, odrazí se od ní část světla, a je-li 

opticky transparentní, část světla jí projde a láme 

se, v závislosti na indexu lomu částice a prostředí. 

Detektory jsou umístěny ve vhodném úhlu, aby 

zachytily buď světlo odražené, nebo procházející 

po lomu prvního nebo druhého řádu (viz. Obr. 24). 

Frekvence změn intenzity světla zachycená detektory je úměrná rychlosti částice a rozdíl 

fází mezi jednotlivými detektory je úměrný velikosti částice. 

Rychlost částice U (m/s) lze vypočítat podle rovnice: 

   
 

    (
 
 
)
   (17)  

A průměr částice dp pak z rovnice pro fázový rozdíl pro lom prvního řádu Φ (°): 

 
  

     

 

            

√ (              )(      
      √ (              ))

 
(18)  

Kde θ (°) je poloviční úhel mezi paprsky, ψ (°) je elevační úhel, φ (°) je rozptylový úhel, 

nrel (-) je relativní index lomu, což je podíl indexu lomu částice a média a fD (Hz) je 

dopplerovská frekvence. 

Konkrétní konfigurace použitá pro experimenty sestávala z fázového Dopplerovského 

anemometru Dantec, který využívá Ar-Ion+ Laser 5500A-00 ILT o maximálním výkonu 

300 mW a průměru svazku 0,82 mm. Vlnová délka paprsku je 514,5 nm. Používána je 

horizontální polarizace. Paprsek je pomocí optické soustavy 58N10 rozdělen na 2 

paprsky se vzdáleností 60 mm a zaostřen vysílací čočkou s ohniskovou vzdáleností 

310 mm do měřícího místa. Poloviční úhel mezi oběma paprsky je 5,52°, frekvence 

jednoho z paprsků je posunuta o 40 MHz pomocí Braggovy cely, aby bylo možné měřit 

kladné i záporné rychlosti částic. Beam expander zvětšuje průměr paprsku na 2,5 mm, 

což umožňuje zmenšit velikost měřicího objemu. Tato konfigurace umožňuje separaci 

Obr. 24 Odraz a lom paprsku na částici. 

Upraveno z: (Dantec Dynamics 2001) 
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interferenčních proužků 2,67 µm a měřící objem 0,25×0,25×0,3 mm. Lom světla 1. řádu 

na kapce je detekován pomocí přijímací optiky Dantec 57X10 se třemi fotodetektory. 

Ohnisková vzdálenost přijímací čočky je 310 mm, rozptylový úhel 63° a elevační úhel 

0,68°. Při tomto nastavení lze měřit částice do velikosti 50 µm. Signálový procesor 

Dantec 58N50 je nastaven na měření rychlosti v rozsahu -8 až 24 m/s při šířce pásma 

12 MHz. Pro měření a vyhodnocení dat je používán program BSA Flow Software v2.1. 

6.1.2. Korekce při měření pomocí PDA 

V každém místě měření je nutné určit skutečnou polohu optické sondy a v případě, že 

dojde ke změně úhlu paprsků, korigovat naměřené hodnoty rychlosti. Při měření 

rychlosti v ose trubice, kterou můžeme aproximovat válcem, je situace poměrně 

jednoduchá, protože stěnu válce lze považovat za planparalelní dodatečnou optickou 

soustavu. Pro případ modelu plic se situace zjednoduší tím, že prostředí uvnitř i vně 

válce má shodný index lomu. 

Určení skutečného místa měření 

Jak je patrné z Obr. 25, paprsek se při průchodu levou hranou stěny válce zlomí ke 

kolmici podle Snellova zákona. Protože jsou stěny válce rovnoběžné, jsou úhly uvnitř 

stěny na obou stranách stejné. Po průchodu pravým rozhraním se paprsek opět zlomí a 

to pod stejným úhlem, pod jakým dopadl na levé rozhraní.   

 

Obr. 25 Skutečná poloha optické sondy 

Měření probíhá tak, že na začátku se průsečík paprsků nastaví na vnitřní rozhraní válce. 

Takto je definována nulová poloha měřicí optiky. Protože úhel dopadu paprsku na levé 

rozhraní a úhel výstupu paprsku z pravého rozhraní je stejný (α1), je stejný i posuv, tedy 

r1 = r2. Nedochází k žádné deformaci a není třeba určení polohy dále korigovat. 

Korekce axiální rychlosti v planparalelní soustavě 

Pro dopplerovskou frekvenci platí v prostředí n tento vztah: 
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         (19)  

Vlnovou délku v prostředí n lze vypočítat dle vztahu: 

      

  

  
 (20)  

Lom paprsku vyjadřuje Snellův zákon: 

 
     

     
 

  

  
 (21)  

Po dosazení rovnic (21) a (20) do rovnice (19) dostáváme pro rychlost U vztah: 

   
  

      
   (22)  

Což je standardní výpočet totožný s rovnicí (17), neboť θ/2 = α1, korekci na výpočet 

axiální rychlosti tedy v planparalelní soustavě není třeba provádět. 

 

Šikmá stěna modelu 

V případě šikmé stěny platí stejně jako pro vertikální stěnu, že paprsek se láme vždy pod 

stejným úhlem vzhledem ke kolmici v místě dopadu (Obr. 26). Pro šikmou stěnu to 

znamená posun místa měření, postup pro určení měřicího místa zůstává stále stejný. 

 

Obr. 26 Poloha měřicího bodu v případě šikmé stěny (Švajlenková a kol. 2008) 

Stěny realistického modelu ve skutečnosti nejsou dokonale válcové. Určení skutečných 

úhlů lomu paprsku v každém měřicím bodě není technicky možné. Tím vzniká určitá 

chyba měření, kterou je možné minimalizovat výběrem vhodného místa měření a 

vizuální kontrolou každého měřicího bodu. Velikost chyby pozitivně ovlivní také tenká 

stěna modelu. V praxi při měření na realistickém modelu bylo nutné pro každý měřicí 

bod seřídit optiku a provést zaměření středu trubice. V případě měření na 
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semirealistickém modelu byla situace výrazně jednodušší, neboť větve modelu byly 

vyrobeny z hladkých skleněných trubic s garantovanou válcovitostí. 

6.2. Kondenzační generátor monodisperzního aerosolu 

Princip generátoru (TSI 3475 CMAG - Condensation Monodisperse Aerosol Generator) 

spočívá v kontrolované heterogenní kondenzaci. Páry vhodného materiálu (v tomto 

případě je používán di-2-ethyl hexyl sebacate, DEHS) řízeným způsobem kondenzují na 

malých částicích chloridu sodného, které slouží jako kondenzační jádra (TSI 2004). Tímto 

způsobem je možné získat poměrně vysoké koncentrace (106 částic/cm3) monodisperzního 

aerosolu. Generátor umožňuje generovat částice o aerodynamickém průměru v rozmezí 

0,1 µm až 8 µm.  

 

 Obr. 27 Schéma kondenzačního generátoru. Upraveno z (TSI 2004) 

Nádoba atomizéru se plní roztokem chloridu sodného v destilované vodě v koncentraci 

20 mg/l. Chlorid sodný se pak tlakem dusíku rozpráší tryskou atomizéru, čímž vzniknou 

kapalné částice, z nichž se difuzním mechanismem odstraní voda při průchodu přes 

sušicí válec naplněný silikagelem. Na výstupu ze sušicího válce jsou kondenzační jádra 

chloridu sodného o velikosti kolem 100 nm. Následně je možné snížit koncentraci jader 

průchodem přes filtr. Snížení koncentrace jader má za následek snížení koncentrace 

výsledného aerosolu a také zvětšení velikosti částic, neboť čím méně jader je v 

saturátoru, tím více par na nich nakondenzuje. Velikost částic se ale nejsnáze nastavuje 

regulací obtoku saturátoru, kterým lze nastavit množství výparů, které kondenzují na 

jádrech. Čím je vyšší tok saturátorem, tím se uvolňuje více výparů a tím větší vznikají 

částice. Dále lze velmi jemně měnit velikost částic změnou teploty saturátoru, tato 

změna ale trvá déle a je praktičtější využít regulaci obtokem. Po výstupu ze saturátoru je 

směs jader a par ještě jednou ohřáta v přihříváku, který zabrání předčasné kondenzaci. 

V kondenzačním komíně pak v laminárním proudění dojde k postupnému zchlazení a 

kondenzaci par DEHSu. Velikost částic lze pak ještě měnit zvýšením či snížením 

kondenzace roztoku chloridu sodného, přičemž větších částic lze dosáhnout snížením 

koncentrace. Dochází k tomu ale za cenu ztráty monodisperzity aerosolu. Poslední 

možností jak měnit velikost částic je změna tlaku dusíku na vstupu do generátoru. 

Nastavení správné velikosti částic aerosolu tak, aby byl monodisperzní, je poměrně 

složité. Osvědčilo se následující nastavení: vstupní tlak dusíku v rozmezí 2 až 4 bar, 
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koncentrace 20 g/l (případně vyšší, pokud není třeba generovat velké částice), teplota 

saturátoru 220 °C a teplota v přihříváku 300 °C.  Velikost a koncentraci částic je pak 

možno v řádech jednotek sekund nastavovat regulací obtoku filtru a saturátoru. 

6.3. Klasifikátor vláken 

Klasifikátor byl navržen Paulem Baronem a vyroben pouze v několika kusech. Jeden z 

nich je v provozuschopném stavu na Clarkson University ve Spojených státech 

amerických a v rámci spolupráce s tímto pracovištěm mohl být využit pro měření 

depozice vláken na našem realistickém modelu. 

Klasifikátor využívá principu dielektroforézy, tedy pohybu elektricky neutrálních částic 

způsobeného indukovaným dipólovým momentem v nehomogenním elektrickém poli 

(Wang a kol. 2005). Jedná se o celý systém, který je složen z generátoru vláken, 

zvlhčovače vzduchu, uklidňovací komory, neutralizátoru, samotného klasifikátoru a 

systému řízení průtoku. Schéma je na Obr. 28. 

 

Obr. 28 Schéma klasifikátoru vláken. Upraveno z (Wang a kol. 2005) 

V zásobníku je směs vláken a skleněných zrnek, které brání aglomeraci vláken.  Rotační 

podavač dodává vlákna do generátoru upraveného z vysokorychlostní rotační třepačky. 

Zde jsou vlákna oddělena od skleněných zrnek. V uklidňovací komoře zůstávají vlákna 
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v kontaktu s vlhkým vzduchem po dobu zhruba 5 min. Poté procházejí přes neutralizátor 

náboje (ionizační jednotka 210Po, Staticmaster) do klasifikátoru, který se skládá ze dvou 

souosých trubek, vnější průměr vnitřní trubky je 1,59 cm, vnitřní průměr vnější trubky 

je 2,22 cm. Klasifikační délka je 75 cm. Mezi trubkami je vysoké napětí v rozsahu 2 kV 

až 4 kV, podle požadované délky vláken. Vnější povrch vnitřní trubky je pokryt tenkou 

vrstvou směsi maziva Thomas Lubriseal Stopcock Grease a imerzního oleje v poměru 

9:1. Tento povlak zabraňuje resuspenzi vláken. Kovové hrany, na kterých by mohlo 

docházet k výbojům, jsou opatřeny povlakem z izolačního spreje Epoxylite INSUL Spray 

7001. 

Aby bylo možné na skleněných vláknech indukovat elektrický dipól, je nutné udržovat 

relativní vlhkost v systému v rozmezí 15 % až 75 %. Nevodivé částice nelze separovat 

dielektroforézou, skleněné částice v mikroměřítku se ale chovají jako vodivé v případě, že 

jsou vystaveny prostředí s dostatečnou vzdušnou vlhkostí. Kdyby vlhkost byla nižší než 

15 %, na skleněných vláknech by nebyl volný náboj, který je nutný pro separaci kladného 

a záporného pólu (Baron a kol. 1994; Wang, Hopke, Baron, Ahmadi, Cheng, Deye a Su 

2005). V případě, že by vlhkost byla vyšší, došlo by k elektrickému výboji mezi trubkami. 

Průtok polydisperzního aerosolu A1 musí být v rozsahu 0,5 L/min až 1,5 L/min a musí 

být roven odtoku V2, krycí průtoky A2 a A3 mají být 4 L/min a odtok V1 8 L/min.  
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7. MĚŘENÍ TRANSPORTU AEROSOLU 

7.1. Popis experimentu 

Znalost charakteristik proudového pole a jejich reakce na změnu vstupních parametrů 

jsou podstatné pro pochopení mechanismů transportu aerosolu v plicích. Pro měření 

rychlostí a průměru částic aerosolu v realistickém transparentním modelu plic byl využit 

fázový Dopplerovský anemometr v konfiguraci, která byla popsána v kapitole 6.1. 

Experiment byl nejprve proveden pro stacionární (15 L/min, 30 L/min a 60 L/min) i 

oscilační režimy dýchání (dechový objem x perioda: 0,5 l x 4 s = klidné dýchání; 1,0 l x 4 s 

= hluboké dýchání a 1,5 l x 3 s = mírná aktivita) v trachei ve dvou bodech pro tři 

velikosti částic. Při oscilačních režimech bylo kromě toho provedeno měření ve dvou 

bodech v pravém bronchu za druhou bifurkací opět pro tři velikosti částic (Obr. 29).  

Měření v každém bodě bylo třikrát opakováno. Po vyhodnocení úvodní sady měření, 

která prokázala, že vliv velikosti částic je zanedbatelný, bylo provedeno měření 

oscilačních režimů v 16 řezech modelu s částicemi o průměru 3 µm. 

 

Aerosol byl generován kondenzačním generátorem TSI CMAG 3475 v rozsahu velikostí 

od 0,5 µm do 7,7 µm (pro úvodní měření). Standardní geometrická odchylka vypočtená 

z velikostí naměřených PDA se pohybovala v rozmezí 1,2 až 1,8. Teplota saturátoru byla 

po celou dobu nastavena na 240°C, teplota reheateru na 300°C. Velikost částic se měnila 

změnou poměru toku přes filtr a obtokem kolem saturátoru. Za generátorem byl umístěn 

monitor aerosolu TSI PAM 3375. 

Při měření stacionárních režimů byl vzduch dodáván z rozvodu tlakového vzduchu a 

průtok byl měřen pomocí průtokoměru Furness Controls FCO 96G-200L s převodníkem 

FCO 332-3W, který byl připojen pomocí karty NI PCI 6221 k počítači se softwarem 

LabVIEW 8.2.  

Obr. 29 Polohy měřicích bodů při úvodním měření (vlevo) a polohy všech 

16 proměřovaných řezů (vpravo) 
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Pro generování oscilačních režimů dýchání byl použit pneumatický válec s pístem 

Hoerbiger NZK 6100-0400 AG poháněným elektromotorem TG Drives TGH3 ovládaným 

pomocí počítače se speciálním softwarem. 

Realistický model byl uchycen v rámu připevněném k traverzovacímu systému, který 

umožňuje přesné polohování ve třech osách. Traverzovací systém je ovládán programem 

BSA Flow Software v2.1 společně s PDA. Souřadný systém traverzu byl orientován tak, 

že osa X vždy směřovala proti laseru z vysílací optiky a osa Z svisle dolů. Model byl vždy 

natočen tak, aby osa měřené větve byla orientována svisle. 

Střed trubice byl vyhledán v souladu s metodikou pro optické korekce na polohu 

měřicího objemu uvedenou v kap. 6.1.2. Nejprve byl model nastaven pomocí 

traverzovacího systému tak, aby paprsky procházely přesně osou větve. Poté byl model 

posunut traverzovacím systémem tak, aby průsečík paprsků byl na vnitřní stěně modelu 

nejprve na jedné a pak na druhé straně, byly odečteny souřadnice a střed nalezen jako 

polovina vzdálenosti mezi souřadnicemi obou průsečíků paprsků s vnitřními stěnami. 

Hodnoty rychlosti a průměru částic spolu s časem příletu do měřicího objemu byly 

ukládány softwarem BSA Flow Software v2.1 do textových souborů. V prostředí software 

Matlab R2007b byly vytvořeny programy na zpracování výsledků měření stacionárních a 

oscilačních režimů. Výsledkem zpracování stacionárních režimů byly pro každý měřicí 

bod: průměrná rychlost [m/s], modus rychlosti [m/s], šikmost rozložení rychlostí [-], 

špičatost rozložení rychlostí [-], střední (aritmetický) průměr částice [µm], modus 

průměrů částic [µm], šikmost rozložení průměrů [-], špičatost rozložení průměrů [-], 

střední geometrická odchylka průměru [-] a intenzita turbulence [-]. Intenzita turbulence 

TI (-) je definována jako podíl fluktuační složky rychlosti u’ (m/s) a střední hodnoty 

rychlosti  ̅ (m/s): 

    |
  

 ̅
| (23)  

Kde fluktuační složku rychlosti u’ určíme z n naměřených dat jako: 

    √
∑ (    ̅)  

   

 
 (24)  

Určení střední složky rychlosti pro stacionární proudění je snadné 

  ̅  
 

 
∑  

 

   

 (25)  

Pro oscilační režimy dýchání je situace komplikovanější. Průběh rychlosti během cyklu je 

sinusový, aritmetický průměr rychlostí by byl tudíž nulový. Lze zvolit buď výpočet 

z aktuálně naměřených dat, konkrétně tak, že zvolíme dostatečně malou velikost 

průměrovacího okna, které se postupně posunuje podél cyklu a průměrná rychlost v okně 

se vypočítá podle rovnice (25), nebo k problému můžeme přistoupit z obecnějšího pohledu 
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a střední rychlost určit z objemového průtoku daným průřezem: U = Q/S, kde S je plocha 

daného řezu, která se určí z digitální geometrie. První způsob výpočtu umožňuje 

zpracovat i případnou mezicyklovou variabilitu, jeho nevýhodou je to, že v oblastech, kde 

je hodnota střední rychlosti blízká nule, nabývá intenzita turbulence vysokých hodnot. 

To je potlačeno u druhého způsobu výpočtu, kdy se fluktuace rychlosti dělí konstantní 

rychlostí, nevýhodou ale je, že tato hodnota rychlosti je pro všechny body průřezu stejná, 

čímž jsou zvýrazněny rozdíly mezi jednotlivými body řezu.  

Většina grafů v této práci zobrazuje intenzitu turbulence vypočítanou prvním způsobem 

(v případě, že je použit druhý způsob, je to u grafu uvedeno), kde šířka průměrovacího 

okna byla 15 ms. Šířka okna byla určena na základě analýzy signálu tak, aby v místě 

největšího zrychlení byla změna střední hodnoty rychlosti řádově menší než velikost 

fluktuací. V přechodu z nádechu do výdechu a naopak je střední rychlost nulová a 

měřicím objemem neprochází částice. Aby se předešlo ovlivnění výpočtu malým počtem 

částic, byl výpočet intenzity turbulence v daném okně proveden, jen pokud okno 

zahrnovalo alespoň 9 částic.  

Při měření oscilačních režimů byl na začátku každého cyklu vysílán mechanismem 

simulujícím dýchání napěťový spouštěcí signál, který byl přiveden do PDA a sloužil k 

synchronizaci měření. Výsledky měření oscilačních režimů byly zpracovány v nově 

vytvořeném programu v prostředí Matlab R2007b, jehož výstupem byly kromě výstupů 

z PDA (celkový čas, triggrovaný čas na základě spouštěcího signálu – čas od počátku 

nového cyklu, rychlost a velikost částice a fázové rozdíly mezi detektory) vypočtené 

hodnoty intenzity turbulence a počet částic, z jejichž rychlostí byly intenzity turbulence 

vypočteny. Datové soubory pak byly automaticky zpracovány do podoby grafů. 

7.2. Výsledky měření transportu aerosolu 

Kompletní sada grafů je z důvodu rozsáhlosti uvedena v elektronické příloze na CD a ve 

zkrácené podobě v Příloze I, účelem této kapitoly je prezentovat: 1) typické průběhy 

rychlostí a 2) zvláštní případy, které zachycují specifika proudění v lidských dýchacích 

cestách. 

Na Obr. 30 jsou prezentovány výsledky úvodního měření v trachei pro režim hlubokého 

dýchání s dechovým objemem 1,0 L a periodou 4 s. Černou barvou jsou značeny průběhy 

rychlostí, přičemž kladná půlperioda odpovídá nádechu, záporná výdechu. Modrou 

barvou je značena intenzita turbulence. Každý bod v grafu reprezentuje jednu částici, 

která vstoupila do měřicího objemu PDA. Horní řádek je bod 4 mm od osy trachey 

směrem nad levou větev. Vlevo pro částice o velikosti 1 µm, vpravo 6 µm. Velikost částic 

ale nemá vliv na tvar průběhu rychlosti a turbulence. Rozdíl je pouze v tom, že větší 

částice PDA systém snáze detekoval. Spodní řádek obsahuje výsledek měření v ose 

trachey, opět vlevo pro částice o velikosti 1 µm, vpravo 6 µm. Zásadní rozdíl není patrný, 

pouze v čase 2250 ms u 1 µm částic je možno vidět mírnou odchylku rychlosti směrem 

nahoru od ideální sinusovky, tato odchylka se u 6 µm částic neobjevuje. 
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Obr. 30 Výsledky úvodního měření: porovnání průběhů rychlosti a intenzity turbulence pro různé 

velikosti částic a režim 1,0 L x 4 s, horní řádek pro bod 4 mm od osy trachey, vlevo částice 1 µm, 

vpravo částice 6 µm. Spodní řádek pro bod v ose trachey, vlevo částice 1 µm, vpravo částice 6 µm. 

 

Na Obr. 31 vidíme další výsledek úvodního měření – porovnání oscilačních a 

stacionárních nádechů v ose trachei pro velikost částic 3 µm: zleva nahoře režimy 0,5 L x 

4 s; 1,0 L x 4 s a 1,5 L x 3 s a pod nimi odpovídající stacionární režimy 15 L/min, 

30 L/min a 60 L/min. Je zřejmé, že intenzity turbulence při nádechu jsou pro všechny 

režimy stejné, zhruba kolem 10 %. Jak je patrné z Obr. 30, u oscilačních režimů při 

výdechu pozorujeme zvýšení intenzity turbulence oproti nádechu, jehož velikost je silně 

závislá na místě měření. Je to důsledek rozdílné příčiny vzniku turbulentních rozruchů, 

jejichž zdrojem je při nádechu laryngální proud, zatímco při výdechu je to míšení proudů 

z dceřiných větví, často i přes více generací větvení. 

Výsledky naměřené na realistickém modelu byly použity i pro validaci numerických 

simulací (Elcner a kol. 2010; Elcner a kol. 2011). Provedení numerických simulací 

transportu a depozice aerosolu na totožné realistické geometrii je cílem dizertační práce 

Ing. Jakuba Elcnera. 
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Obr. 31 Výsledky úvodního měření: porovnání stacionárních a oscilačních režimů z hlediska průběhů rychlosti a turbulence při nádechu v bodě (0;0) 

v trachei, pro částice 3 µm, nahoře oscilační režimy zleva postupně 0,5 L x 4 s; 1,0 L x 4 s a 1,5 L x 3 s, dole jim odpovídající stacionární režimy zleva 

postupně 15, 30 a 60 L/min 
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V grafech na Obr. 32 a Obr. 33 je zobrazen v každém sloupci vždy jeden cyklus, který 

vznikl překrytím 8 až 10 následných cyklů (cykly byly na základě zaznamenaného 

spouštěcího signálu přeloženy „přes sebe“). To znamená, že struktury, které se projevují 

zákmitem na průběhu rychlostí nebo turbulencí jsou opakované, objevují se v každém z 8 

až 10 za sebou následujících cyklů. Ve sloupci pod sebou jsou vždy postupně dýchací 

režimy 0,5 l x 4 s; 1,0 l x 4 s a 1,5 l x 3 s.  

  

Obr. 32 Rychlosti (černě) a intenzity turbulence (modře) v ose trachei 4,5 cm nad bifurkací (levý 

sloupec) a uprostřed levého hlavního bronchu v ose (pravý sloupec), shora dolů režimy 0,5 l x 4 s; 

1,0 l x 4 s a 1,5 l x 3 s. Kladná hodnota rychlosti reprezentuje nádech. 
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Na Obr. 32 v levém sloupečku jsou výsledky měření v ose trachey 4,5 cm nad bifurkací 

(zhruba v polovině výšky trachey). Reynoldsovo číslo v maximu nádechu v tomto řezu 

vychází pro jednotlivé režimy ve výše zmíněném pořadí 2251, 4502, resp. 9004. Měření 

bylo provedeno v ose trachey, kde bude rychlost vyšší, než je střední rychlost v průřezu, 

proto zde lze předpokládat turbulentní proudění. Womersleyho číslo vychází 2,4; 2,4; 

resp. 2,7, což znamená, že rychlostní pole se mírně zpožďuje za tlakovým gradientem a 

během nádechu nebo výdechu se nestihne vyvinout parabolický profil rychlosti. 

Z naměřených rychlostí vidíme, že intenzita proudění v ose trachey zůstává během 

nádechu i výdechu zhruba konstantní. Naopak v ose levého bronchu je intenzita 

turbulence při výdechu výrazně vyšší, dosahuje až 50 %. Naopak při nádechu je zejména 

Obr. 33 Rychlosti (černě) a intenzity turbulence (modře) v pravém bronchu za druhou bifurkací 

(světle modrý řez v Obr. 29), bez nasazených dceřiných větvení (levý sloupec) a s nasazeným 

dceřiným větvením (pravý sloupec), shora dolů režimy 0,5 l x 4 s; 1,0 l x 4 s a 1,5 l x 3 s. Kladná 

hodnota rychlosti reprezentuje nádech. 
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u nejpomalejšího režimu dýchání patrný plochý průběh rychlosti. Je to způsobeno tím, že 

maximum rychlosti je posunuté k vnitřní straně bifurkace a teprve při větších průtocích 

se zvyšuje rychlost proudění i v ose bronchu. Zajímavý je také zákmit při přechodu 

z laminárního do turbulentního proudění na začátku nádechu u režimu s největším 

průtokem (Obr. 32 vpravo dole), který může souviset s odtržením proudu v blízkosti 

měřicího bodu. Za povšimnutí stojí rovněž rozkmitání průběhu rychlosti při přechodu 

z laminárního do turbulentního režimu pro nízký průtok (Obr. 32 vpravo nahoře). Je 

důležité si uvědomit, že graf vznikl překrytím osmi za sebou následujících cyklů, což 

znamená, že frekvence zákmitů i jejich počátek se opakují s naprostou přesností během 

každého dechového cyklu, jinak by kmity nebyly v grafu viditelné. Stejně pravidelné jsou 

i kmity na konci výdechu, kdy naopak dochází k přechodu z turbulentního do 

laminárního proudění. Podobné jevy lze vysledovat i v jiných měřicích bodech 

prezentovaných v Příloze I. K rozkmitání dochází i při přechodu z nádechu do výdechu, 

přičemž kmity se zpravidla objevují až ve výdechové fázi. 

Obr. 33 obsahuje porovnání vlivu připojení dceřiných větvení 4. - 7. generace (segment 

18 v Obr. 38) na proudění o dvě generace větvení výše, to znamená v pravém bronchu za 

druhou bifurkací (světle modrý řez v Obr. 29). Sloupec vlevo zachycuje tři režimy 

proudění bez nasazeného segmentu 18, pravý sloupec obsahuje výsledky naměřené 

s nasazeným segmentem 18. Proudění při nádechu se prakticky neliší, což je logické, 

protože vzduch proudí shora a není ovlivněn poměry o 2 generace větvení níže. Při 

výdechu už je ale patrné mírné zvýšení intenzity turbulence. To lze považovat za důkaz, 

že historie proudění má značný vliv, který přesahuje i několik generací větvení. Za 

povšimnutí stojí velmi zajímavý přechod z laminárního do turbulentního proudění při 

výdechu v režimu 0,5 L x 4 s (Obr. 33 horní řádek), ke kterému dochází relativně pozdě a 

náhle – nepředchází mu kmitání průběhu rychlosti. Opět je třeba si uvědomit, že se 

jedná o přesně opakovaný děj ve všech měřených cyklech. Nasazení segmentu 18 mělo 

vliv pouze na velikost intenzity turbulence, nikoli však na počátek přechodu do 

turbulence. 

7.3. Přesnost měření fázovou Dopplerovskou anemometrií 

PDA je velmi přesná metoda pro měření rychlosti částic, přesnost měření velikosti částic 

záleží na počtu detektorů, výrazně lepších výsledků se dosahuje při použití tři detektorů 

(tento systém byl použit v našem případě). Určení nejistot měření pro konkrétní 

konfiguraci je velmi obtížné, protože závisí na nastavení optiky, stáří fotodetektorů, 

koncentraci částic a dalších vlivech. Určení teoretických limitů měření rychlosti se 

věnovali Fischer a kol. (2010), kteří rozdělili příčiny nejistot na závislé a nezávislé na 

signálu. Hodnotili pak vliv měřicího času, rychlosti částice, výkonu odraženého světla, 

koncentrace částic, kvalitu fotodetektoru a dalších parametrů. Pro na signálu závislé 

zdroje jim vyšla nejistota 0,01 %, pro na signálu nezávislé zdroje pak nejistota 0,016 %. 

Odhadu maximální nejistoty měření velikosti částic pomocí PDA se věnovali Hardalupas 

a Liu (1997). Přesnost měření velikosti závisí na použitém rozptylovém úhlu a poměru 

velikosti částice k měřicímu objemu. Pro naše podmínky by se na základě této práce dala 

nejistota určení velikosti částic odhadnout hodnotou maximálně 5%.  
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8. DEPOZICE AEROSOLU 

Měření depozice aerosolu má zásadní význam pro studium vlivu působení aerosolů na 

dýchací systém člověka. Na základě rešerše literatury bylo zřejmé, že existuje obecná 

závislost mezi velikostí částic a místem depozice v plicích. Cílem práce tak bylo stanovit 

přesnější parametry, které depozici ovlivňují, zjistit, jaké je lokální rozložení depozice a 

zda existuje rozdíl v depozici sférických a vláknitých aerosolů. 

8.1. Měření depozice sférických aerosolů 

Pro měření sférických aerosolů přicházely v úvahu tři metody měření. Metoda 

gravimetrická, založená na vážení filtrů nebo celých segmentů modelu, metoda 

fluorometrická, založená na měření intenzity fluorescence vzorků vytvořených 

vypláchnutím segmentů s usazeným fluorescenčním aerosolem nebo pozitronová emisní 

tomografie modelu s usazeným radioaktivním aerosolem.  

8.1.1. Výběr vhodné metody měření 

Nejprve byla testována fluorometrická metoda. Záměrem bylo využít kondenzační 

generátor monodisperzního aerosolu CMAG, kde by kondenzační jádra byla tvořena 

fluoresceinem disodnou solí, na nichž by kondenzoval DEHS. Byly proto připraveny 

testovací vzorky, které byly deponovány na nitrocelulózové filtry a dopraveny na Fakultu 

chemickou VUT v Brně. Na základě měření emisního spektra bylo zjištěno, že pomocí 

spektrometru AMINCO Bowman lze měřit i fluorescenci samotného DEHS. Navíc se 

ukázalo, že emisní spektra fluoresceinu a DEHS jsou si podobná a může být problém tyto 

látky od sebe odlišit. Proto bylo provedeno měření se standardními kondenzačními jádry 

z chloridu sodného. Předpokládalo se přitom, že intenzita fluorescence vzorku je úměrná 

množství DEHS ve vzorku. Aerosol byl smíšen se vzduchem a deponován v modelu. 

Model byl následně rozebrán na segmenty, které byly vypláchnuty přesným množstvím 

isopropanolu v ultrazvukové čističce. Takto vzniklé vzorky byly odeslány na chemickou 

fakultu k analýze. Výsledky bohužel neodpovídaly očekávaným hodnotám depozice. Na 

základě dalšího rozboru fluorescence DEHS popsaného v bakalářské práci, která byla za 

tím účelem vypracována (Lippay 2011), bylo zjištěno, že předpoklad o úměrnosti 

intenzity fluorescence k množství DEHS ve vzorku neplatí. Problémem je dosud 

neznámá příčina fluorescence DEHS, který není pravým fluoroforem. Fluorescence 

pravděpodobně vzniká v důsledku vytváření clusterů (několika vzájemně uspořádaných 

molekul, které se díky vodíkovým můstkům chovají jako fluorescenční látka). Množství 

vzniklých clusterů ale není úměrné množství DEHS v roztoku. Na ověření této hypotézy 

se stále pracuje. Dosavadní postup v měření fluorometrickou metodou byl popsán v 

(Lizal a kol. 2011).  V současné době probíhají experimenty s fluoresceinovými jádry, 

v konfiguraci dle (Mikuška a Večeřa 2005). Tato metoda podle posledních výsledků bude 

vhodná pro měření depozice, v době psaní dizertační práce však ještě nejsou k dispozici 

výsledky depozičních experimentů.  

Dále byla testována gravimetrická metoda. K dispozici byly laboratorní váhy Kern ABJ 

220-M s rozlišitelností 0,1 mg a maximální zatížitelností 200 g. Největší dovolená chyba 

přístroje je 1 mg, což znamená, že skutečná hodnota leží v rozsahu naměřená hodnota 



DEPOZICE AEROSOLU  

77 
 

±1 mg s pravděpodobností 99,5 %. Tento údaj však platí pro váhy umístěné v místnosti 

s konstantní teplotou, na stole, který zabrání vibracím, bez dopadajícího slunečního 

záření a průvanu. Za podmínek zajistitelných v laboratoři aerosolů se nepodařilo 

dosáhnout deklarované přesnosti a opakovatelnosti vážení, proto nebylo možné využít 

gravimetrickou metodu k měření depozice aerosolů. Metoda je však v principu použitelná 

a do budoucna stále perspektivní v případě, že se podaří zajistit vhodné podmínky, buď 

přesunem do vhodné laboratoře, nebo provedením vážení na partnerském pracovišti. 

Nevýhodou druhého postupu je nutnost transportovat vzorky tak, aby nedošlo k jejich 

znehodnocení zejména vlivem okolního prostředí a času. 

Poslední testovanou metodou, která byla nakonec použita pro měření depozice aerosolu 

v modelech plic, byla pozitronová emisní tomografie (PET). Tato metoda je organizačně a 

finančně nejnáročnější, přináší však nejpřesnější výsledky. Kromě lokální depozice na 

jednotlivých segmentech je možné vyhodnotit také ohniska depozice.  

8.1.2. Pozitronová emisní tomografie 

PET je založena na detekci páru fotonů, které jsou emitovány z místa anihilace pozitronu 

a elektronu v úhlu 180°. Pozitrony jsou produkovány vhodnou radioaktivní látkou, 

v našem případě se jednalo o radioizotop fluoru 18F s poločasem rozpadu 109,8 min. 

K anihilaci pozitronu s elektronem dochází v řádu několika nanosekund, během nichž 

pozitron urazí dráhu maximálně několika mm. Emitovaný fotonový pár je detekován 

prstencem fotodetektorů s využitím koincidenčního algoritmu, který jako detekci 

vyhodnotí pouze současný dopad fotonů do protilehlých detektorů prstence.  

Popis experimentu 

Experiment byl proveden v PET Centru Brno v areálu 

Masarykova onkologického ústavu. Deponování 

radioaktivního aerosolu bylo prováděno v čisté laboratoři 

výroby radiofarmak, kde byly vhodné podmínky pro 

zajištění radiační ochrany. Poté byl model rychle 

přemístěn k tomografu Oddělení nukleární medicíny, kde 

byly pořízeny CT a PET snímky.  

Pro účely měření depozice s využitím PET byl CMAG 

upraven tak, aby atomizér bylo možné umístit do 

olověného ochranného obalu pro odstínění radioaktivního 

záření. Náplní atomizéru byl roztok chloridu sodného, do 

kterého byl přidán radioaktivní 18F o aktivitě 2,5 GBq. 

Sestava experimentální trati je na Obr. 35. CMAG 

s atomizérem obsahujícím aktivní 18F v olověném obalu 

byl umístěn ve stíněném boxu. Generovaný aerosol 

proudil přes neutralizátor náboje NEKR-10 (Eckert & 

Ziegler Cesio) na bázi 85Kr do monitoru aerosolu PAM, 

který kontinuálně měřil velikost a koncentraci částic. Trojcestný ventil sloužil 

k převádění toku aerosolu z modelu do odsávání nebo naopak. Dilutor se zpětnou 

Obr. 34 Model a filtry 

v dřevěné bedně před fixací 
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klapkou zajišťoval míšení aerosolu z generátoru se vzduchem tak, aby bylo dosaženo 

požadovaného průtoku. Následoval samotný model, na jehož výstupní větve byly 

připojeny filtry ze skleněných vláken Millipore AP40. Model a filtry byly umístěny 

v dřevěné bedně (Obr. 34), která sloužila pro uchycení všech částí při experimentu, pro 

snadný transport a pro fixaci v tomografu. Celá bedna byla z důvodu radiační ochrany 

uzavřena v plastovém vaku, v němž byl vytvořen podtlak, aby byl případný únik 

aktivního aerosolu okamžitě odveden do odtahu stíněného boxu a neohrozil osoby 

v laboratoři. Ze stejného důvodu byl dvojnásobně jištěn i případný únik aktivního 

aerosolu z dilutoru, jednak zpětnou klapkou na vstupu vzduchu, a zároveň propojením 

klapky do stíněného boxu s mírným podtlakem, kam by byl aktivní aerosol odveden 

v případě porušení těsnosti klapky při vyšším přetlaku v dilutoru.  

 

Obr. 35 Experimentální trať pro měření depozice aerosolu pozitronovou emisní tomografií 

Výstupy z filtrů za modelem byly přes hadice s rychlospojkami připojeny 

k průtokoměrům, na kterých byl nastaven poměr toků jednotlivými větvemi podle Tab. 

5. Výstupy ze všech deseti průtokoměrů byly svedeny do jedné větve, na které byl 

bezpečnostní HEPA filtr pro zachycení aktivních částic, jež pronikly přes předchozí filtry. 

Podtlak byl vytvářen rotační olejovou vývěvou Busch R 5 PA 0008 C. 

Experimenty byly provedeny ve třech etapách. První etapa byla přípravná a sloužila ke 

stanovení potřebné aktivity, vytipování a eliminaci bezpečnostních rizik a k ověření 

funkčnosti celého měřicího řetězce, včetně způsobu vyhodnocení depozice z naměřené 

aktivity.  Měření bylo provedeno pouze na jednom modelu v režimu stacionárního 

nádechu 15 L/min. Výsledky prvního experimentu nemohly být zahrnuty do dalšího 

vyhodnocení, neboť doba expozice se ukázala jako příliš krátká a v modelu nebylo 

dostatečné množství aktivity.  
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Pro druhou etapu byly připraveny dva realistické 

segmentované modely a jeden model semirealistický. Modely 

byly utěsněny sanitárním silikonem, celý povrch byl pak ještě 

opatřen nátěrem PVA separátorem, který zaplnil případné 

mikroskopické netěsnosti. Jeden z realistických modelů však 

vlivem defektu na bajonetovém spoji v připojení 4. až 7. 

generace větvení nebyl těsný. Netěsnost byla identifikována 

na základě snímků z PET a tento model byl vyloučen 

z vyhodnocení. Experiment byl proveden pro stacionární 

nádech 30 L/min s částicemi o mediánu aerodynamického 

průměru váženého dle počtu (CMAD – count median 

aerodynamic diameter) 2,5 µm. Jako první byl exponován 

realistický model a to po dobu 10 min, maximální hodnota 

aktivity v modelu byla dle údaje přenosného měřidla 

kontaminace RP-2000 (VF Žilina) 60 Bq/cm2. Semirealistický 

model byl exponován tak, aby maximální aktivita byla také 

60 Bq/cm2, této hodnoty bylo dosaženo po 15 min. Okamžitě po 

ukončení expozice byl daný model transportován do 

hybridního tomografu Siemens Biograph 64. Přesun v rámci 

komplexu PET centra trval cca 3 min. Výhodou hybridního tomografu je to, že pořídí CT 

a hned poté PET snímky, kterým přiřadí geometrické souřadnice, takže CT a PET 

snímky lze jednoznačně přiřadit dané geometrii. CT snímek umožňuje provést lokalizaci 

segmentů modelu na snímcích a následně maximálně přesně přiřadit PET snímky 

jednotlivým segmentům (Obr. 36). 

Pro třetí etapu měření byly připraveny tři realistické a jeden semirealistický model. 

Všechny byly měřeny s částicemi o CMAD 4,3 µm. Pro první model byl nastaven 

stacionární nádech 15 L/min, ostatní modely byly měřeny pro 60 L/min. První tři modely 

byly exponovány 10 min, poslední model 15 min. Aktivita naměřená měřidlem 

kontaminace se pohybovala mezi 4 Bq/cm2 až 7 Bq/cm2. Modely byly snímány stejným 

způsobem na hybridním tomografu jako ve druhé etapě. Tomograf přiřadil každému 

voxelu (obdoba pixelu v trojrozměrném prostoru) hodnotu objemové aktivity v jednotce 

Bq/ml, kterou vypočítal na základě kalibrace ze zaznamenaného počtu dopadajících 

fotonů za sekundu z daného voxelu. 

Získané snímky byly importovány do software Carimas 2.4 ver. 2.2.44.7002 vytvořeného 

v PET centru Turku, Finsko (Turku PET Centre 2012). Jednotlivé segmenty byly 

označeny jako oblasti zájmu (VOI – Volume of Interest), v nichž byla následně softwarem 

vyhodnocena průměrná objemová aktivita v jednotce Bq/ml. Celková aktivita v daném 

segmentu byla vypočtena jako součin průměrné objemové aktivity a objemu VOI. Tyto 

hodnoty pak ještě musely být korigovány na prostorové rozlišení PET, v němž největší 

roli hraje vliv dosahu pozitronu. Jestliže by korekce nebyla provedena, bylo by 

podhodnoceno množství aerosolu deponované v modelu. Pro určení velikosti korekce bylo 

nutné vytvořit navíc dvě nové VOI. První obsahovala celou horní část bedny, kde byl 

umístěn model, druhá obsahovala spodní část bedny, ve které byly umístěny filtry. 

Z první VOI ještě musely být odečteny hadice a svody, které byly přičteny ke druhé VOI. 

Obr. 36 Příklad zobrazení 

kombinovaného CT a 

PET snímku v software 

Carimas 2.4 
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Korekční faktor pro segmenty byl pak vypočten jako poměr celkové aktivity získané 

součtem segmentů k aktivitě získané z VOI obsahující celý model. Podobně korekční 

faktor pro filtry byl vypočten jako poměr součtu aktivit jednotlivých filtrů k aktivitě 

velké VOI se všemi filtry. Korekční faktor pro filtry vyšel ve všech případech velmi 

blízký 1, neboť mezi filtry byl dostatek prostoru pro vytvoření VOI o několik mm větších 

než filtry. Velikost korekce pro segmenty modelu je patrně úměrná velikosti vstupní 

aktivity, pro modely první etapy, kde byla celková aktivita vyšší, vyšly vyšší hodnoty. 

Pro poslední měřené modely s nejnižší celkovou aktivitou vyšel korekční faktor blízký 

0,9. Důvodem je to, že VOI se na hranicích segmentů částečně překrývají, takže část 

aerosolu byla započtena dvakrát. Naměřené aktivity, korekční faktory a korigované 

aktivity jsou v tabulkách v Příloze II. Bližší vysvětlení faktorů, které se podílejí na 

prostorové rozlišovací schopnosti, je v kapitole Přesnost měření metodou PET. 

 

Obr. 37 Zobrazení modelu v software Carimas včetně vizualizace VOI pro vyhodnocení aktivity. 

Vpravo dole trojrozměrný obraz z CT snímků, zleva doprava a shora dolů pak koronální, sagitální 

a transverzální řez. 

Vytvořené VOI lze v software Carimas uložit ve formátu VRML a importovat k jinému 

modelu. Proto byl soubor všech VOI použit jako jednotná maska, která byla přiložena na 

všechny modely stejného typu, tzn. stejné segmenty modelů stejného typu (realistický, 

semirealistický) byly vždy hodnoceny totožnou VOI.  

Z korigovaných aktivit byly vypočítány depoziční frakce (DF). Depoziční frakce je 

definována jako poměr inhalovaných částic, které se usadily ve zkoumaném segmentu 

plic k celkovému množství částic vstupujících do plic. Celkové množství aerosolu bylo 

určeno jako součet aktivity v modelu, na svodech, ve spojovacích hadicích a na filtrech. 

Výsledné hodnoty DF jsou v Tab. 8 a Tab. 9. Značení segmentů odpovídá Obr. 38 a platí 

pro všechny následující tabulky a grafy. Realistický model je v popisech režimů značen 
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písmenem „R“ a příslušným režimem (průtok a velikost částic), semirealistický model je 

značen písmeny „Id“ a příslušným režimem. Filtry jsou značeny číslicemi 23 až 32, 

přičemž je dodrženo pořadí výstupů, tedy filtr 23 následuje za větví 13, filtr 24 za větví 

14 atd. 

 

Obr. 38 Značení segmentů realistického (vlevo) a semirealistického (vpravo) modelu 

Z výsledků depoziční frakce pro realistický model je patrné, že rozložení depozice na 

filtrech je pro všechny režimy stejné, minimum je na filtru 23, naopak nejvíce aerosolu se 

usadilo na filtrech 25 a 28. Množství aerosolu usazeného na filtrech je přímo úměrné 

průtoku daným filtrem. Mezi jednotlivými segmenty v rámci jednoho režimu nejsou 

zásadní rozdíly, pouze na segmentech 1 a 2 (ústní dutina a trachea) je pro všechny 

režimy usazeno větší množství aerosolu. Je také patrné, že množství aerosolu usazené 

v modelu se výrazně mění v závislosti na režimu, pro větší průtoky a větší částice 

zaznamenáváme vyšší depozici.  
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Tab. 8 Depoziční frakce na realistickém modelu pro různé režimy (segmenty 23 až 32 jsou filtry za větvemi 13 až 22) 

Režim\Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

R 30 L/min 2,5 μm 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

R 15 L/min 4,3 μm 2,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2

R 60 L/min 4,3 μm 5,4 2,1 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 0,4 0,8 0,9 1,2

R 60 L/min 4,3 μm 7,5 1,3 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 0,2 0,8 1,5 1,2

Režim\Segment 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

R 30 L/min 2,5 μm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 3,8 5,6 15,6 6,2 11,6 15,3 12,0 9,5 9,8 8,9

R 15 L/min 4,3 μm 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 2,7 3,8 14,7 3,9 12,3 17,2 12,8 8,0 8,3 8,1

R 60 L/min 4,3 μm 1,6 1,2 2,0 1,4 1,5 1,4 2,2 3,1 11,7 5,1 7,5 13,5 8,0 9,3 6,2 6,4

R 60 L/min 4,3 μm 1,1 0,7 2,0 1,3 1,0 0,9 1,9 3,7 11,3 5,6 8,4 12,0 8,2 7,8 7,5 8,1

Depoziční frakce (%)

Tab. 9 Depoziční frakce na semirealistickém modelu pro různé režimy 

Režim\Segment Segment 1 Trubice 1 Segment 2 Trubice 2 Segment 3 Trubice 3 Trubice 4 Segment 4 Segment 5 Trubice 5 Trubice 6 Trubice 7 Trubice 8

Id 30 L/min 2,5 μm 0,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Id 60 L/min 4,3 μm 8,0 0,9 0,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,6 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3

Režim\Segment Trubice 9 Segment 6 Trubice 10 Segment 7 Trubice 11 Trubice 12 Trubice 13 Segment 8 Trubice 14 trubice 15 Segment 9 Trubice 16 Trubice 17

Id 30 L/min 2,5 μm 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Id 60 L/min 4,3 μm 0,2 1,4 0,5 0,7 0,3 0,2 0,3 1,5 0,4 0,3 1,2 0,3 0,5

Režim\Segment Trubice 18 Filtr 23 Filtr 24 Filtr 25 Filtr 26 Filtr 27 Filtr 28 Filtr 29 Filtr 30 Filtr 31 Filtr 32

Id 30 L/min 2,5 μm 0,0 3,9 5,5 14,1 6,2 11,8 15,9 12,0 9,8 9,7 9,0

Id 60 L/min 4,3 μm 0,4 3,7 3,5 12,7 6,5 9,4 13,3 8,9 8,2 5,8 7,8

Depoziční frakce (%)

 

Tab. 10 Depoziční účinnost na realistickém modelu pro různé režimy 

Režim\Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R 30 L/min 2,5 μm 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 1,0 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,9 0,5 0,5

R 15 L/min 4,3 μm 2,5 0,3 0,2 0,8 0,4 0,9 1,4 0,2 0,8 0,1 1,2 0,4 5,8 6,4 2,8 5,1 2,9 2,4 4,4 7,5 5,1 3,8

R 60 L/min 4,3 μm 5,4 2,2 0,8 1,7 2,7 3,9 7,4 1,3 4,4 1,6 3,9 4,2 14,2 20,1 7,1 19,6 17,2 8,0 19,9 12,9 19,5 17,7

R 60 L/min 4,3 μm 7,5 1,4 0,8 1,7 2,2 3,8 6,5 1,1 2,4 1,3 3,7 2,5 11,7 17,8 11,6 17,1 11,7 5,3 19,8 13,9 11,7 10,1

Depoziční účinnost (%)
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Tab. 11 Depoziční účinnost na semirealistickém modelu pro různé režimy 

Režim\Segment Segment 1 Trubice 1 Segment 2 Trubice 2 Segment 3 Trubice 3 Trubice 4 Segment 4 Segment 5 Trubice 5 Trubice 6 Trubice 7 Trubice 8 Trubice 9

Id 30 L/min 2,5 μm 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1

Id 60 L/min 4,3 μm 8,0 1,0 0,6 0,8 1,1 0,7 0,4 3,5 1,8 0,8 1,6 10,6 2,4 0,4

Režim\Segment Segment 6 Trubice 10 Segment 7 Trubice 11 Trubice 12 Trubice 13 Segment 8 Trubice 14 trubice 15 Segment 9 Trubice 16 Trubice 17 Trubice 18

Id 30 L/min 2,5 μm 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2

Id 60 L/min 4,3 μm 2,2 3,0 4,7 3,0 2,8 0,8 3,5 2,9 1,5 6,3 2,9 5,9 4,8

Depoziční účinnost (%)

 

Tab. 12 Depoziční hustota na realistickém modelu pro různé režimy 

Režim\Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

R 30 L/min 2,5 μm 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 1,0 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,9 0,5 0,5

R 15 L/min 4,3 μm 2,5 0,3 0,2 0,8 0,4 0,9 1,4 0,2 0,8 0,1 1,2 0,4 5,8 6,4 2,8 5,1 2,9 2,4 4,4 7,5 5,1 3,8

R 60 L/min 4,3 μm 5,4 2,2 0,8 1,7 2,7 3,9 7,4 1,3 4,4 1,6 3,9 4,2 14,2 20,1 7,1 19,6 17,2 8,0 19,9 12,9 19,5 17,7

R 60 L/min 4,3 μm 7,5 1,4 0,8 1,7 2,2 3,8 6,5 1,1 2,4 1,3 3,7 2,5 11,7 17,8 11,6 17,1 11,7 5,3 19,8 13,9 11,7 10,1

Depoziční hustota (m-2)

 

Tab. 13 Depoziční hustota na semirealistickém modelu pro různé režimy 

Režim\Segment Segment 1 Trubice 1 Segment 2 Trubice 2 Segment 3 Trubice 3 Trubice 4 Segment 4 Segment 5 Trubice 5 Trubice 6 Trubice 7 Trubice 8 Trubice 9

Id 30 L/min 2,5 μm 0,4 0,3 6,2 0,5 2,3 0,4 0,2 2,1 1,7 0,5 0,4 0,7 0,5 0,8

Id 60 L/min 4,3 μm 4,4 1,3 14,4 1,7 11,4 2,4 2,8 35,7 13,3 2,0 2,0 16,9 9,9 3,9

Režim\Segment Segment 6 Trubice 10 Segment 7 Trubice 11 Trubice 12 Trubice 13 Segment 8 Trubice 14 trubice 15 Segment 9 Trubice 16 Trubice 17 Trubice 18

Id 30 L/min 2,5 μm 3,8 0,8 3,1 0,7 0,5 0,5 2,3 1,0 0,9 6,7 1,0 1,2 0,6

Id 60 L/min 4,3 μm 54,9 8,5 48,6 8,8 6,8 4,9 36,9 12,6 9,6 103,9 13,8 21,3 16,0

Depoziční hustota (m-2)
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Obr. 39 Depoziční frakce na realistických modelech 

Rozložení depozice na filtrech za semirealistickým modelem je stejné jako pro model 

realistický, opět je přímo úměrné průtoku filtrem. Výhodou semirealistického modelu je, 

že bifurkace jsou odděleny od větví. Je tak patrné, že na bifurkacích je vyšší depoziční 

frakce než na rovných větvích modelu. 

  

Obr. 40 Depoziční frakce na semirealistických modelech 

 

Další hodnocenou veličinou je depoziční účinnost (DE z ang. Deposition Efficiency), která 

je definována jako poměr množství částic usazených v daném segmentu k množství 

částic vstupujících do tohoto segmentu. 
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Obr. 41 Depoziční účinnost na realistickém modelu 

DE filtrů považujeme za 100 %, proto není v grafech zobrazena. Z grafu DE na 

realistickém modelu vidíme, že účinnost segmentů 13 až 22 je výrazně vyšší než u 

předešlých segmentů. Je to způsobeno tím, že segmenty 13 až 22 v sobě zahrnují 2 až 3 

bifurkace a zachytí tak více částic. U semirealistického modelu vidíme maximální DE 

pro režim 60 L/min a částice 4,3 µm na trubici 7. Tak vysoká hodnota je patrně 

důsledkem toho, že tato větev se odklání v největším úhlu, částice se zde tudíž usadí 

vlivem velké setrvačnosti, když nedokážou sledovat prudkou změnu směru proudění. 

 

Obr. 42 Depoziční účinnost na semirealistickém modelu 
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Obr. 43 Depoziční hustota na realistickém modelu 

Zajímavým parametrem je depoziční hustota, což je poměrné množství aerosolu 

usazeného na segmentu k ploše daného segmentu. Konkrétně je určena jako podíl 

příslušné depoziční frakce pro daný segment a plochy segmentu v m2. Depoziční hustota 

segmentů 13 až 22 u realistického modelu, které měly nejvyšší depoziční účinnost, je 

naopak nejnižší. Příčinou je relativně velká plocha těchto segmentů. Výjimku tvoří 

segment 20, což je v souladu s tím, že se jedná o segment s nejmenší plochou a menším 

výstupním průměrem než ostatní segmenty stejné generace větvení. Depoziční hustota je 

vhodným parametrem pro farmakologii či toxikologii, neboť vypovídá o tom, kolik 

aerosolu musí tkáň v dané části plic vstřebat. 

 

Obr. 44 Depoziční hustota na semirealistickém modelu 
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Obr. 45 Porovnání s výsledky (prázdné značky) publikovanými v literatuře (Zhou a Cheng 2005) 

Výsledky naměřené metodou PET byly porovnány s výsledky dříve publikovanými 

v literatuře (Obr. 45). Zhou a Cheng provedli měření na realistickém modelu do čtvrté 

generace větvení, jejich model měl tedy menší rozsah. Na vodorovné ose je Stokesovo 

číslo. Výsledky jsou ve velmi dobré shodě. Depoziční účinnosti pro semirealistický model 

se jeví jako mírně nižší než pro realistické modely, to je ale způsobeno tím, že dělení 

modelu na segmenty je u semirealistického modelu jiné. Roli hraje také volba 

charakteristického rozměru při výpočtu Stokesova čísla. Zhou a Cheng použili průměr 

mateřské větve, tento způsob výpočtu byl kvůli srovnání použit i pro nová data.  
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Obr. 46 Porovnání depozice v ústní dutině s literaturou (Zhou a kol. 2011) 

V Obr. 45 není zahrnuta depoziční účinnost pro ústní dutinu. Porovnání s literaturou je 

proto na Obr. 46. Nezávisle proměnnou veličinou je impakční parametr    
  , kde     je 

tzv. aerodynamic resistance diameter, definovaný jako součin aerodynamického průměru 

částice a odmocniny z korekčního faktoru na skluz,        √  .  

8.2. Měření depozice vláken 

Depozice vláken byla měřena v laboratoři Center for Air Resources Engineering and 

Science (CARES) na Clarksonově Univerzitě ve Spojených státech amerických. Na 

zmíněném pracovišti byl k dispozici klasifikátor vláken, který slouží k selekci vláken o 

konkrétní délce. Vzorky, které byly při experimentech ve Spojených státech vytvořeny, 

byly poté převezeny do České republiky, kde byly analyzovány pomocí fázově kontrastní 

mikroskopie s automatickou analýzou snímků. 

8.2.1. Příprava a provedení experimentu s depozicí vláken 

Měření depozice vláken bylo provedeno na realistickém segmentovaném modelu s ústní 

dutinou, tedy na stejném modelu, který byl použit pro měření depozice sférických částic. 

K měření byla použita skleněná vlákna JM 100/475 (Johns Manville). Průměr vláken je 

1,03±0,45 µm, hustota 2,56 g/cm3 (Wang a kol. 2008b). Chemické složení je v Tab. 14. 

Tab. 14 Chemické složení použitých vláken (% hmotnosti) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O B2O3 F BaO ZrO2 ZnO 

58,4 5,95 0,05 0,18 1,77 9,6 3,03 11,04 0,56 4,88 0,03 4,88 

 

Vlákna byla dodána ve formě vlny a nejprve bylo nutné je rozdělit na kratší části. Vlna 

byla umístěna do formy a pomocí lisu opakovaně stlačena na 30 s tlakem 17 MPa. 

Následně byla vytvořena směs vláken se skleněnými zrnky (Ballotini impact beads, 
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Potters Industries) o průměru 70 µm. Hmotnostní poměr vláken a skleněných zrnek byl 

0,5% k 99,5%. Směs bylo nutné prosít přes síta o otvorech 840 µm, 425 µm a 420 µm, a to 

tolikrát, až byla zcela homogenní.   

 

Obr. 47 Schéma trati pro měření depozice vláken 

Klasifikátor byl provozován s doporučenými průtoky, výstupní průtok aerosolu byl 

1 L/min. Napětí bylo nastaveno na 4 kV, což odpovídá délce vláken 10,1 µm se 

směrodatnou odchylkou 1,2 µm (Wang a kol. 2005). Model byl připojen dle schématu na 

Obr. 47. Pro smíšení klasifikovaných vláken s ředicím vzduchem a dosažení 

požadovaného průtoku byl použit totožný dilutor jaký použili Wang a kol. (2008b) při 

měření depozice v nosní dutině.  

Vnitřní povrch modelu byl pokryt tenkou vrstvou silikonového oleje (Dow Corning 550 

Fluid), který zabránil odrazu vláken od stěny modelu. Model byl vždy exponován po dobu 

4 hod. Výsledkem každého experimentu byly dvě sady filtrů: 1) výstupní filtry – tedy 

filtry umístěné za jednotlivými větvemi modelu a 2) výplachové filtry, které byly 

vytvořeny vypláchnutím vláken ze segmentů modelu. 

Výstupní filtry (nitrocelulózové Millipore AAWP02500) byly vyměňovány po každých 

30 min, protože bylo nutné udržet nízkou koncentraci vláken na filtrech, aby bylo možné 

jejich vyhodnocení pomocí fázově kontrastní mikroskopie. Výstupní filtry byly 

zpracovány do podoby mikroskopovacích vzorků metodikou dle normy NIOSH 7400  

(NIOSH 1994). Po vyjmutí z držáku byly položeny na podložní sklíčko a pomocí 

vaporizátoru acetonu QuickFix (Environmental monitoring systems) na ně byly 

aplikovány páry acetonu, čímž došlo k vyplnění pórů filtru, jeho přilnutí ke sklíčku a 

následkem toho ke zprůhlednění filtru. Takto připravené vzorky byly zkontrolovány 

mikroskopem s fázovým kontrastem a uloženy pro transport do České republiky, kde 

proběhlo jejich vyhodnocení.  

Výplachové filtry byly připraveny tak, že po ukončení expozice byl model rozebrán na 

jednotlivé segmenty. Vlákna byla ze segmentů uvolněna do přesně odměřeného množství 

isopropanolu v ultrazvukové čističce. Isopropanol byl pak pomocí vakuové filtrační 

jednotky přefiltrován přes nitrocelulózové membránové filtry Millipore AAWP02500, 

které byly po odpaření isopropanolu zpracovány stejným způsobem jako výstupní filtry. 

Kvalita vzorků z výplachových filtrů byla výrazně nižší vlivem přítomnosti drobných 

nečistot a nerovností povrchu v důsledku vakuové filtrace a schnutí filtru. 
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Při následném zpracování v České republice musely být výstupní a výplachové filtry 

zpracovány různými metodami. Výsledkem jednoho experimentu bylo vždy 32 

výplachových a 80 výstupních filtrů. Zpracování všech filtrů manuálně metodou 

popsanou v manuálu Světové zdravotnické organizace pro určení početní koncentrace 

vláken (World Health Organization 1997) by trvalo neúměrně dlouho. Navíc je manuální 

způsob vyhodnocení zatížen poměrně velkou chybou danou:  1) statistickou variabilitou 

(je zkoumána pouze část povrchu filtru, rozložení vláken na filtru je náhodné a 

nehomogenní), 2) systematickou složkou (např. odlišná metoda výběru oblasti pro 

počítání) a zejména 3) subjektivní variabilitou (zkušenost, pečlivost, únava či aktuální 

zdravotní stav laboranta).  

 

I v případě že první dvě složky jsou omezeny zapojením laboratoře do mezinárodního 

programu a v případě, že laboratoř prochází úspěšně mezinárodním testováním, je 

mezilaboratorní variační koeficient při hodnocení filtrů s více než 100 vlákny 45 %. Pro 

vnitro-laboratorní variační koeficient jsou uváděny hodnoty 21 % až 49 % v závislosti na 

počtu vláken na filtru (World Health 

Organization 1997). 

 Cílem další práce proto bylo vytvořit 

software, který sníží subjektivní variabilitu 

a časovou náročnost vyhodnocení. Bohužel 

vzhledem ke snížené kvalitě výplachových 

filtrů (Obr. 48 vlevo) bylo možné 

automatickou analýzou vyhodnotit pouze 

výstupní filtry. 

Manuální vyhodnocení počtu vláken 

na filtrech 

Pro hodnocení výplachových filtrů byla 

metodika Světové zdravotnické organizace 

(World Health Organization 1997) 

upravena, aby bylo možné získat výsledky i 

z filtrů s vyšším podílem nečistot.  

Obr. 48 Snímek výplachového (vlevo) a výstupního (vpravo) filtru 

Obr. 49 Princip fázového kontrastu (Katedra 

parazitologie Přírodovědecká Fakulta UK 2003) 
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Základem je optický mikroskop s fázovým kontrastem (v našem případě byl použit Nikon 

Eclipse). Pozorování se provádí v procházejícím světle. Princip fázového kontrastu 

spočívá v převedení fázové změny vlnění při průchodu objektem na změnu intenzity 

světla. Lidské oko je totiž citlivé na změny amplitudy a nikoli fáze světla. Obraz objektu 

vzniká interferencí vlnění přímého a vlnění difrakčního, ohnutého na objektu. Aby byl 

obraz viditelný, je nutné přímé světlo fázově posunout o ¼ vlnové délky. To se provádí 

tak, že do obrazového ohniska objektivu se umístí tzv. fázová deska s napařenou 

polopropustnou vrstvou ve tvaru prstence. V ohniskové rovině kondenzoru je 

prstencovitá clona, přes kterou proniká světlo do objektu. Štěrbiny kondenzorové clony a 

fázové desky jsou v zákrytu. Přímé světlo je pak fázově posunuto o ¼ vlnové délky na 

polopropustné vrstvě fázové desky, zatímco difraktované světlo prochází beze změny. 

Nezbytnou pomůckou pro vyhodnocení depozice vláken je tzv. Walton-Beckettovo 

měřítko, které se vkládá do okuláru a slouží k vymezení oblasti počítání a k měření 

rozměrů vláken.  

Postup manuálního vyhodnocení sestával z následujících kroků: 

1. Určení plochy filtru 

Komponenty držáku filtru ovlivňují efektivní plochu filtru, 

využita je jen část uvnitř O-kroužku. Je nutné zjistit 

skutečnou efektivní plochu filtru. Proto byly vytvořeny 

vzorky s tmavým prachem. Byly změřeny dva průměry 

označené tmavým prachem na filtru pro celkem 3 filtry, 

výsledek se spočítal jako aritmetický průměr. Jednotlivé 

naměřené průměry se nesměly lišit o více než 1 mm. 

Změřená efektivní plocha filtru byla 231,5 mm2. 

2. Kontrola přesnosti Walton-Beckettova měřítka 

Měřítko se vloží do okuláru mikroskopu a pomocí 

stativového měřítka se změří L (µm) zdánlivý průměr 

Walton-Beckettova měřítka. Změří se Y (mm) skutečný průměr Walton-Beckettova 

měřítka. Skutečná délka X (mm), která odpovídá zdánlivé délce 100 µm, se pak vypočítá 

jako X = 100 Y/L. Hodnota X je délka na okulárovém měřítku, která odpovídá 100 µm v 

objektové rovině mikroskopu a bývá uváděna při objednávce okulárového měřítka. 

Přípustná tolerance přesnosti průměru Walton-Beckettova měřítka je 98 µm až 102 µm. 

3. Manuální počítání vláken 

 Každý filtr byl nejprve zkontrolován objektivem s malým zvětšením (10x). Byla 

sledována kvalita, rovnoměrnost rozmístění vláken a případné defekty. Všechny zjištěné 

skutečnosti byly zaznamenány. 

 Poté následoval výběr oblastí počítání s využitím objektivu 40x s clonou Ph2. 

Oblast počítání nesmí ležet méně než 4 mm od okraje filtru, nesmí být vidět čára mřížky, 

pokud je použit filtr s mřížkou. Zamítne se také takové pole, kde dle rozhodnutí 

Obr. 50 Walton – Beckettovo 

měřítko (SPI 2012) 
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laboranta nelze jednoznačně rozlišit částice tak, aby šly spolehlivě spočítat. Při výběru se 

postupuje náhodně, tedy nikoli např. postupně po průměru filtru, vhodné je také 

myšlenkově rozdělit filtr na 4 části a oblasti vybrat rovnoměrně ze všech kvadrantů. 

Každá oblast vyžaduje znovu zaostřit mikroskop a případně i doostřit na jednotlivá 

vlákna. Počet vláken byl zaznamenáván mechanickým počitadlem. Po každé hodině 

práce bylo třeba udělat 10 – 20 minut přestávku, aby se zabránilo chybě způsobené 

únavou očí, denně by měl laborant počítáním strávit maximálně 6 hodin. Vyhodnocení 

jednoho vzorku má trvat 10 – 25 minut. 

 Pravidla pro počítání: 

a) Počitatelné vlákno je delší než 5 µm s tloušťkou menší než 3 µm a 

poměrem délky k šířce větším než 3:1. 

b) Vlákno, jehož oba konce jsou uvnitř oblasti měřítka, se počítá jako 1 

vlákno. 

c) Počitatelné vlákno, jehož pouze jeden konec leží v oblasti měřítka, se 

počítá jako půl vlákna. 

d) Vlákno, které zcela kříží oblast měřítka, ale jehož konce neleží v oblasti 

měřítka, se nepočítá. 

e) Jestliže se tloušťka vlákna po délce mění, pak se jako tloušťka bere 

reprezentativní průměr vlákna. 

f) Vyboulení v tloušťce vlákna (způsobené např. nečistotou) se ignoruje, v 

případě pochybností se uvažuje, že je tloušťka menší než 3 µm. 

g) Vlákna přichycená k nevláknité částici se uvažují, jakoby částice 

neexistovala, uvažuje se však pouze viditelná část vlákna, ne část skrytá 

za částicí (kromě vlákna, které evidentně prochází skrz či pod částicí). 

h) Rozštěpené vlákno je definováno jako shluk vláken, které se v jednom nebo 

více bodech po své délce jeví jako pevné nerozdělené vlákno, ale jinde se 

jeví jako několik vláken. Rozštěpená vlákna se počítají jako jedno vlákno. 

V případě, kdy je několik vláken ve skupině a dají se jednoznačně rozlišit, 

počítají se každé zvlášť. Jestliže vlákna tvoří nerozlišitelný shluk, jsou 

ignorována, kromě případu, kdy celý shluk splňuje parametry 

počitatelného vlákna (pak se počítá jako 1 vlákno). 

Příklady správného počítání vláken dle metodiky (World Health Organization 

1997) jsou v Příloze III. 

 Pravidla pro ukončení počítání vzorku:  

A) Je spočteno alespoň 100 vláken, nebo B) bylo kontrolováno 100 oblastí. Vždy však 

musí být zkontrolováno alespoň 20 oblastí, i když už bylo napočítáno více než 100 

vláken. 



DEPOZICE AEROSOLU 

93 
 

Celkový počet vláken na filtru je dán jako: 

   
   

   
 (26)  

Kde A je efektivní plocha filtru (mm2), N je zjištěný počet vláken ve všech 

kontrolovaných oblastech, a je zdánlivá plocha oblasti měřítka na filtru (mm2) a n je 

počet zkoumaných oblastí. 

Automatické vyhodnocení počtu vláken na filtrech 

Výstupní filtry obsahovaly pouze délkově monodisperzní vlákna a jen malé množství 

nečistot. Mohly být proto zpracovány pomocí algoritmů analýzy obrazu. Z důvodu značné 

náročnosti programování takového softwaru byla navázána spolupráce s Ústavem 

matematiky FSI VUT v Brně, jehož pracovníci mají v oboru analýzy obrazu bohaté 

zkušenosti. Program pro automatickou analýzu vytvořili Ing. Pavel Štarha, Ph.D. a Ing. 

Hana Druckmüllerová. 

Snímky vláken byly pořízeny s využitím mikroskopu Nikon Eclipse a kamery Atik 320 E 

s rozlišením 1620x1220.  

    

    
Obr. 51 Postup automatické analýzy vláken: a) původní snímek, b) pozadí, c) kalibrovaný snímek, 

d) aplikace metody Adaptive Contrast Control, e) rotující Gaussovské jádro, f) segmentace 

prahovou metodou, g) odstranění nevláknitých objektů, h) analýza konců vláken 

Analýza snímků probíhala v šesti krocích. Výsledky jednotlivých kroků jsou na Obr. 51. 

Původní snímek (Obr. 51a) byl použit pro vytvoření umělého snímku pozadí (Obr. 51b) 

tak, že bylo sníženo jeho rozlišení, pomocí mediánového filtru byla odstraněna vlákna a 

poté byl obraz vrácen do původního rozlišení použitím iterativní bilineární interpolací 

s měřítkem 1,5. Kalibrovaný snímek (Obr. 51c) vznikl podělením původního snímku 

snímkem pozadí. Dalším krokem byla metoda Adaptive Contrast Control, která 

zvýraznila jemné detaily (Obr. 51d). Tím však zároveň došlo ke zvýšení šumu, který 

musel být potlačen lineárním filtrem s rotujícím Gaussovským jádrem (Obr. 51e). Poté 

už mohla proběhnout prahová segmentace objektů (Obr. 51f). Vlákna se od ostatních 

objektů liší velikostí a tvarem, jako první tak byly z výběru odstraněny malé objekty, 

následně byly odstraněny objekty, které neměly protáhlý tvar vlákna (Obr. 51g). 

Posledním krokem je analýza vláken na základě identifikace konců vláken (Obr. 51h). 

Vlákna se totiž mohou křížit a takový objekt má např. 4 konce. Identifikace konců takové 

křížení vláken rozpozná jako 2 vlákna.  

a) b) c) d) 

e) f) g) h) 
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8.2.2. Výsledky depozice vláken 

Vzorky přivezené z Clarkson University jsou postupně zpracovávány. Měření bylo 

provedeno pro průtok 30 L/min v roce 2010 a pro průtoky 15 L/min a 50 L/min v roce 

2011. V době zpracování dizertační práce nebylo ještě zcela dokončeno vyhodnocování 

výsledků z roku 2011, proto jsou prezentovány pouze výsledky experimentů pro 

30 L/min. 

Odhad přesnosti měření sférických částic i vláken je uveden v následující kapitole, 

podstatné je, že v důsledku horší kvality výplachových filtrů, je nejistota určení depozice 

vláken v modelu poměrně vysoká. Příčina horší průhlednosti těchto filtrů nebyla dosud 

odhalena. Podle dosavadních zkušeností se nejedná pouze o nečistoty, ale jde o 

nedostatečné přilnutí filtru k podložnímu sklíčku. Projevují se pravděpodobně 2 efekty: 

1) Nedostatečné proniknutí par acetonu do pórů filtru vlivem jejich zanesení silikonovým 

olejem nebo nečistotou jiného původu. 2) Nepřilnutí filtru ke sklíčku v důsledku zvlnění 

povrchu nebo zanesení nečistotou. Zvlnění povrchu je způsobeno vakuovou filtrací a 

následným schnutím filtru. Prozatím provedené pokusy o omezení těchto vlivů měly 

pouze částečný úspěch. Na zlepšení kvality filtrů má vliv maximální udržování čistoty, 

zkrácení doby expozice na minimum, opakovaná aplikace par acetonu, pomalá vakuová 

filtrace a zatížení filtru při schnutí pro zabránění zkroucení. Ani při aplikaci zmíněných 

doporučení se však nepodařilo dosáhnout kvality dostatečné pro automatickou analýzu. 

Problémem je zejména překrývání vláken nevláknitými objekty – lidské oko dokáže dva 

objekty na sobě rozlišit, software však ne. 

Srovnání depozice vláken a sférických částic je možné pomocí ekvivalentního průměru 

vlákna. Aerodynamický průměr vlákna lze dle (Su a Cheng 2006a) vypočítat z 

následující rovnice: 

        √ (   )⁄  (27)  

Kde dae je aerodynamický ekvivalentní průměr vlákna, dve je objemově ekvivalentní 

průměr vlákna, ρ je hustota vlákna, ρ0 je hustota vody a κ je dynamický tvarový faktor 

pro protáhlý sféroid.  

Dynamický tvarový faktor pro vlákno orientované kolmo κk, rovnoběžně κr, nebo 

náhodně κ ke směru proudění je dán následujícími rovnicemi: 
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Kde β je poměr délky k průměru vlákna. Pro vlákno o průměru 1 µm a délce 10 µm 

vychází aerodynamický ekvivalentní průměr dae = 3,18 µm. 

Porovnání depoziční frakce pro vláknitý aerosol s odpovídajícím režimem sférických 

částic je na Obr. 52. Depoziční frakce na filtrech jsou téměř identické pro oba případy. To 

lze chápat jako vzájemné potvrzení výsledků obou metod. Nejistota měření depoziční 

frakce na segmentech modelu pro vláknitý aerosol je poměrně velká, lze konstatovat, že 

očekávaná nižší depozice se projevuje pouze v ústní dutině a v trachei. Pro potvrzení a 

upřesnění těchto výsledků je ale třeba provést další opakovaná měření a snížit nejistotu 

měření u segmentů modelu. Prozatím zpracované výsledky lze chápat jako úspěšné 

ověření metody. V letošním roce (říjen 2012) je opět plánováno měření na Clarksonově 

univerzitě, jehož cílem je v první řadě najít a odstranit příčinu horší kvality 

výplachových filtrů. Jak je patrné z výsledků měření depozice na filtrech, výstupní filtry 

hodnocené softwarem jsou ve velmi dobré shodě s PET experimenty. Výsledky depoziční 

účinnosti a depoziční hustoty jsou na Obr. 53 a Obr. 54. 
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Obr. 52 Porovnání depoziční frakce vláken a sférických částic 

 

Obr. 53 Porovnání depoziční účinnosti pro vlákna a sférické částice 

 

Obr. 54 Porovnání depoziční hustoty pro vlákna a sférické částice 
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8.3. Odhad přesnosti měření depozice 

8.3.1. Přesnost měření metodou PET 

Nejistotu měření depozice sférických aerosolů metodou PET ovlivňuje řada faktorů. 

Z organizačního hlediska je výhodné provést během jedné etapy měření na co největším 

počtu modelů, pro srovnání výsledků získaných na různých kusech stejného typu modelu 

hraje roli přesnost výroby modelu. Ta je dle výrobce (3D Systems) u stroje Viper dána 

následujícími parametry: tloušťka jedné vrstvy materiálu je 20 µm, vertikální rozlišení 

25 µm a opakovatelnost polohy 7,6 µm. Dalším zdrojem nejistot je sestavení modelu – 

zejména zajištění jeho těsnosti. Těsnost modelu je vždy ověřována tlakovou zkouškou ve 

vodě, přesto však mohou mezi jednotlivými modely existovat mírné rozdíly. Velikost 

příspěvku tohoto faktoru k celkové nejistotě lze těžko odhadnout, musí být proto 

vyhodnocena z opakovaných měření statisticky. Případná větší netěsnost, která by 

způsobila hrubou chybu (příkladem může být například lom materiálu v důsledku 

mechanického namáhání při manipulaci), je identifikovatelná z PET snímků a lze ji 

proto vyloučit. Kromě přesnosti výroby modelu přispívá k nejistotě související s použitím 

více modelů také opakovatelnost nastavení, zejména nastavení průtoku a velikosti 

částic. V případě prezentovaných experimentů bylo nastavení pro každý režim provedeno 

pouze jednou a pak udržováno po celou dobu experimentu. Je proto ovlivněno pouze 

kolísáním výkonu přístrojů a jeho příspěvek k celkové nejistotě je malý. 

K ovlivnění prostoru modelu zářením z filtrů, na nichž je usazeno nejvíce aerosolu a mají 

tudíž nejvyšší aktivitu, nedochází, protože hybridní systém Siemens Biograph 64 je 

vybaven kolimátory, které toto záření odstiňují. 

 

Obr. 55 Ilustrace příčin nejistot prostorové rozlišovací schopnosti PET (Klinika nuklearni mediciny 

LF UPOL 2012) 

Prostorová rozlišovací schopnost PET bývá vyjadřována pomocí FWHM (z angl. full 

width at half maximum), což je šířka v polovině maxima. Pro normální rozdělení platí 

FWHM = 2,35 σ, kde σ je směrodatná odchylka. FWHM tomografu vyjadřuje odezvu 

přístroje k bodovému zdroji. Interpretuje se buď jako velikost „rozmazání“ bodového 
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zdroje na výsledném obraze, nebo jako nejmenší rozlišitelná vzdálenost dvou bodových 

zdrojů záření (Levin a Hoffman 1999). 

Na celkové prostorové rozlišovací schopnosti PET se podílí několik faktorů. Jak již bylo 

zmíněno, základním faktorem je vliv dosahu pozitronu v prostředí (Obr. 55 vlevo), jinými 

slovy vzdálenost, jakou urazí pozitron z místa depozice částice do místa anihilace 

s elektronem. Závisí na použitém radiomateriálu a typu prostředí (Klinika nuklearni 

mediciny LF UPOL 2012). 

Dalším faktorem je vliv nelinearity páru anihilačních fotonů (Obr. 55 vpravo). Dráhy 

anihilačních fotonů svírají úhel 180° s velmi malými odchylkami. Velikost chyby 

způsobené nelinearitou je úměrná vzdálenosti detektorů (u běžných přístrojů 80 cm). 

Roli hraje také velikost detektorového 

elementu. Linie odezvy mezi dvěma 

protilehlými detektory představují (v 

důsledku šířky d jednotlivého detektoru) 

trubice, jejichž obraz v průřezu ve středu 

mezi detektory vykazuje FWHM o 

velikosti d/2, ve vzdálenosti mimo střed je 

FWHM větší než d/2 (Klinika nuklearni 

mediciny LF UPOL 2012).  

Mezikrystalový Comptonův rozptyl 

anihilačních protonů může být dalším 

zdrojem nejistot, lze jej ovšem eliminovat 

vhodným návrhem detektorů (Levin a Hoffman 1999). Vzhledem k tomu, že 

zmenšováním detektorů lze dosáhnout snížení prostorového rozlišení pouze do určité 

míry, určili Levin a Hoffmann (1999) pro konfiguraci použitou při našem měření 

minimální FWHM 2,9 mm (Obr. 56). 

Výrobce použitého hybridního PET CT uvádí prostorové rozlišení pro PET dle normy 

NEMA standard publication NU 2 2001, jako FWHM příčně na osu pro zdroj 1 cm od 

středu tomografu 4,1 mm, pro zdroj 10 cm od středu 4,8 mm.  Osové FWHM pro zdroj 

1 cm od středu 4,7 mm a pro zdroj 10 cm od středu 5,7 mm. Testování se 

provádí bodovým zdrojem o velikosti menší než 1 mm ve všech osách, kdy prostředím je 

pouze vzduch (Daube-Witherspoon a kol. 2002). V našem případě budou hodnoty 

rozlišení ležet v rozsahu minima 2,9 mm a výrobcem uváděných hodnot měřených ve 

vzduchu, neboť radioaktivní jádra jsou obklopena DEHS a následně materiálem modelu, 

takže elektronů k anihilaci je k dispozici více a dosah pozitronu je menší. Rozlišení CT je 

dle údajů výrobce 0,6 mm. 

K celkové nejistotě měření depozice přispívá také analýza snímků v softwaru Carimas 

2.4. Každá VOI byla vymodelována ručně kolem jednotlivých segmentů. Jak plyne 

z analýzy prostorového rozlišení, VOI by ideálně měla být o 5 mm v každém směru větší 

než segment. Problematické jsou zejména oblasti kontaktu segmentů. VOI byly tvořeny 

tak, aby mezi nimi nebyl prázdný prostor a aby co nejpřesněji kopírovaly hranici 

Obr. 56 Prostorové rozlišení PET (Levin and 

Hoffman 1999) 
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segmentů dle obrazu CT. V místech kontaktu segmentů však vlivem horšího rozlišení 

PET oproti CT dochází k překrývání jednotlivých VOI. Dalším efektem, který se může 

projevovat a je velmi těžké ho kvantifikovat, případně korigovat, je umělé snižování 

rozdílu mezi dvěma segmenty o výrazně jiné aktivitě. Aktivita ze segmentu s výrazně 

vyšší depozicí je vlivem prostorového rozlišení detekována ve větší míře v segmentu 

s menší depozicí než opačně. Zjednodušeně řečeno, aktivita z nejvíce aktivních segmentů 

se „rozšíří“ do okolních segmentů. Vzhledem k tomu, že ohniska depozice jsou zejména 

na vrcholcích bifurkací, které jsou uprostřed segmentů, jejichž rozměry výrazně 

převyšují rozlišení PET, domnívám se, že vliv „šíření“ aktivity do sousedních segmentů je 

malý. 

Všechny VOI jednoho modelu tvoří tzv. masku, kterou lze uložit, nahrát k dalšímu 

modelu a použít ji pro vyhodnocení aktivity. Všechny modely byly tak hodnoceny 

totožnými VOI. Bohužel poloha jednotlivých modelů v bedně i na lůžku tomografu se 

lišila, proto souřadnice importované masky nebyly totožné se souřadnicemi segmentů. 

Software Carimas neumožňuje posun a rotaci celé masky, jednotlivé VOI musely být 

posunuty ručně. To je zdrojem další nejistoty. Její velikost byla odhadnuta pomocí 

opakovaného snímání stejného modelu s posunem modelu na lůžku. Model byl nasnímán 

třikrát, na každý obraz pak byla aplikována maska a provedeno standardní vyhodnocení 

aktivit. Hodnoty pro odpovídající segmenty byly korigovány na snížení aktivity 

v důsledku poločasu rozpadu 18F. Z výsledků po korekci byl vypočítán variační koeficient, 

jehož průměrná hodnota je 3,28 %, medián variačního koeficientu je 2,2 %. 

Vzhledem k počtu faktorů, které se podílejí na celkové nejistotě měření depozice, a k 

obtížné kvantifikaci jejich příspěvku, bývá variabilita výsledku zpravidla vyjadřována 

směrodatnou odchylkou vypočtenou z opakovaných měření, která se zakresluje ve formě 

chybových úseček do grafů depozičních charakteristik (např. (Grgic, Finlay a Heenan 

2004b)). Směrodatná odchylka se v tom případě počítá ze tří opakovaných měření pro 

jednotlivé segmenty modelu. Při plánování experimentu bylo třeba vzít v úvahu 

organizační a finanční náročnost a počet dostupných modelů pro obě etapy měření. Pro 

první etapu byly k dispozici 2 modely realistické a jeden semirealistický, pro druhou 

etapu byly k dispozici tři modely realistické a opět jeden semirealistický. Bylo třeba 

zvolit kompromis mezi počtem opakování a počtem měřených režimů (dechový režim a 

velikost částic).  

Pro první etapu byl zvolen režim 30 L/min a částice 2,5 µm na všech modelech. Ve druhé 

etapě byl měřen režim 15 L/min na jednom realistickém a 60 L/min na zbylých modelech, 

vše s částicemi o velikosti 4,3 µm. Druhý realistický model z první etapy však musel být 

z vyhodnocování vyloučen v důsledku netěsnosti, která měření znehodnotila. Pro 

hodnocení variability tak bylo možné použít pouze opakování měření v režimu 60 L/min 

s částicemi 4,3 µm. Výpočet směrodatné odchylky ze dvou sad nemá smysl, proto byla 

variabilita výsledku odhadnuta následujícím způsobem: Pro každý segment byl vypočten 

průměr  ̅ a relativní odchylka       (    ̅)  ̅      ( )⁄  ze dvou měření. Jako odhad 

nejistoty měření bylo použito maximum relativní odchylky ze všech segmentů (Tab. 15). 

Takový odhad nejistoty je pravděpodobně nadhodnocený, ale vzhledem k tomu, že rozdíly 
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v depozičních charakteristikách jsou řádové, tak tento odhad bezpečně převyšují (viz 

Obr. 39 až Obr. 44). 

Tab. 15 Odhad nejistoty měření depozice metodou PET 

 
max δx průměr δx 

Depoziční frakce 27,7 % 10,9 % 

Depoziční účinnost 29,5 % 12,6 % 

Depoziční hustota 27,7 % 12,8 % 

Je třeba také uvést, že vedle samotného odhadu nejistoty měření depozice je důležitým 

způsobem ověření výsledků porovnání s dříve publikovanými experimenty. Srovnání bylo 

provedeno (Obr. 45 a Obr. 46) a lze konstatovat, že výsledky jsou v dobré shodě. U 

semirealistického modelu byla zjištěna nižší depozice, to je ale zejména důsledek 

podrobnějšího dělení semirealistického modelu na segmenty, vliv mají také hladké stěny 

modelu. 

8.3.2. Přesnost měření depozice vláken 

Podobně jako při měření depozice metodou PET je nejistota měření depozice vláken 

ovlivněna opakovatelností nastavení přístrojů a kolísáním jejich výkonu během 

experimentu. V případě depozice vláken má ale tento faktor zásadnější vliv, neboť 

expozice modelu trvá výrazně delší dobu. Roli hraje také to, že klasifikátor vláken není 

sériově vyráběný přístroj, ale prototyp složený z mnoha komponent, které musí být 

přesně nastaveny. 

Opět se projevuje vliv přesnosti výroby modelu a těsnost jeho sestavení. Zásadním 

způsobem se však na celkové nejistotě projevuje kvalita výplachových filtrů. V roce 2010 

byla provedena tři měření pro režim 30 L/min a vlákna o průměru 1 µm a délce 10 µm. 

Vzhledem ke špatné kvalitě výplachových filtrů první sady měření nebylo možné provést 

ani manuální počítání vláken a z tohoto experimentu nebyly k dispozici výsledky. Musel 

tak být proveden odhad nejistoty stejným způsobem jako pro metodu PET ze dvou sad 

měření. Očekávané hodnoty nejistoty byly vysoké, s ohledem na variační koeficienty 

uvedené v metodice pro určování počtu vláken na filtrech dle (World Health 

Organization 1997). Výsledný odhad je poměrně vysoký (viz. Tab. 16), získané výsledky 

tak lze prozatím považovat spíše za ověření metodiky. V tomto roce je plánováno měření 

na Clarksonově Univerzitě, jehož cílem je zvýšit kvalitu výplachových vzorků a získat 

další sady měření, které budou zatíženy mnohem menší chybou. Pokud uděláme odhad 

nejistoty pouze na základě výstupních filtrů, dostaneme maximum relativní odchylky 

hodnotu 15,5 %, průměrná relativní odchylka je 6,4 %. V případě, že se kvalita 

výplachových filtrů zvýší, měla by se celková nejistota měření depozice vláken přiblížit 

těmto hodnotám. 

Tab. 16 Odhad nejistoty měření depozice vláken 

 
max δx průměr δx 

Depoziční frakce 68,1 % 21,5 % 

Depoziční účinnost 68,2 % 27,1 % 

Depoziční hustota 68,1 % 28,5 % 
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9. ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

Na získané výsledky je možné pohlížet z různých úhlů. Následující kapitoly prezentují 

výstupy analýz provedených pomocí různých nástrojů. První tři kapitoly jsou věnovány 

analýze výsledků PDA měření, následuje kapitola věnovaná výsledkům depozice a 

hledání závislostí mezi veličinami charakterizujícími proudění a depozicí. 

9.1. Statistické vyhodnocení výsledků PDA 

Vyhodnotit rozdíly ve tvarech průběhu rychlosti v závislosti na různých vstupních 

parametrech bývá obtížné. Často je nutné se spolehnout na kvalifikovaný odhad 

zkušeného experimentátora. Nebezpečím je ale vždy možnost subjektivního ovlivnění 

hodnocení výsledku. Řešení tohoto problému může spočívat ve využití vhodných 

statistických nástrojů. Volba metodiky vyhodnocení a výsledky zpracování byly 

publikovány v (Lizal a kol. 2012b) a tato kapitola z citovaného článku čerpá. 

Nalézt vhodné statistické testy pro ověření hypotézy o shodnosti rozdělení dvou 

porovnávaných souborů a zejména aplikovat je na PDA data nebylo snadné. Data jsou 

časově neekvidistantně vzorkovaná, neboť částice přicházejí do měřicího objemu 

s různými časovými rozestupy. Dalším problémem je harmonický průběh rychlosti, který 

vylučuje použití některých statistických testů. Výběr vhodných testů na základě 

vzájemných konzultací a jejich naprogramování do nového software CIRDA (software for 

Comparison of IRregularly sampled Data) (Fusek 2011) provedl Ing. Michal Fusek 

z Ústavu matematiky FSI VUT v Brně.  

Smyslem testů je objektivně porovnat míru změny průběhu rychlosti v závislosti na 

změně dechového režimu nebo místě měření. Data bylo nutné před provedením testů 

upravit. Nejprve byla redukována velikost datových souborů a provedena regrese pomocí 

jádrového vyhlazování s lokálním lineárním jádrovým odhadem: 

   ( )  
 

 
∑

[  ( )  (    )  ( )]  (    )  

  ( )  ( )  [  ( )] 

 

   

  (31)  

kde 

   ( )  
 

 
∑(    )   

 

   

(    )  (32)  

A Gaussovské jádro je určeno jako: 

   ( )  
 

 √  
 

 
  

      (33)  

V našem případě mají data v zásadě pravidelnou strukturu, odhad šířky pásma pak lze 

dle (Bowman a Azzalini 1997) určit jako: 
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    (
 

  
)

 
 median(|    ̃|)

      
  (34)  

Kde  ̃ označuje medián vzorku. Výsledná šířka pásma, která zohledňuje variabilitu 

v osách x i y je dána: 

   √      (35)  

Porovnávány mohly být vždy dva soubory. Data z obou souborů byla zpracována 

uvedenou regresí, jejímž výsledkem byly křivky s ekvidistantním vzorkováním. Ty byly 

od sebe odečteny a normalizovány odmocninou ze součtu rozptylů obou souborů. Tím 

vznikla sada hodnot rychlostí rozptýlených kolem střední hodnoty. V případě, že byly 

porovnávány různé režimy dýchání, byl druhý režim „přeškálován“ dle prvního. 

Byla stanovena nulová hypotéza H0: „soubory jsou nezávislé a mají shodné rozdělení“. 

Pro její testování byly použity testy náhodnosti, které byly aplikovány na sadu hodnot 

vzniklou odečtením upravených porovnávaných souborů. Tato sada obsahovala hodnoty 

rychlosti rozptýlené kolem konstanty. Testy náhodnost pak zkoumaly, zda v odečtených 

hodnotách existuje systematická složka a to buď lineárního nebo periodického 

charakteru. V případě, že systematická složka byla nalezena, byla nulová hypotéza 

zamítnuta. 

9.1.1. Test založený na znaménkách diferencí 

Test je založen na sčítání znamének prvních diferencí v řadě x1,...,xn, kde k je počet 

kladných diferencí xi+1 - xi, i = 1,…,n-1 v dané řadě. Byla definována náhodná proměnná 

Vi: 

 
     for           

     for        . 
(36)  

Pokud platí H0, platí pro střední hodnotu k  

  ( )  
   

 
   (37)  

a rozptyl 

    ( )  
   

  
   (38)  

Proměnná k má asymptoticky normální rozdělení, takže pro dostatečně velký počet n 

zamítáme nulovou hypotézu na hladině významnosti α jestliže 

 
|  (   )  |

√(   )   
  (  ⁄ )   (39)  

Kde  (  ⁄ ) je kvantil standardního normálního rozdělení N(0,1). 
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9.1.2. Kendallův test pořadové korelace 

Nechť v je počet dvojic xi a xj, takových, že xi < xj pro i < j. Kendallův koeficient pořadové 

korelace 

   
  

 (   )
     (40)  

má asymptoticky normální rozdělení s nulovou střední hodnotou a rozptylem 

    ( )  
 (    )

  (   )
   (41)  

Nulovou hypotézu zamítáme na hladině významnosti α jestliže 

 

| |

√
 (    )
  (   )

  (   )   (42)  

 

9.1.3. Spearmanův test pořadové korelace 

Nechť q1,…,qn je pořadí hodnot řady x1,…,xn. Je-li např. x1 = 10, x2 = 1, x3 = 5, x4 = 1, pak 

q1 = 4, q2 = 1, q3 = 3, q4 = 2. Spearmanův koeficient pořadové korelace ρ 

     
 

 (    )
∑(    )

 

 

   

   (43)  

Má asymptoticky normální rozdělení a nulovou hypotézu zamítáme na hladině 

významnosti α jestliže 

 | |√     (   )   (44)  

 

9.1.4. Test založený na bodech zvratu 

Řekneme, že xi je bod zvratu, jestliže platí buď xi-1 < xi > xi+1, nebo xi-1 > xi < xi+1, i = 

2,…,n-1. Pro počet bodů zvratu p platí 

  ( )  
 (   )

 
   (45)  

    ( )  
      

  
   (46)  

Proměnná p má asymptoticky normální rozdělení, a nulovou hypotézu zamítáme na 

hladině významnosti α jestliže 

 
|   (   )  |

√(      )   
  (   )   (47)  
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9.1.5. Mediánový test 

Tento test je založen na výběrovém mediánu  ̃ řady x1,…,xn. Medián si můžeme 

představit jako přímku rovnoběžnou s časovou osou, která rozděluje pozorování tak, že 

nad ní i pod ní leží stejný počet hodnot. Nelze-li takovou přímku zkonstruovat, přesune 

se jedno pozorování z oblasti s menším počtem pozorování tak, aby konstrukce byla 

možná. Vyloučí se všechna pozorování, která leží na přímce a ostatní se sdruží do skupin 

tak, že v každé skupině leží všechna pozorování buď nad přímkou, nebo pod ní. Počet 

těchto skupin označme r a celkový počet pozorování nad (nebo ekvivalentně pod) 

přímkou označme   . 

Nulovou hypotézu zamítáme na hladině významnosti α jestliže 

 
|  (    )|

√  (    ) (     )⁄
  (   )   (48)  

 

Na existenci lineárního trendu (posuv nahoru nebo dolů) jsou citlivé první tři testy, pro 

ověření podezření na existenci změn periodického charakteru se užívají poslední dva 

testy. 

9.1.6. Použití testů náhodnosti a výsledky 

Prvním krokem při statistické analýze PDA dat bylo upravení velikosti jádra pro 

vyhlazování (rovnice (33)). Regresi bylo totiž třeba nejprve „naladit“. Velikost jádra 

ovlivňuje míru citlivosti na fluktuace rychlosti. Čím větší jádro zvolíme, tím více regrese  

průběh rychlosti vyhladí a naopak. Jádro určené dle rovnice (33) je možné vynásobit 

koeficientem pro zvětšení nebo zmenšení. Nastavení vhodné citlivosti bylo testováno na 

třech případech: 1) dva cykly z jednoho měření, kde nebyl předpokládán statisticky 

Obr. 58b Označení 

řezů pro statistickou 

analýzu 

Obr. 58a Porovnání měření v bodě na levé straně trachey v řezu 

A (vlevo nahoře) a v řezu B (vpravo nahoře), zeleně původní 

data, červeně výsledek regrese s jádrovým vyhlazováním, dole 

rozdíl obou průběhů a lineární regrese. Režim 0,5 L x 4 s. 
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významný rozdíl v průběhu rychlosti, 2) porovnání dvou řezů v trachei (řez A a B dle 

Obr. 58b), kde byly očekávány statisticky významné odchylky; a 3) porovnání řezů E a G, 

kde bylo zcela rozdílné proudění, a všechny testy by měly zamítnout nulovou hypotézu. 

Testováno bylo 7 velikostí jádra v rozsahu 0,1 až 10násobku původní velikosti. Nejlepší 

shody výsledků s očekávanými hodnotami bylo dosaženo pro koeficient 0,5. Tato hodnota 

byla použita pro hodnocení všech datových souborů. 

Ukázka výstupu ze software CIRDA 1.0 je na Obr. 58a. V horní části jsou průběhy 

rychlostí v porovnávaných bodech (levá část trachey, řezy A a B). Oba horní grafy 

obsahují osm cyklů přeložených na sebe (je ale možné porovnávat i pouze jednotlivé 

cykly), na horizontální ose je bezrozměrná perioda. Zeleně jsou původní hodnoty 

rychlosti a červeně výsledky regrese s jádrovým vyhlazováním. Původní harmonický 

průběh rychlosti generovaný mechanismem simulujícím dýchání je ovlivněn průchodem 

vzduchu přes hlasivky při nádechu a míšením proudu z dceřiných větví při výdechu. 

Průchod víru přes měřicí objem se projeví na záznamu rychlostí naměřených PDA jako 

zákmit (pokles a nárůst nebo naopak – podle směru rotace víru) na křivce rychlosti. 

Spodní část Obr. 58a obsahuje rozdíl porovnávaných průběhů rychlosti a jeho lineární 

regresi. Uprostřed je vypsán porovnávaný režim a výsledky testů. Výsledek 0 znamená, 

že nelze zamítnout nulovou hypotézu, výsledek 1 znamená, že nulovou hypotézu 

zamítáme na hladině významnosti α = 0,05. Pořadí jednotlivých číslic odpovídá postupně 

výsledkům: 1) testu založeného na znaménkách diferencí, 2) Kendallova testu, 3) 

Spearmanova testu, 4) testu založeného na bodech zvratu, resp. 5) mediánového testu. 

Všechny datové soubory byly nejprve testovány na mezicyklovou variabilitu. Porovnáván 

byl vždy druhý a předposlední cyklus. Všechny testy s výjimkou těch, které jsou 

označeny NED (není dostatek dat pro relevantní statistickou analýzu) daly stejný 

výsledek – nelze zamítnout nulovou hypotézu. To lze interpretovat tak, že průběh 

rychlosti v za sebou následujících cyklech se opakuje s dostatečnou přesností. Proto byly 

pro další porovnávání všechny naměřené cykly v daném bodě na daném režimu 

převedeny na jeden cyklus (s využitím spouštěcího signálu zaznamenaného v datových 

souborech) a další porovnání bylo prováděno na těchto cyklech. 

V Tab. 17 vidíme porovnání vlivu dechových režimů na proudění v jednotlivých řezech. 

Je zřejmé, že změna průtoku se nejvíce projeví ve středu trachey (řez A), zatímco 

v dalších řezech je dominantní vliv geometrie, takže změna režimu ovlivní tvar křivky 

průběhu rychlosti méně. Nejméně je změnou průtoku ovlivňován řez C. Důvodem je 

pravděpodobně délka levého hlavního bronchu, která způsobí uklidnění proudu ve 

výdechové fázi. Vidíme také, že nejvíce citlivý na změnu průtoku je mediánový test, 

který reaguje na odchylky periodického charakteru. Naopak test založený na 

znaménkách diferencí, který reaguje na odchylky lineárního charakteru (posun nahoru 

nebo dolů), je ke změně dýchacího režimu citlivý nejméně. 

Porovnání průběhů rychlosti v různých bodech modelu je prezentováno v Tab. 18. 

Porovnávány byly vždy odpovídající si body, které byly určeny na základě odhadu, kde 

částice, která prošla určitým bodem řezu A, projde řezem B (podobně i v ostatních 

řezech) za předpokladu laminárního proudění.   
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Tab. 17 Porovnání dechových režimů v jednotlivých bodech. Značení řezů odpovídá Obr. 58b, 

značení bodů v řezu: O – osa trubice, R – vpravo, L – vlevo, F – vpředu, B – vzadu. Hodnota v mm 

je vzdálenost od osy. Výsledek 0 = nelze zamítnout nulovou hypotézu, 1 = zamítáme nulovou 

hypotézu 

  

0,5 L & 4s vs. 1L & 4s 1L & 4s vs. 1,5 L & 3s 0,5 L & 4s vs.1,5 L & 3s 

A 

0 mm 0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 

R 4,4 mm 0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 0  0  0    1  1 

L 4,4 mm  0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 

F 4,4 mm 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 

B 4,4 mm  1  1  1    0  1 1  1  1    0  1 0  1  1    1  1 

B 

0 mm 0  0  0    0  1 0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 

R 4,8 mm  0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 1  0  0    1  1 

L 4,8 mm  0  0  0    0  1 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 

F 4,8 mm  0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 

B 4,8 mm  0  1  1    0  1 1  0  0    1  1 0  1  1    1  1 

C 

0 mm 0  0  0    1  1 0  0  0    0  1 0  0  0    1  1 

R 3 mm  0  0  0    0  1 0  0  0    0  1 NED 

L 3 mm 0  0  0    0  1 0  0  0    0  1 0  1  1    0  1 

F 3 mm 0  0  0    1  1 0  1  1    1  1 0  0  0    0  1 

B 3 mm  0  1  1    0  1 1  0  0    0  1 1  1  1    1  1 

D 

0 mm 0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 0  0  0    0  1 

L 2,3 mm  0  0  1    1  1 1  0  0    0  1 0  1  1    1  1 

R 2,3 mm  0  0  0    0  1 0  1  1    0  1 0  0  0    0  1 

F 2,3 mm  0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 

B 2,3 mm  0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

E 

0 mm 1  1  1    0  1 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 

R 3,5 mm  0  0  0    0  1 0  1  1    1  1 0  0  0    1  1 

L 3,5 mm  0  0  0    0  1 NED NED 

F 3,5 mm  0  0  0    1  1 0  1  1    1  1 1  1  1    1  1 

B 3,5 mm 0  1  1    1  0 NED 1  1  1    1  0 

F 

0 mm 0  0  0    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

R 2 mm  NED 0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 

L 2 mm 0  0  0    0  1 0  1  1    0  1 0  1  1    0  1 

F 2 mm  0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 

B 2 mm 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

G 0 mm  0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

Tab. 18 Porovnání proudění v různých částech plic. Hlavičky sloupců označují porovnávané řezy, 

hlavičky řádků označují režimy dýchání a měřené body: O – osa trubice, R – vpravo, L – vlevo, F – 

vpředu, B – vzadu (dle Obr. 58b) 

    A-B B-E B-C E-F C-D 

0
,5

 L
 

&
 4

s 

O 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

R 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 

L 0  0  0    0  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

F 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 

B 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

1
 L

 

&
 4

s 

O 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

R 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 

L 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

F 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

B 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    0  1 

1
,5

 L
 

&
 3

 s
 

O 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

R 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 NED 

L 1  1  1    1  1 NED 0  1  1    1  1 NED 0  1  1    1  1 

F 0  1  1    1  1 NED 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 

B 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 0  1  1    1  1 
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Proudění v pravém bronchu je značně rozdílné od proudění v trachei (porovnání B-E). 

Nejzajímavější výsledky podává test založený na bodech zvratu. Ten nezamítá nulovou 

hypotézu v některých bodech při porovnání řezů A a B, tedy v trachei, a v některých 

bodech při porovnání řezů B-C (trachea – levý bronchus) a C-D (řezy v levém bronchu). 

To lze interpretovat tak, že proudění v těchto bodech vykazuje jistou míru podobnosti. 

Při režimu s největším průtokem však již i test založený na bodech zvratu nulovou 

hypotézu zamítá (to znamená, že rozdíly v proudění již nejsou náhodné). 

9.1.7. Zhodnocení výsledků statistické analýzy 

Testy náhodnosti potvrdily, že nejzásadnější vliv na proudění v plicích má tvar 

geometrie. Výsledky prokázaly, že rychlostní profily si zachovávají základní tvar 

zejména v levém bronchu při klidném dýchání. Při vyšších průtocích již byly nalezeny 

statisticky významné odchylky v téměř všech porovnávaných bodech (výjimkou byly body 

řezu C). Statistické testy umožňují také detekci mezicyklové variability. Je však třeba 

konstatovat, že nejobtížnější částí analýzy je interpretace výsledků. V prvním kroku byla 

nastavena velikost jádra pro vyhlazování. Volba různě velkého jádra ovlivňuje výsledky 

testů vlivem potlačení nebo zvýraznění menších fluktuací rychlosti. Každé nastavení ale 

poskytuje informaci, která může být užitečná pro konkrétní účel. Nelze tedy říct, že 

některé nastavení by bylo jednoznačně lepší než jiné. Zdá se, že komplexní analýza, kdy 

by všechny soubory byly porovnány sadou různě velkých jader, by mohla být využitelná 

při hodnocení turbulence v daných bodech. 

Použitelnost prezentovaných statistických testů není omezena pouze na PDA měření 

v plicích. Lze je použít pro porovnání ekvidistantně a neekvidistantně vzorkovaných dat 

a dokonce i pro porovnání numerických simulací s měřením. 

9.2. Rozbor turbulentního transportu částic na základě PDA 

měření 

Výsledky PDA měření bylo možné použít i pro výpočet výkonové spektrální hustoty 

turbulentní kinetické energie. Podrobný popis metodiky a výsledků byl publikován v 

(Jedelsky, Lizal a Jicha 2012).  

Výkonová spektrální hustota charakterizuje rozdělení výkonu fluktuací rychlosti (a tedy 

i turbulentní kinetické energie) v závislosti na frekvenci. Turbulentní proudění obsahuje 

nestacionární vírové struktury o různých měřítcích. Nejvíce kinetické energie je 

obsaženo ve vírech největších rozměrů s nejnižší frekvencí. Ty jsou však nestabilní, 

rozpadají se a předávají energii menším vírům. Tak to pokračuje k vírům stále menších 

rozměrů. Vazkost tekutiny při tomto přenosu hraje zanedbatelnou roli. Energetická 

kaskáda pokračuje až k vírům nejmenší velikosti, kde se vírový pohyb stává stabilním 

vlivem vazkých sil a dochází k přímé disipaci kinetické energie víru a k přeměně v teplo 

(Uruba 2006).  
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Maximální dosažitelná frekvence měření rychlosti pomocí PDA je závislá na množství 

částic přicházejících do měřicího objemu. Střední frekvenci záznamu částic  ̇ (bývá 

označována jako data rate nebo droplet arrival frequency, jedná se o analogickou veličinu 

k vzorkovací frekvenci u ekvidistantně vzorkovaných signálů) lze vypočítat z rovnice: 

Kde  ̅ je střední rychlost částic,  ̅ je střední početní koncentrace částic aerosolu 

v jednotce (počet/m3), S je průmět měřicího objemu kolmo na směr měřené složky 

rychlosti a konstanta K závisí na viditelnosti částic pro PDA a validaci (nastavení PDA 

systému). Pro počet částic p procházejících měřicím objemem platí exponenciální 

závislost na době Δt mezi průchody dvou následujících částic:  

Tato závislost byla experimentálně ověřena v ose trachei (Obr. 60) pro dvě nastavení 

průměru paprsku. Nejpravděpodobnější doba mezi průlety částice je blízká nule, což 

znamená, že signál obsahuje informaci o velmi vysokých frekvencích. Nejvyšší použitelná 

frekvence je však dle (Adrian a Yao 1987):  

      
 ̇

  
 (51)  

  ̇   ̅   ̅      (49)  

  (  )   ̇     ̇   (50)  

Obr. 59 Rychlost a intenzita turbulence v ose pravého bronchu za 

druhou bifurkací (viz. Obr. 29 vlevo). Jsou vyznačeny části 

nádechu a výdechu použité pro výpočet výkonové spektrální 

hustoty fluktuací rychlosti. Intenzita turbulence byla vypočtena 

s využitím střední rychlosti vypočítané z průtoku daným řezem. 

Upraveno z (Jedelsky, Lizal a Jicha 2012)  
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Nepravidelnost příletu částic představuje problém i pro výpočet výkonové spektrální 

hustoty. V našem případě byla proto použita technika Slot Correlation (SC) dle (Benedict 

a kol. 2000) pro odhad autokorelační funkce, z níž se pomocí Fourierovy transformace 

počítá výkonová spektrální hustota turbulentní kinetické energie.  

Výpočty byly provedeny v programu 

Kern (Nobach 2002), pro oscilační režimy 

dýchání byla vždy použita pouze část 

cyklu, která odpovídala pro nádech 0,3 

až 0,7 π, pro výdech 1,3 až 1,7 π (viz. 

Obr. 59). Na Obr. 61 je typická závislost 

výkonové spektrální hustoty na 

frekvenci fluktuací rychlosti. Obě osy 

jsou v logaritmických souřadnicích. 

V pásmu nízkých frekvencí (do 10 Hz) se 

zachovává konstantní hodnota výkonové 

spektrální hustoty, tato oblast se dle 

Kolmogorovy teorie nazývá energetickou 

oblastí. Víry, které spadají do tohoto pásma, nesou největší část kinetické energie 

turbulentního proudění. Následuje inerciální podoblast, která klesá s exponentem -2/3 a 

Obr. 60 Histogram doby mezi průlety částic pro 

dvě velikosti paprsku (Jedelsky, Lizal a Jicha 

2012) 

Obr. 61 Průměrná výkonová spektrální hustota 

s vyznačenými směrodatnými odchylkami 

(Jedelsky, Lizal a Jicha 2012) 

Obr. 63 Výkonová spektrální hustota pro různé 

částice (Jedelsky, Lizal a Jicha 2012) 
Obr. 64 Porovnání stacionárních a oscilačních 

režimů (Jedelsky, Lizal a Jicha 2012) 

Obr. 62 Porovnání režimů dýchání (Jedelsky, 

Lizal a Jicha 2012) 
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od zhruba 300 Hz pak s exponentem -7/3. Tato hodnota se mírně liší od hodnoty -5/3, 

která pro tuto oblast vychází dle Kolmogorovy teorie. Důvodem je anizotropie proudění 

v plicích (Kolmogorov předpokládá izotropní turbulenci). Energetické víry jsou během 

dýchání neustále generovány složitou geometrií plic. Z Obr. 63 je zřejmé, že velikost 

částic neměla zásadní vliv na změnu tvaru závislosti, i velké částice dostatečně přesně 

sledují vysokofrekvenční fluktuace rychlosti. Porovnání stacionárních a oscilačních 

režimů (Obr. 64) ukázalo, že ve všech režimech obsahují vysoké frekvence více kinetické 

energie při výdechu. Vysvětlení spočívá v rozdílném způsobu generování turbulence. 

Zatímco při nádechu je turbulence generována zejména laryngálním proudem, při 

výdechu je generována míšením proudů z dceřiných větví. 

Různé režimy dýchání jsou porovnány v Obr. 62. Je patrné, že s rostoucím průtokem 

roste energie obsažená ve fluktuacích vysokých frekvencí, zatímco fluktuace 

s frekvencemi do 30 Hz zůstávají konstantní. 

Spektrální analýza fluktuací rychlosti z výsledků měření PDA prokázala vliv změny 

režimu dýchání na velikost turbulentní kinetické energie. Překvapivá je skutečnost, že i 

velké částice (8 µm) dokážou sledovat proudění, přesněji řečeno, na základě porovnání 

výkonové spektrální hustoty nelze rozlišit jednotlivé velikostní třídy částic. 

9.3. Rozbor výsledků měření depozice aerosolu 

9.3.1. Lokální depozice 

Výsledky depozice sférických částic měřené pomocí PET byly vyhodnoceny také pro 

jednotlivé generace větvení. Tyto výsledky bylo pak možné porovnat s dostupnou 

literaturou. Na Obr. 65 vidíme porovnání v trachei. Černobíle jsou data z předchozích 

studií (Zhou a Cheng 2005), modře výsledky pro realistický model a hnědou barvou jsou 

značeny výsledky pro semirealistický 

model. Je zřejmé, že výsledky se dobře 

shodují. Depozice v trachei 

semirealistického modelu je mírně 

nižší, což může být důsledek hladkých 

stěn. Segment ústní dutiny je u obou 

modelů totožný, takže proudění na 

vstupu je také stejné. Je třeba vzít v 

úvahu, že dělení Zhouova, Chanova i 

Schlesingerova modelu na segmenty se 

liší od našeho modelu realistického i 

semirealistického. Přesto je i při 

porovnání depozice v dalších 

generacích plic (Obr. 66 až Obr. 69) 

zřejmá velmi dobrá shoda. 

Předpokládaný rozdíl v depozičních účinnostech mezi realistickým a semirealistickým 

modelem však není patrný. Příčinou může být použití realistické ústní dutiny. Pokud by 

se tato hypotéza potvrdila, znamenalo by to, že vliv ústní dutiny a laryngálního proudu 

je mnohem výraznější než se dosud předpokládalo a naopak vliv realisticky zakřivených 

Obr. 65 Porovnání depozice v trachei s literaturou 

pro realistický a semirealistický model. Graf 

upraven z: (Zhou a Cheng 2005) 
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stěn je malý. Potvrzení hypotézy bude možné na základě dalších měření na obou 

modelech a na základě rozboru PDA měření a výpočtu výkonové spektrální hustoty 

turbulentní kinetické energie v semirealistickém modelu. 

 

  

 
 

9.3.2. Výpočet depoziční účinnosti se zahrnutím korigovaného 

charakteristického rozměru 

V grafu na Obr. 45 byl za charakteristický rozměr ve Stokesově čísle dosazován průměr 

mateřské větve. Důvodem byla snaha o přesné porovnání s výsledky Zhou a Chenga 

(2005), kteří právě takový způsob výpočtu použili. Z hlediska mechaniky tekutin by však 

bylo vhodnější použít skutečný průměr, kterým aerosol proudí. Výpočet Stokesova čísla 

byl proto proveden i pro zpřesněnou hodnotu průměru daného segmentu (na základě 

hodnot ekvivalentních průměrů trubic z Tab. 4) a výsledek je uveden v grafu na Obr. 70. 

Obr. 66 Porovnání depozice v 1. generaci 

větvení s literaturou pro realistický a 

semirealistický model. Graf upraven z: (Zhou a 

Cheng 2005) 

Obr. 67 Porovnání depozice v 2. generaci 

větvení s literaturou pro realistický a 

semirealistický model. Graf upraven z: (Zhou 

a Cheng 2005) 

Obr. 68 Porovnání depozice ve 3. generaci větvení 

s literaturou pro realistický a semirealistický 

model. Graf upraven z: (Zhou a Cheng 2005) 

Obr. 69 Porovnání depozice ve 3. generaci 

větvení s literaturou pro realistický a 

semirealistický model. Graf upraven z: 

(Zhou a Cheng 2005) 
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Obr. 70 Depoziční účinnost v závislosti na Stokesově čísle pro korigovaný charakteristický rozměr. 

Porovnání s literaturou (Zhou a Cheng 2005). Nově naměřené výsledky jsou odlišeny barevně, 

dříve publikované výsledky jsou zobrazeny prázdnými značkami. 

Zmenšením charakteristického rozměru došlu ke zvýšení Stokesova čísla, takže hodnoty 

se posunuly směrem doprava. Zároveň však došlo ke snížení velikosti rozptylu hodnot, 

což potvrzuje předpoklad, že tento výpočet Stokesova čísla je vhodnější. Body, které mají 

v každé sadě nejmenší Stokesovo číslo a zároveň vysokou depoziční účinnost, náleží ústní 

dutině. V původním Zhouově grafu hodnoty pro ústní dutinu nejsou vyneseny, ale v Obr. 

70 je (pouze nové výsledky) uvádím z důvodu srovnání s depozicí v celém modelu. 

9.3.3. Určení rovnice pro výpočet depoziční účinnosti 

Zhou a Cheng (2005) uvádějí teoretický model pro výpočet depozice v tracheální oblasti: 

 DE        Stk
 

 (52)  

Přičemž předpokládají vyvinuté turbulentní proudění. Tento tvar rovnice pro výpočet 

depoziční účinnosti byl použit k aproximaci hodnot získaných experimentálně (Obr. 71). 

Aproximace byla provedena v software Origin 8.6. Je ovšem zřejmé, že tato funkce 

nevystihuje závislost dostatečně přesně. Pro nižší Stokesova čísla je závislost 

nadhodnocena. Proto byla hledána jiná aproximační funkce, která by lépe odpovídala 

experimentálním datům. 
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Obr. 71 Proložení naměřených dat empiricky odvozenými rovnicemi (modře rovnice navržená Zhou 

a Chengem, červeně proložení Gompertzovou křivkou) 

Jako vhodnější se ukázala tzv. Gompertzova křivka, která se používá pro popis jevů, pro 

něž je charakteristický trvalý růst s pomalým počátkem a omezenou maximální 

hodnotou (Albano a kol. 2012). Příkladem použití Gompertzovy křivky je např. 

aproximace nárůstu počtu používaných mobilních telefonů. 

 DE                (Stk     )
 (53)  

Porovnáme-li upravené koeficienty determinace (Adj. R-Square), zjistíme, že Zhouova 

aproximace vysvětluje téměř 60 % variability depoziční účinnosti, zatímco Gompertzova 

křivka vysvětluje téměř 71 % variability depoziční účinnosti a lze ji tedy pokládat za 

vhodnější model. 

9.3.4. Závislost mezi charakteristikami transportu a depozicí 

aerosolu 

Oproti původním předpokladům se nepodařilo proměřit podrobně řezy v každém 

segmentu modelu. Nastavení PDA systému v realistické geometrii bylo natolik složité, že 

výsledky bylo nakonec možné získat pouze v 16 řezech, z nichž některé obsahovaly pouze 

měřicí bod v ose trubice. Nebylo tak možné provést přímo korelace mezi intenzitou 

turbulence změřenou PDA a depozicí. Řešení proto muselo spoléhat na použití 

integrálních charakteristik proudění, konkrétně Reynoldsova a Deanova čísla. Jak bylo 

uvedeno v úvodní části práce, Reynoldsovo číslo je poměrem setrvačných a viskózních sil 

a používá se k určení přechodu proudění do turbulentního režimu. Deanovo číslo 

reprezentuje účinek zakřivení proudu v poměru k viskozitě tekutiny a vypovídá o 

velikosti sekundárního proudění.  
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Obr. 72 Depoziční účinnost v závislosti na Reynoldsově čísle 

 

Obr. 73 Podíl depoziční účinnosti a Stokesova čísla v závislosti na Reynoldsově čísle 

 

Obr. 74 Depoziční účinnost v závislosti na parametru Stk.Re-0,4 
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Nejprve byla ověřena závislost depoziční účinnosti přímo na Reynoldsově čísle (Obr. 72). 

Z grafu je patrné, že v rámci jedné sady měření depoziční účinnost s rostoucím 

Reynoldsovým číslem klesá, vyhodnocení vlivu změny režimu z takto konstruovaného 

grafu nebylo možné, protože depoziční účinnost nebyla korigována na vliv Stokesova 

čísla. V Obr. 73 je vynesena závislost podílu depoziční účinnosti a Stokesova čísla na 

Reynoldsově čísle. Korelace mezi těmito veličinami ale není patrná. Grgic a kol. (2004b) 

nalezli korelaci mezi depoziční účinností a parametrem ve tvaru Stk.Re0,37. Experimenty 

prováděli na idealizované ústní dutině. Na základě tohoto podnětu byla hledána 

závislost mezi depoziční účinností a parametrem ve tvaru Stk.Rea. Výsledná nalezená 

závislost je v Obr. 74. Pro parametr Stk.Re-0,4 dojde k výraznému snížení variability. 

Závislost je ve tvaru skloněného písmene J, s rostoucím parametrem nejprve klesá, až 

dosáhne hodnoty minima, a pak roste. Hodnoty nalevo od minima náleží ústní dutině, 

trachei a první bifurkaci. Zdá se, že zapojením vhodného parametru, který by vzal 

v úvahu i geometrii plic, by bylo možné získat lepší parametr, který by umožnil ještě 

přesnější predikci depozice. 

Longest a Vinchurkar (2009) našli na základě numerických simulací korelaci mezi 

Deanovým číslem a depozicí. Proto byla hledána závislost depoziční účinnosti na 

parametru Stka.Reb.Dec, ale bohužel výsledek byl vždy horší než pro jednodušší parametr 

Stk.Re-0,4. Samotná závislost depoziční účinnosti na Deanově čísle je na Obr. 75. 

 

Obr. 75 Depoziční účinnost v závislosti na Deanově čísle 

Příčinou nemožnosti nalézt korelaci je pravděpodobně způsob výpočtu Deanova čísla. 

Zatímco v idealizované symetrické geometrii, kterou použili Longest a Vinchurkar lze 

snadno určit poloměr křivosti, v reálné asymetrické bifurkaci to bylo velmi komplikované 

a výsledná hodnota pravděpodobně neodpovídá skutečnosti. Způsob výpočtu Deanova 

čísla byl popsán v kapitole Fyzické experimentální modely. Pro určení vlivu 

sekundárních rychlostí na depozici se tak jeví schůdnější jiný přístup, a to použití 2D 

LDV, kterou bude možné přímo změřit 2 složky rychlosti na semirealistickém modelu. 

LDV byl nově pořízen na Odbor termomechaniky a techniky prostředí FSI VUT v Brně 

v roce 2012. 
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10. MOŽNÝ SMĚR DALŠÍHO VÝZKUMU 

Předložená dizertační práce byla od počátku plánována jako součást rozsáhlejšího 

výzkumného úkolu, jehož tématem je transport a depozice aerosolu v dýchacích cestách. 

Obsahem této práce je popis úvodní etapy výzkumu a jeho výsledků, logicky ale nemůže 

být uzavřením celého úkolu. Naopak právě díky jejímu zpracování byly otevřeny nové 

otázky, na něž bude třeba v dalších letech hledat odpovědi. Zároveň se při jejím 

zpracovávání objevila související témata, která by bylo možné s dostupnou technikou 

zpracovat. Možný směr dalšího výzkumu bych proto nastínil ve dvou rovinách. První 

rovinou je pokračování v úkolech řešených v rámci dizertační práce. Sem patří provedení 

dalších měření pomocí PDA na semirealistickém modelu, na kterém je možné získat 

mnohem podrobnější informace a pomocí spektrální analýzy dat získat informace o 

turbulentním charakteru proudění. Dále je třeba provést další měření depozice 

sférického aerosolu s cílem zpřesnit odhad nejistot. Současně bude vhodné provést 

měření depozice vláknitého aerosolu, přičemž důraz musí být kladen na zajištění vysoké 

kvality výplachových filtrů. Na tato měření by mělo navázat měření porézních aerosolů a 

porovnání jejich transportu a depozice s vláknitými a kulovými aerosoly. Současně lze 

přejít od měření harmonického průběhu dýchání k reálným dýchacím cyklům. Možností 

je také simulovat patologické změny na plicích a jejich vliv na proudění a depozici. 

Druhou rovinou pokračování práce může být posun směrem k farmaceutickým 

aerosolům. S dostupnou technikou (PDA, mechanismus pro simulaci dýchání, modely 

dýchacích cest, přístroje pro měření velikosti a koncentrace aerosolu) by bylo možné 

provádět měření reálných farmaceutických aerosolů a jejich chování v dýchacích cestách. 
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11. ZÁVĚR 

Transport a depozice aerosolu v dýchacích cestách je složitým problémem, jehož 

výzkumem se zahraniční pracoviště zabývají již několik desítek let. V této dizertační 

práci byly prezentovány některé nové přístupy, jejichž aplikací byly získány nové 

poznatky. Jednalo se zejména o použití fázové Dopplerovské anemometrie v realistické 

geometrii a následně o aplikaci statistické a frekvenční analýzy získaných dat. Ke 

splnění tohoto cíle bylo nutné vytvořit fyzické modely plic a vyvinout metodiku pro 

měření i zpracování dat. V oblasti měření depozice bylo provedeno měření sférických 

částic pozitronovou emisní tomografií a měření depozice vláken s následným 

vyhodnocením filtrů pomocí fázově kontrastní mikroskopie kombinované s automatickou 

analýzou obrazů. 

Mezi hlavní poznatky získané z výsledků PDA měření patří podrobná dokumentace 

přechodu od laminárního k turbulentnímu proudění v různých řezech během dechového 

cyklu a potvrzení vlivu dceřiných větvení na generování turbulence. Výsledky byly také 

použity k validaci numerických simulací provedených na totožné geometrii. Ze 

statistické analýzy výsledků PDA vyplynulo zjištění, že změna režimu dýchání nejméně 

ovlivňuje proudění v levém bronchu. Vliv geometrie na tvar průběhu rychlosti během 

dýchacího cyklu se ukázal jako zcela dominantní. Frekvenční analýza dat získaných 

pomocí PDA prokázala zanedbatelný vliv velikosti částic na výkonovou spektrální 

hustotu kinetické energie, naopak změna režimu proudění se projevila zvýšením 

turbulentní kinetické energie obsažené ve vyšších frekvencích. Měření depozice aerosolu 

naznačilo zásadní vliv ústní dutiny na proudění a depozici aerosolu. Při připojení 

realistické ústní dutiny k semirealistickému modelu s válcovými stěnami byla depoziční 

účinnost prakticky srovnatelná s modelem, který měl realistické zakřivené stěny. Měření 

depozice vláken je třeba ještě rozšířit, podle zatím dostupných výsledků se zdá, že 

skleněná vlákna snáze penetrují přes ústní dutinu a tracheu, v dalších částech plic se ale 

usazují podobně jako sférické částice.  

Výzkum chování aerosolu v dýchacích cestách se bude jistě rozvíjet i v následujících 

letech, důležitým tématem budou nanočástice a bioaerosoly. V našich podmínkách 

považuji za vhodné pokračovat ve výzkumu s využitím vyvinutých metod pro měření 

transportu a depozice aerosolu a věnovat se studiu depozice porézních částic, u nichž je 

perspektiva využití pro terapeutické účely. 

  



LITERATURA 

118 
 

LITERATURA 
ADLER, K. A C. BRUCKER Dynamic flow in a realistic model of the upper human lung airways. 

Experiments in Fluids, AUG 2007, 43(2-3), 411-423. 

ADLER, K., W. SCHRÖDER A C. BRÜCKER. DPIV Measurements of Dynamic Flow Patterns in 

a Realistic Model of the Lung Airways Down to the 6th Generation. In 13th Int. Symp. on Appl. 

Laser Techniques to Fluid Mechanics. Lisbon, Portugal, 2006. 

ADRIAN, R. J. A C. S. YAO Power spectra of fluid velocities measured by laser. Exp. Fluids, 

1987, 5(1) , 1987, p.17-28. 

ALBANO, G., V. GIORNO, P. ROMAN-ROMAN A F. TORRES-RUIZ On the therapy effect for a 

stochastic growth Gompertz-type model. Mathematical Biosciences, Feb 2012, 235(2), 148-160. 

ALI, M., R. N. REDDY A M. K. MAZUMDER Electrostatic charge effect on respirable aerosol 

particle deposition in a cadaver based throat cast replica. Journal of Electrostatics, Jul 2008, 

66(7-8), 401-406. 

ANDRADE, J. S., JR., A. M. ALENCAR, M. P. ALMEIDA, J. MENDES FILHO, a kol. 

Asymmetric Flow in Symmetric Branched Structures. Physical Review Letters,  1998, 81(4), 926-

929. 

ANNAPRAGADA, A. A N. MISHCHIY In silico modeling of aerosol deposition in lungs. Drug 

Discovery Today: Disease Models,  2007, 4(3), 155-161. 

BAILEY, M. R. THE NEW ICRP MODEL FOR THE RESPIRATORY-TRACT. Radiation 

Protection Dosimetry,  1994, 53(1-4), 107-114. 

BALASHAZY, I., W. HOFMANN A T. B. MARTONEN Inspiratory particle deposition in airway 

bifurcation models. Journal of Aerosol Science,  1991, 22(1), 15-30. 

BALÁSHÁZY, I. A W. HOFMANN Particle deposition in airway bifurcations–II. Expiratory flow. 

Journal of Aerosol Science,  1993, 24(6), 773-786. 

BARON, P. A., G. J. DEYE A J. FERNBACK Length separation of fibers. Aerosol Science and 

Technology, Aug 1994, 21(2), 179-192. 

BEECKMANS, J. M. The deposition of aerosols in the respiratory tract. I. Mathematical analysis 

and comparison with experimental data. Can J Physiol Pharmacol, Jan 1965, 43, 157-172. 

BENEDICT, L. H., H. NOBACH A C. TROPEA Estimation of turbulent velocity spectra from 

laser Doppler data. Measurement Science & Technology, Aug 2000, 11(8), 1089-1104. 

BOWMAN, A. W. A A. AZZALINI Applied smoothing techniques for data analysis : the kernel 

approach with S-Plus illustrations. Oxford, New York: Clarendon Press, Oxford University Press, 

1997. xi, 193 p. ISBN 0198523963. 

BRANCATISANO, T., P. W. COLLETT A L. A. ENGEL Respiratory movements of the vocal 

cords. J Appl Physiol, May 1983, 54(5), 1269-1276. 

BROUNS, M., S. VERBANCK A C. LACOR Influence of glottic aperture on the tracheal flow. 

Journal of Biomechanics,  2007, 40(1), 165-172. 

BRÜCKER, C. A W. SCHRÖDER. Flow visualization in a model of the bronchial tree in the 

human lung airways via 3-D PIV. In PSFVIP-4. Chamonix, France, 2003. 

BUTLER, J. A A. TSUDA Logistic trajectory maps and aerosol mixing due to asynchronous flow 

at airway bifurcations. Respiratory Physiology & Neurobiology, AUG 25 2005, 195-206. 

CHAN, T. L. A M. LIPPMANN Experimental measurements and empirical modeling of the 

regional deposition of inhaled particles in humans. American Industrial Hygiene Association 

Journal,  1980, 41(6), 399-408. 

CHAN, T. L., R. M. SCHRECK A M. LIPPMANN Effect of the laryngeal jet on particle deposition 

in the human trachea and upper bronchial airways. Journal of Aerosol Science,  1980, 11(5-6), 

447-&. 



LITERATURA 

119 
 

CHANG, H. K. A O. A. ELMASRY A model study of flow dynamics in human central airways .1. 

axial velocity profiles. Respiration Physiology,  1982, 49(1), 75-95. 

CHENG, K. H., Y. S. CHENG, H. C. YEH, R. A. GUILMETTE, a kol. In vivo measurements of 

nasal airway dimensions and ultrafine aerosol deposition in the human nasal and oral airways. 

Journal of Aerosol Science, Jul 1996, 27(5), 785-801. 

CHENG, Y. S., Y. ZHOU A B. T. CHEN Particle deposition in a cast of human oral airways. 

Aerosol Science and Technology, Oct 1999, 31(4), 286-300. 

CHOI, J., M. H. TAWHAI, E. A. HOFFMAN A C. L. LIN On intra- and intersubject variabilities 

of airflow in the human lungs. Physics of Fluids, Oct 2009, 21(10), 17. 

CLINKENBEARD, R. E., D. L. JOHNSON, R. PARTHASARATHY, M. C. ALTAN, a kol. 

Replication of human tracheobronchial hollow airway models using a selective laser sintering 

rapid prototyping technique. AIHAJ, Mar-Apr 2002, 63(2), 141-150. 

COHEN, B. S., R. G. SUSSMAN A M. LIPPMANN Factors affecting distribution of air-flow in a 

human tracheobronchial cast. Respiration Physiology, Sep 1993, 93(3), 261-278. 

COLLINS, J. M., A. H. SHAPIRO, E. KIMMEL A R. D. KAMM The steady expiratory pressure-

flow relation in a model pulmonary bifurcation. Journal of Biomechanical Engineering-

Transactions of the Asme, Aug 1993, 115(3), 299-305. 

CORCORAN, T. E. A N. CHIGIER Characterization of the laryngeal jet using phase Doppler 

interferometry. Journal of Aerosol Medicine-Deposition Clearance and Effects in the Lung, Sum 

2000, 13(2), 125-137. 

CORCORAN, T. E. A N. CHIGIER Inertial deposition effects: A study of aerosol mechanics in the 

trachea using laser Doppler velocimetry and fluorescent dye. Journal of Biomechanical 

Engineering-Transactions of the Asme, Dec 2002, 124(6), 629-637. 

CORIERI, P.,A M. L. RIETHMULLER Laser doppler velocimetry and computer automation to 

measure low velocities in a pulmonary model. Iciasf 89 Record: International Congress on 

Instrumentation in Aerospace Simulation Facilities,  1989, 226-236. 

DANTEC DYNAMICS. Principles of Phase Doppler Anemometry. 2001. Available from 

Internet:<http://www.dantecdynamics.com/Default.aspx?ID=455>.  

DARQUENNE, C. A M. PAIVA One-dimensional simulation of aerosol transport and deposition 

in the human lung. Journal of Applied Physiology, Dec 1994, 77(6), 2889-2898. 

DARQUENNE, C. A N. PAIVA Two- and three-dimensional simulations of aerosol transport and 

deposition in alveolar zone of human lung. Journal of Applied Physiology, Apr 1996, 80(4), 1401-

1414. 

DARQUENNE, C., J. B. WEST A G. K. PRISK Deposition and dispersion of 1-µm aerosol boluses 

in the human lung: effect of micro- and hypergravity. Journal of Applied Physiology, Oct 1998, 

85(4), 1252-1259. 

DAUBE-WITHERSPOON, M. E., J. S. KARP, M. E. CASEY, F. P. DIFILIPPO, a kol. PET 

performance measurements using the NEMA NU 2-2001 standard. Journal of Nuclear Medicine, 

Oct 2002, 43(10), 1398-1409. 

DEHONG, L., Z. WEIHAI, C. BO A L. HAIKUAN. A Combination of Wire Screens for Simulating 

Aerosol Deposition in Human Tracheobronchial Regions. In Bioinformatics and Biomedical 

Engineering, 2008. ICBBE 2008. The 2nd International Conference on. 2008, p. 3993-3995. 

DOHÁNYOSOVÁ, P., L. KUBINCOVÁ, J. SMOLÍK, J. SCHWARZ, a kol. Výkladový slovník 

aerosolových termínů - volně přeloženo dle BARON P. A., WILLEKE K. (2001), Aerosol 

Measurement: Principles, Techniques and Applications,2.vydání, J. Wiley & Sons, New York. 

Edtion ed. Praha: Česká aerosolová společnost, 2007. 

EITEL, G., W. SCHRODER A M. MEINKE Numerical investigation of the flow field in the upper 

human airways. Modelling in Medicine and Biology Viii,  2009, 13, 103-114. 



LITERATURA 

120 
 

ELCNER, J., M. FORMAN, J. JEDELSKÝ, F. LÍZAL, a kol. Numerical simulation of air flow in a 

realistic model of the human upper airways. In International conference Experimental Fluid 

Mechanics 2010. Liberec: Technical University of Liberec, 2010, vol. 1, p. 115-118. 

ELCNER, J., F. LIZAL, J. JEDELSKY A M. JICHA. Numerical simulation of air flow in a model 

of lungs with mouth cavity. In Experimental fluid mechanics 2011. Jicin, Czech republic: 

Technical University of Liberec, 2011. 

FINDEISEN, W. Über das Absetzen kleiner, in der Luft suspendierter Teilchen in der 

menschlichen Lunge bei der Atmung. Pflügers Archiv European Journal of Physiology,  1935, 

236(1), 367-379. 

FISCHER, A., T. PFISTER A J. CZARSKE Derivation and comparison of fundamental 

uncertainty limits for laser-two-focus velocimetry, laser Doppler anemometry and Doppler global 

velocimetry. Measurement, Dec 2010, 43(10), 1556-1574. 

FREITAS, R. K. A W. SCHRODER Numerical investigation of the three-dimensional flow in a 

human lung model. Journal of Biomechanics, Aug 2008, 41(11), 2446-2457. 

FRESCONI, F. E. A A. K. PRASAD Secondary velocity fields in the conducting airways of the 

human lung. Journal of Biomechanical Engineering-Transactions of the Asme, Oct 2007, 129(5), 

722-732. 

FRESCONI, F. E., A. S. WEXLER A A. K. PRASAD Expiration flow in a symmetric bifurcation. 

Experiments in Fluids, Nov 2003, 35(5), 493-501. 

FRESCONI, F. E., A. S. WEXLER A A. K. PRASAD Transport profiles in the conducting airways 

of the human lung. International Journal of Heat and Mass Transfer, Nov 2008, 51(23-24), 5552-

5561. 

FUSEK, M. CIRDA 1.0 (software for Comparison of IRregularly sampled DAta). Brno: Brno 

University of Technology, 2011, Available from Internet:<http://www.sw.howto.cz/CIRDA/>. 

GEMCI, T., T. E. CORCORAN A N. CHIGIER A numerical and experimental study of spray 

dynamics in a simple throat model. Aerosol Science and Technology, Jan 2002, 36(1), 18-38. 

GRGIC, B., W. H. FINLAY, P. K. P. BURNELL A A. F. HEENAN In vitro intersubject and 

intrasubject deposition measurements in realistic mouth-throat geometries. Journal of Aerosol 

Science, Aug 2004a, 35(8), 1025-1040. 

GRGIC, B., W. H. FINLAY A A. F. HEENAN Regional aerosol deposition and flow measurements 

in an idealized mouth and throat. Journal of Aerosol Science, Jan 2004b, 35(1), 21-32. 

GROSSE, S., W. SCHRODER, M. KLAAS, A. KLOCKNER, a kol. Time resolved analysis of 

steady and oscillating flow in the upper human airways. Experiments in Fluids, JUN 2007, 42(6), 

955-970. 

GUILMETTE, L. A., J. D. WICKS A R. K. WOLFF Morphometry of human nasal airways in vivo 

using magnetic resonance imaging. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery - 

ISSN 1941-2711, 1989, 2, 365-377. 

GURMAN, J. L., M. LIPPMANN A R. B. SCHLESINGER Particle deposition in replicate casts of 

the human upper tracheobronchial tree under constant and cyclic inspiratory flow. 1. 

Experimental. Aerosol Science and Technology,  1984, 3(3), 245-252. 

HARDALUPAS, Y. A C. H. LIU Implications of the Gaussian intensity distribution of laser beams 

on the performance of the phase Doppler technique, sizing uncertainties. Progress in Energy and 

Combustion Science,  1997, 23(1), 41-63. 

HASELTON, F. R. A P. W. SCHERER Flow visualization of steady streaming in oscillatory flow 

through a bifurcating tube. Journal of Fluid Mechanics,  1982, 123 (OCT), 315-333. 

HEENAN, A. F., W. H. FINLAY, B. GRGIC, A. POLLARD, a kol. An investigation of the 

relationship between the flow field and regional deposition in realistic extra-thoracic airways. 

Journal of Aerosol Science, Aug 2004, 35(8), 1013-1023. 



LITERATURA 

121 
 

HEENAN, A. F., E. MATIDA, A. POLLARD A W. H. FINLAY Experimental measurements and 

computational modeling of the flow field in an idealized human oropharynx. Experiments in 

Fluids, Jul 2003, 35(1), 70-84. 

HERATY, K. B., J. G. LAFFEY A N. J. QUINLAN Fluid dynamics of gas exchange in high-

frequency oscillatory ventilation: In vitro investigations in idealized and anatomically realistic 

airway bifurcation models. Annals of Biomedical Engineering, Nov 2008, 36(11), 1856-1869. 

HEYDER, J. Particle-transport onto human airway surfaces. European Journal of Respiratory 

Diseases, 1982, 63, 29-50. 

HEYDER, J. Deposition of inhaled particles in the human respiratory tract and consequences for 

regional targeting in respiratory drug delivery. In Proc Am Thorac Soc. United States, 2004, vol. 

1, p. 315-320. 

HEYDER, J., J. GEBHART, G. RUDOLF, C. F. SCHILLER, a kol. Deposition of particles in the 

human respiratory tract in the size range 0.005–15 μm. Journal of Aerosol Science,  1986, 17(5), 

811-825. 

HINDS, W. C. Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles. 

New York: Wiley, 1999, 483 p. ISBN 0471194107. 

HOFMANN, W. Modeling techniques for inhaled particle deposition: The state of the art. Journal 

of Aerosol Medicine-Deposition Clearance and Effects in the Lung,  1996, 9(3), 369-388. 

HOFMANN, W. Modelling particle deposition in human lungs: modelling concepts and 

comparison with experimental data. Biomarkers,  2009, 14, 59-62. 

HOFMANN, W. A I. BALASHAZY Particle deposition patterns within airway bifurcations - 

solution of the 3D Navier-Stokes equation. Radiation Protection Dosimetry,  1991, 38(1-3), 57-63. 

HOPKINS, L. M., J. T. KELLY, A. S. WEXLER A A. K. PRASAD Particle image velocimetry 

measurements in complex geometries. Experiments in Fluids,  2000, 29(1), 91-95. 

HORSCHLER, I., C. BRUCKER, W. SCHRODER A M. MEINKE Investigation of the impact of 

the geometry on the nose flow. European Journal of Mechanics B-Fluids, Jul-Aug 2006, 25(4), 

471-490. 

HORSFIELD, K. Morphometry of the small pulmonary arteries in man. Circulation Research, 

May 1, 1978 1978, 42(5), 593-597. 

HORSFIELD, K. A G. CUMMING Angles of branching and diameters of branches in the human 

bronchial tree. Bull Math Biophys, Jun 1967, 29(2), 245-259. 

HORSFIELD, K., G. DART, D. E. OLSON, G. F. FILLEY, a kol. Models of the human bronchial 

tree. J Appl Physiol, Aug 1971, 31(2), 207-217. 

ISABEY, D. A H. K. CHANG A model study of flow dynamics in human central airways .2. 

secondary flow velocities. Respiration Physiology,  1982, 49(1), 97-113. 

JEDELSKY, J., F. LIZAL A M. JICHA Characteristics of turbulent particle transport in human 

airways under steady and cyclic flows. International Journal of Heat and Fluid Flow, 6/2012, 

35(0), 84-92. 

KATEDRA PARAZITOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UK. Světelná Mikroskopie. 2003, 

[cited 8.8.2012]. Available from Internet:<http://web.natur.cuni.cz/~parazit/parpages 

/mikroskopickatechnika/svetelnamikroskopie.htm>.  

KATZ, I. M., B. M. DAVIS A T. B. MARTONEN A numerical study of particle motion within the 

human larynx and trachea. Journal of Aerosol Science, Feb 1999, 30(2), 173-183. 

KEITCH, P. A., M. D. WRIGHT, A. J. BUCKLEY A D. L. HENSHAW. A mechanical lung model 

to measure particle deposition. In European Aerosol Conference. Universitat Salzburg, Austria, 

2007. 



LITERATURA 

122 
 

KELLY, J. T., B. ASGHARIAN, J. S. KIMBELL A B. A. WONG Particle deposition in human 

nasal airway replicas manufactured by different methods. Part I: Inertial regime particles. 

Aerosol Science and Technology, Nov 2004a, 38(11), 1063-1071. 

KELLY, J. T., B. ASGHARIAN, J. S. KIMBELL A B. A. WONG Particle deposition in human 

nasal airway replicas manufactured by different methods. Part II: Ultrafine particles. Aerosol 

Science and Technology, Nov 2004b, 38(11), 1072-1079. 

KESAVANATHAN, J. A D. L. SWIFT Human nasal passage particle deposition: The effect of 

particle size, flow rate, and anatomical factors. Aerosol Science and Technology, May 1998, 28(5), 

457-463. 

KIM, C. S. Methods of calculating lung delivery and deposition of aerosol particles. Respir Care, 

Jun 2000, 45(6), 695-711. 

KIM, C. S. A D. M. FISHER Deposition characteristics of aerosol particles in sequentially 

bifurcating airway models. Aerosol Science and Technology, Aug-Sep 1999, 31(2-3), 198-220. 

KIM, C. S. A S. C. HU Regional deposition of inhaled particles in human lungs: comparison 

between men and women. Journal of Applied Physiology, Jun 1998, 84(6), 1834-1844. 

KIM, C. S. A S. C. HU Total respiratory tract deposition of fine micrometer-sized particles in 

healthy adults: empirical equations for sex and breathing pattern. Journal of Applied Physiology, 

Aug 2006, 101(2), 401-412. 

KIM, C. S., S. C. HU, P. DEWITT A T. R. GERRITY Assessment of regional deposition of inhaled 

particles in human lungs by serial bolus delivery method. Journal of Applied Physiology, Nov 

1996, 81(5), 2203-2213. 

KIM, S. K. A S. K. CHUNG. PIV application to the respiratory airflow. In 7th International 

Symposium on Particle Image Velocimetry. Rome, Italy, 2007. 

KITAOKA, H., R. TAKAKI A B. SUKI A three-dimensional model of the human airway tree. 

Journal of Applied Physiology, Dec 1999, 87(6), 2207-2217. 

KITAOKA, H., S. TAMURA A R. TAKAKI A three-dimensional model of the human pulmonary 

acinus. Journal of Applied Physiology, Jun 2000, 88(6), 2260-2268. 

KLEINSTREUER, C., Z. ZHANG A Z. LI Modeling airflow and particle transport/deposition in 

pulmonary airways. Respiratory Physiology & Neurobiology, Nov 2008, 163(1-3), 128-138. 

KLINIKA NUKLEARNI MEDICINY LF UPOL. Parametry PET kamer. 2012, [cited 10.8.2012]. 

Available from Internet:<http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-nuklearni-

mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-

ochrana/pozitronova-emisni-tomografie/parametry-pet-kamer/>.  

KOMÁREK, P. A M. RABIŠKOVÁ. Technologie léků. In. Praha: Galén, 2006, p. 399. 

KULKARNI, P., P. A. BARON A K. WILLEKE Aerosol measurement : principles, techniques, and 

applications. Edtion ed. Hoboken, N.J.: Wiley, 2011. 883 p. ISBN 9780470387412. 

LANDAHL, H. On the removal of air-borne droplets by the human respiratory tract: I. The lung. 

Bulletin of Mathematical Biology,  1950, 12(1), 43-56. 

LEE, W. J., M. KAWAHASHI A H. HIRAHARA Experimental analysis of pendelluft flow 

generated by HFOV in a human airway model. Physiological Measurement, Aug 2006, 27(8), 661-

674. 

LEVIN, C. S. A E. J. HOFFMAN Calculation of positron range and its effect on the fundamental 

limit of positron emission tomography system spatial resolution. Physics in Medicine and Biology, 

Mar 1999, 44(3), 781-799. 

LIEBER, B. A Y. ZHAO Oscillatory flow in a symmetric bifurcation airway model. Annals of 

Biomedical Engineering, SEP-OCT 1998 1998, 26(5), 821-830. 



LITERATURA 

123 
 

LIN, C. L., M. H. TAWHAI, G. MCLENNAN A E. A. HOFFMAN Characteristics of the turbulent 

laryngeal jet and its effect on airflow in the human intra-thoracic airways. Respiratory Physiology 

& Neurobiology, Aug 2007, 157(2-3), 295-309. 

LIN, C. L., M. H. TAWHAI, G. MCLENNAN A E. A. HOFFMAN Computational Fluid Dynamics 

Multiscale Simulation of Gas Flow in Subject-Specific Models of the Human Lung. Ieee 

Engineering in Medicine and Biology Magazine, May-Jun 2009, 28(3), 25-33. 

LIPPAY, J. Fluorescence spectroscopy in study of aerosol-forming substances. Bachelor thesis, 

Brno University of Technology, 2011. 

LIPPMANN, M., D. B. YEATES A R. E. ALBERT Deposition, retention, and clearance of inhaled 

particles. British Journal of Industrial Medicine,  1980, 37(4), 337-362. 

LIZAL, F., J. ELCNER, P. K. HOPKE, J. JEDELSKY, a kol. Development of a realistic human 

airway model. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H-Journal of 

Engineering in Medicine,  2012a, 226(H3), 197-207. 

LIZAL, F., M. FUSEK, J. JEDELSKY A M. JICHA Application of statistical methods in human 

airway flow analysis. WIT Transactions on Engineering Sciences,  2012b, 74(2), 571 - 583. 

LIZAL, F., J. JEDELSKY, J. LIPPAY, T. HALASOVA, a kol. Aerosol transport in a model of 

human lungs. In Conference on Experimental Fluid Mechanics (EFM). Jicin, Czech Republic, 

2011, vol. 25. 

LONGEST, P. W. A S. VINCHURKAR Inertial deposition of aerosols in bifurcating models during 

steady expiratory flow. Journal of Aerosol Science, 4// 2009, 40(4), 370-378. 

LONGEST, P. W. A J. X. XI Effectiveness of direct Lagrangian tracking models for simulating 

nanoparticle deposition in the upper airways. Aerosol Science and Technology, Apr 2007, 41(4), 

380-397. 

MARTIN, A. R. A W. H. FINLAY A general, algebraic equation for predicting total respiratory 

tract deposition of micrometer-sized aerosol particles in humans. Journal of Aerosol Science, Feb 

2007, 38(2), 246-253. 

MARTONEN, T. B. A Z. ZHANG Comments on recent data for particle deposition in human nasal 

passages. Journal of Aerosol Science, Sep 1992, 23(6), 667-674. 

MARTONEN, T. B., Z. Q. ZHANG, G. YUE A C. J. MUSANTE Fine particle deposition within 

human nasal airways. Inhalation Toxicology, Apr 2003, 15(4), 283-303. 

MATIDA, E. A., W. H. FINLAY, C. F. LANGE A B. GRGIC Improved numerical simulation of 

aerosol deposition in an idealized mouth-throat. Journal of Aerosol Science, Jan 2004, 35(1), 1-19. 

MENON, A. S., M. E. WEBER A H. K. CHANG Model study of flow dynamics in human central 

airways .3. oscillatory velocity profiles. Respiration Physiology,  1984, 55(2), 255-275. 

MIKUŠKA, P. A Z. VEČEŘA Aerosol counterflow two-jets unit for continuous measurement of the 

soluble fraction of atmospheric aerosols. Analytical Chemistry, Sep 2005, 77(17), 5534-5541. 

MOCHIZUKI, S. Convective mass transport during ventilation in a model of branched airways of 

human lungs. In PSFVIP-4. 2003, p. 1-9. 

MUSANTE, C. J., J. D. SCHROETER, J. A. ROSATI, T. M. CROWDER, a kol. Factors affecting 

the deposition of inhaled porous drug particles. Journal of Pharmaceutical Sciences, Jul 2002, 

91(7), 1590-1600. 

NAGELS, M. A. A J. E. CATER Large eddy simulation of high frequency oscillating flow in an 

asymmetric branching airway model. Medical Engineering & Physics, Nov 2009, 31(9), 1148-

1153. 

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. Visible Human 

Project. 2009. Available from Internet:<http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible 

human.html>.  



LITERATURA 

124 
 

NIOSH. Fibers, Method 7400 issue #2 (8/15/94), in NIOSH manual of analytical methods. In 

N.I.F.O.S.A. HEALTH. Cincinaty, USA: NIOSH, 1994. 

NOBACH, H. Local time estimation for the slotted correlation function of randomly sampled LDA 

data. Experiments in Fluids, Mar 2002, 32(3), 337-345. 

NOWAK, N., P. P. KAKADE A A. V. ANNAPRAGADA Computational fluid dynamics simulation 

of airflow and aerosol deposition in human lungs. Annals of Biomedical Engineering, Apr 2003, 

31(4), 374-390. 

PARK, K. I., C. BRÜCKER A W. LIMBERG. Experimental study of velocity fields in a model of 

human nasal cavity by DPIV. In Laser Anemometry Advances and Applications: Proc 7th Int. 

Conf. Laser Anem., Adv. and Appl., 1997, p. 617-626. 

PARK, S. S. A A. S. WEXLER Particle deposition in the pulmonary region of the human lung: A 

semi-empirical model of single breath transport and deposition. Journal of Aerosol Science, Feb 

2007a, 38(2), 228-245. 

PARK, S. S. A A. S. WEXLER Particle deposition in the pulmonary region of the human lung: 

Multiple breath aerosol transport and deposition. Journal of Aerosol Science, May 2007b, 38(5), 

509-519. 

PARK, S. S. A A. S. WEXLER Size-dependent deposition of particles in the human lung at steady-

state breathing. Journal of Aerosol Science, Mar 2008, 39(3), 266-276. 

PEATTIE, R. A. A W. SCHWARZ Experimental investigation of oscillatory flow through a 

symmetrically bifurcating tube. Journal of Biomechanical Engineering-Transactions of the Asme, 

Oct 1998, 120(5), 584-593. 

RAABE, O. G., H. C. YEH, G. M. SCHUM A R. F. PHALEN. Tracheobronchial geometry: Human, 

dog, rat, hamster. In. Albuquerque: Lovelace Foundation Report, LF-53, 1976. 

RADER, D. J. Momentum slip correction factor for small particles in 9 common gases. Journal of 

Aerosol Science,  1990, 21(2), 161-168. 

RAMUZAT, A. A M. L. RIETHMULLER. PIV investigations of oscillationg flows with a 3D lung 

multiple bifurcation model. In 11th Int. Symp. on Appl. of Laser Techniques to Fluid Flows. 2002, 

p. 8-11. 

ROBINSON, R. J. A C. P. YU Deposition of cigarette smoke particles in the human respiratory 

tract. Aerosol Science and Technology, Feb 2001, 34(2), 202-215. 

ROSTAMI, A. A. Computational Modeling of Aerosol Deposition in Respiratory Tract: A Review. 

Inhalation Toxicology,  2009, 21(4), 262-290. 

ROUPEC, M. Comparison of the real and idealized human airways model.  Brno University of 

Technology, 2009. 

SCHMIDT, A., S. ZIDOWITZ, A. KRIETE, T. DENHARD, a kol. A digital reference model of the 

human bronchial tree. Computerized Medical Imaging and Graphics, Jun 2004, 28(4), 203-211. 

SOBOTTA, J., R. PUTZ, R. PABST A R. PUTZ Sobottův Atlas anatomie člověka : překlad 22. 

vydání. Praha: Grada, 2007. 2 sv. (431, 399 s.) p. ISBN 978-80-247-1870-5 (váz.). 

SOSNOWSKI, T. R., A. MOSKAL A L. GRADON Mechanims of aerosol particle deposition in the 

oro-pharynx under non-steady airflow. Annals of Occupational Hygiene, Jan 2007, 51(1), 19-25. 

SPI. Eyepiece Reticles from Graticules Ltd. 2012, [cited 3.8.2012]. Available from 

Internet:<http://www.2spi.com/catalog/magnifiers/eyepiece-reticles-asbestos-fiber-

graticules.shtml>.  

STAPLETON, K. W., E. GUENTSCH, M. K. HOSKINSON A W. H. FINLAY On the suitability of 

k–ε turbulence modeling for aerosol deposition in the mouth and throat: a comparison with 

experiment. Journal of Aerosol Science,  2000, 31(6), 739-749. 

STOREY-BISHOFF, J., M. NOGA A W. H. FINLAY Deposition of micrometer-sized aerosol 

particles in infant nasal airway replicas. Journal of Aerosol Science, Dec 2008, 39(12), 1055-1065. 



LITERATURA 

125 
 

SU, W. C. A Y. S. CHENG Deposition of fiber in the human nasal airway. Aerosol Science and 

Technology, Sep 2005, 39(9), 888-901. 

SU, W. C. A Y. S. CHENG Deposition of fiber in a human airway replica. Journal of Aerosol 

Science, Nov 2006a, 37(11), 1429-1441. 

SU, W. C. A Y. S. CHENG Fiber deposition pattern in two human respiratory tract replicas. 

Inhalation Toxicology, Sep 2006b, 18(10), 749-760. 

SU, W. C. A Y. S. CHENG Deposition of man-made fibers in human respiratory airway casts. 

Journal of Aerosol Science, Mar 2009, 40(3), 270-284. 

SWIFT, D. L. Aerosol deposition and clearance in the human upper airways. Annals of 

Biomedical Engineering,  1981, 9(5-6), 593-604. 

TANAKA, G., T. OGATA, K. OKA A K. TANISHITA Spatial and temporal variation of secondary 

flow during oscillatory flow in model human central airways. Journal of Biomechanical 

Engineering-Transactions of the Asme, Dec 1999, 121(6), 565-573. 

THEUNISSEN, R. A M. L. RIETHMULLER Particle image velocimetry in lung bifurcation 

models. Particle Image Velocimetry: New Developments and Recent Applications,  2008, 112, 73-

101. 

TIPPE, A., M. PERZL, W. LI A H. SCHULZ Experimental analysis of flow calculations based on 

HRCT imaging of individual bifurcations. Respiration Physiology, Sep 1999, 117(2-3), 181-191. 

TSI. Model 3475 Condensation monodisperse aerosol generator. Manual. In. TSI incorporated, 

Shoreview, USA, 2004. 

TSUDA, A., F. S. HENRY, Y. OTANI, S. HABER, a kol. Aerosol transport and deposition in the 

rhythmically expanding pulmonary acinus. Journal of Aerosol Medicine-Deposition Clearance and 

Effects in the Lung,  1996, 9(3), 389-408. 

TSUDA, A., R. KAMM A J. J. FREDBERG  Periodic-flow at airway bifurcations .2. flow 

partitioning. Journal of Applied Physiology, Aug 1990, 69(2), 553-561. 

TURKU PET CENTRE. Turku PET centre. 2012, [cited 26.3.2012]. Available from 

Internet:<http://www.turkupetcentre.fi/>.  

ULTMAN, J. S., R. G. SHAW, D. C. FABIANO A K. A. COOKE  Pendelluft and mixing in a single 

bifurcation lung model during high-frequency oscillation.Journal of Applied Physiology, Jul 1988, 

65(1), 146-155. 

URUBA, V. Metody analýzy signálů při studiu nestacionárních jevů v proudících tekutinách. 

Habilitační práce, ČVUT, 2006. 

VAN ERTBRUGGEN, C., C. HIRSCH A M. PAIVA Anatomically based three-dimensional model 

of airways to simulate flow and particle transport using computational fluid dynamics. Journal of 

Applied Physiology, Mar 2005, 98(3), 970-980. 

WANG, T. H., H. AY A M. G. LIAO. Simulated Trachea of air flow by particle image velocimetry. 

In 19th Int. Symp. On transport Phenomena. Reykjavik, Island, 2008a. 

WANG, Y., Y. X. LIU, X. Z. SUN, S. YU, a kol. Numerical analysis of respiratory flow patterns 

within human upper airway. Acta Mechanica Sinica, Dec 2009, 25(6), 737-746. 

WANG, Z., P. K. HOPKE, G. AHMADI, Y. S. CHENG, a kol. Fibrous particle deposition in human 

nasal passage: The influence of particle length, flow rate, and geometry of nasal airway. Journal 

of Aerosol Science, Dec 2008b, 39(12), 1040-1054. 

WANG, Z. C., P. K. HOPKE, P. A. BARON, G. AHMADI, a kol. Fiber classification and the 

influence of average air humidity. Aerosol Science and Technology, Nov 2005, 39(11), 1056-1063. 

WEIBEL, E. R. Morphometry of the human lung. New York, Academic Press, 1963. xi, 151 p. 

WINTER-SORKINA DE, R. A F. R. CASSEE. From concentration to dose: factors influencing 

airborne particulate matter deposition in humans and rats. In Van concentratie naar dosis: 



LITERATURA 

126 
 

fijnstof depositie in mensen en ratten. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 

2002. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Determination of airborne fibre number concentrations. A 

recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method). In. 

Geneva, 1997, p. 53. 

XI, J. X., P. W. LONGEST A T. B. MARTONEN Effects of the laryngeal jet on nano- and 

microparticle transport and deposition in an approximate model of the upper tracheobronchial 

airways. Journal of Applied Physiology, Jun 2008, 104(6), 1761-1777. 

YEH, H. C., R. G. CUDDIHY, R. F. PHALEN A I. Y. CHANG Comparisons of calculated 

respiratory tract deposition of particles based on the proposed NCRP model and the new ICRP66 

model. Aerosol Science and Technology, Aug 1996, 25(2), 134-140. 

YEH, H. C., R. F. PHALEN A O. G. RAABE Factors influencing the deposition of inhaled 

particles. Environ Health Perspect, Jun 1976, 15, 147-156. 

ZHANG, Y. A W. H. FINLAY Measurement of the effect of cartilaginous rings on particle 

deposition in a proximal lung bifurcation model. Aerosol Science and Technology, May 2005, 

39(5), 394-399. 

ZHANG, Z., C. KLEINSTREUER A C. S. KIM Micro-particle transport and deposition in a 

human oral airway model. Journal of Aerosol Science, Dec 2002, 33(12), 1635-1652. 

ZHOU, Y. A Y. S. CHENG Particle deposition in first three generations of a human lung cast. 

Journal of Aerosol Science,  2000, 31, Supplement 1(0), 140-141. 

ZHOU, Y. A Y. S. CHENG Particle deposition in a cast of human tracheobronchial airways. 

Aerosol Science and Technology, Jun 2005, 39(6), 492-500. 

ZHOU, Y., W. C. SU A Y. S. CHENG Fiber deposition in the tracheobronchial region: 

Experimental measurements. Inhalation Toxicology,  2007, 19(13), 1071-1078. 

ZHOU, Y., W. C. SU A Y. S. CHENG Fiber Deposition in the Tracheobronchial Region: Deposition 

Equations. Inhalation Toxicology,  2008, 20(13), 1191-1198. 

ZHOU, Y., J. J. SUN A Y. S. CHENG Comparison of Deposition in the USP and Physical Mouth-

Throat Models with Solid and Liquid Particles. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug 

Delivery, Dec 2011, 24(6), 277-284. 

ŠVAJLENKOVÁ, D., F. LÍZAL, J. JEDELSKÝ A M. JÍCHA 2008. Optická korekcia pre merania 

PDA systémom v modeli ľudských pľúc. In Proceedings of the Aplikácia experimentálnych a 

numerických metód v mechanike tekutín, Terchová, Slovensk, Žilinská univerzita v Žiline, 49-53. 

  



VLASTNÍ PUBLIKACE AUTORA 

127 
 

VLASTNÍ PUBLIKACE AUTORA 

Články v impaktovaných časopisech: 

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; HOPKE, P.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Development of a realistic 

human airway model. ProcIMechE Part H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE. 2011. 

226(H3). p. 197 - 207. ISSN 0954-4119.  

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Characteristics of Turbulent Particle Transport in Human 

Airways under Steady and Cyclic Flows. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID 

FLOW. 2012. 2012(35). p. 84 - 92. ISSN 0142-727X.  

 

Články v zahraničních recenzovaných časopisech: 

LÍZAL, F.; FUSEK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Application of statistical methods in human 

airway flow analysis. WIT Transactions on Engineering Sciences. 2012. 74(2). p. 571 - 583. ISSN 

1743-3533.  

 

Články ve sbornících konferencí indexovaných v databázi CPCI Thomson 

Reuters: 

FUSEK, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J. Statistical Methods for Airflow Analysis in a Human 

Airways Model. In MENDEL 2012, 18th International Conference on Soft Computing, Mendel 

Journal series. 1. Brno, Czech Republic, Brno University of Technology. 2012. p. 445 - 450. 

ISBN 978-80-214-4540-6, ISSN 1803-3814.  

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; LIPPAY, J.; HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; JÍCHA, M. Aerosol 

Transport in a Model of Human Lungs. In Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference 

Proceedings Volume 1. Liberec, Czech Republic, Technical University of Liberec. 2011. p. 281 -

 289. ISBN 978-80-7372-784-0.  

LEŽOVIČ, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Measurement of the velocity field behind the 

automotive vent. In International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference 

Proceedings. Jičín, Technical University of Liberec. 2011. p. 809 - 818. ISBN 978-80-7372-784-0.  

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Numerical simulation of air flow in a model 

of lungs with mouth cavity. In International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011 

Conference Proceedings Volume 2. Jičín, Technical University of Liberec. 2011. p. 616 - 620. 

ISBN 978-80-7372-784-0.  

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Power Spectral Density of Velocity Fluctuations Estimated 

from Phase Doppler Data. In Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings 

Volume 1. 1. Liberec, Czech Republic, Technical University of Liberec. 2011. p. 219 - 226. 

ISBN 978-80-7372-784-0.  

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; ĎURDINA, L.; HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; JÍCHA, 

M. Research of transport and deposition of aerosol in human airway replica. In International 

Conference Experimental Fluid Mechanics 2010 Conference proceedings Volume 1. Liberec, 

Technical University of Liberec. 2010. p. 375 - 386. ISBN 978-80-7372-670-6.  

JEDELSKÝ, J.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; VACH, T.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Coanda effect – 

influence of inlet shape and geometry. International conference Experimental Fluid Mechanics 

2010 Conference Proceedings Volume 1. Liberec, Technical University of Liberec. 2010. p. 1 - 1. 

ISBN 978-80-7372-670-6.  

 

 



VLASTNÍ PUBLIKACE AUTORA 

128 
 

Články v tuzemských recenzovaných časopisech obsažených v databázi RVVI 

 
MAUDER, T.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Statistické vyhodnocování dat transportu 

částic aerosolu při cyklických podmínkách. Informační bulletin České statistické společnosti. 

2011. 22(2/2011). p. 156 - 162. ISSN 1210-8022.  

LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Experimental study of aerosol deposition in a 

realistic lung model. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical 

Series. 2011. LVI(3/2010). p. 109 - 114. ISSN 1804-0993.  

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. Numerical simulation of air flow in realistic 

model of human upper airways. Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, 

Mechanical series. 2011. LVI(3/2010). p. 55 - 59. ISSN 1210-0471.  

 

Články v časopisech neobsažených v databázi RVVI 

 
LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; POKORNÝ, J.; JÍCHA, M.; ŠTĚTINA, J. Study of Air Flow in 

Simplified Transparent Airway Model. Strojárstvo/Strojírenství. 2009. 2009(mimořádné). p. 159 -

 160. ISSN 1335-2938.  

ELCNER, J.; FORMAN, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Proudová pole v modelu 

horních cest dýchacích. Strojárstvo/Strojírenství. 2009. 2009(mimoriadne). p. 46 - 47. ISSN 1335-

2938.  

VACH, T.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; ELCNER, J.; JÍCHA, M. Experimentální ověřování 

Coandova efektu. Strojárstvo/Strojírenství. 2009. 2009(mimoriadne). p. 271 - 273. ISSN 1335-

2938.  

 

Příspěvky ve sbornících mezinárodních konferencí neindexovaných v CPCI 

Thomson Reuters 

 
JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; LÍZAL, F.; ELCNER, J. Comparison of particle-laden air flow in 

realistic and semi-realistic model of human airways. 9th International ERCOFTAC Symposium 

on Engineering Turbulence Modeling and Measurements. Thessaloniki, Greece., European 

Research Community on Flow Turbulence and Combustion. 2012. p. 1 - 6.  

LÍZAL, F.; ĎURDINA, L.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Study of aerosol deposition in a realistic 

model of human lungs. 18th Congress of International Society for Aerosols in Medicine ISAM 

2011, June 18-22 2011, Rotterdam, Netherlands. 2011. p. 1 - 1.  

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; FORMAN, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Respiratory airflow in human 

upper airways. Manchester, European Aerosol Conference. 2011. p. 1 - 1.  

ELCNER, J.; FORMAN, M.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Numerical simulation of air 

flow in a realistic model of the human upper airways. In International conference Experimental 

Fluid Mechanics 2010 Conference Proceedings Volume 1. Liberec, Technical university of Liberec. 

2010. p. 115 - 118. ISBN 978-80-7372-670-6.  

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Some aspects of particle motion under cyclic flow in 

realistic human airway model. In Proceedings of the 21st International Symposium on Transport 

Phenomena, Kaohsiung, Taiwan. 1. Taiwan, National Kaoshiung University of Applied Sciencies. 

2010. p. 1 - 8. ISBN 978-986-6184-25-3.  

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Experimental Study of Aerosol Transport in Transparent 

Human Airways Model. Helsinki, Finland, International Aerosol Conference 2010 Helsinki. 2010. 

p. 1 - 1.  

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; ŠTĚTINA, J.; KOŠNER, J. Study of aerosol transport and 

air flow in transparent human airways model. EAC 2009. Karlsruhe. 2009. p. 1 - 1.  



VLASTNÍ PUBLIKACE AUTORA 

129 
 

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; KOŠNER, J.; JÍCHA, M.; HAMPEL, U.; BERGMANN, R. Study of 

Droplet Transport and Deposition in Human Airways under Realistic Conditions. Proceedings of 

the 11th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Vail, 

Colorado USA. Denver, Colorado USA, University of Denver. 2009. p. 1 - 1.  

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Realistic transparent human airway model: flow 

distribution and aerosol transport under steady and unsteady flows. In Proceedings of 20th 

International Symposium on Transport Phenomena. Victoria BC. 2009. p. 1 - 7. ISBN 978-1-

55058-404-2.  

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; KRŠEK, P.; ŠTĚTINA, J.; KOŠNER, J. Experimental 

model of human airways for flow, particle transport and deposition study. Sborník z European 

aerosol conference. Thessaloniki, Greace. 2008. Thessaloniki, Greace, Hellenic Associacion for 

Aerosol Research. 2008. p. 1 - 1.  

 

Články na tuzemských konferencích 

 
LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Experimental study of aerosol deposition in a 

realistic model of the lung. In XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin 

a termomechaniky. Rožnov pod Radhoštěm, VŠB - TU Ostrava. 2010. p. 175 - 178. ISBN 978-80-

248-2244-0.  

ELCNER, J.; LÍZAL, F.; FORMAN, M.; JÍCHA, M. Numerická simulace proudění v realistickém 

modelu horních cest dýchacích. In XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. 

Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 2010. p. 49 - 52. ISBN 978-80-248-

2244-0.  

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Particle Motion in a Realistic Human Airway Model under 

Steady and Cyclic Flows. In 24th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, PROCEEDINGS. 1. Praha, 

Institute of Hydrodynamics ASCR. 2010. p. 57 - 63. ISBN 978-80-87117-07-1.  

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. AEROSOL TRANSPORT IN REALISTIC HUMAN 

AIRWAY MODEL. In SBORNÍK KONFERENCE České aerosolové společnosti. Čejkovice, Vysoké 

učení technické v Brně. 2009. p. 61 - 66. ISBN 978-80-86186-20-7.  

MAUDER, T.; JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F. STATISTICAL APPROACH TO AEROSOL 

TRANSPORT EVALUATION UNDER CYCLIC CONDITIONS. In Sborník konference. Praha, 

ÚT AV ČR. 2009. p. 31 - 32. ISBN 978-80-87012-21-5.  

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M. Flow distribution and velocity profiles in realistic human 

airway model. In Sborník XXIII. Sympozia o anemometrii. Praha, Institute of Hydrodynamics 

ASCR. 2009. p. 1 - 9. ISBN 978-80-87117-06-4.  

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Studium transportu částic v realistickém modelu plic. In 

Colloquium Fluid Dynamics 2008 Proceedings. Praha, Institute of Thermomechanics AS CR. 

2008. p. 39 - 40. ISBN 978-80-87012-14-7.  

KOŠNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; HAMPEL, U.; BERGMANN, R. Výzkum depozice částic 

v modelu lidských plic pomocí metody PET. In Colloquium Fluid Dynamics 2008 Proceedings. 

Praha. 2008. p. 31 - 32. ISBN 978-80-87012-14-7.  

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Studium rychlostního pole nad vyústkou větracího 

systému osobního automobilu. In XXVII. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. 

Plzeň, Západočeská universita v Plzni. 2008. p. 217 - 590. ISBN 978-80-7043-666-0.  

KOŠNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Výzkum proudění v modelu lidských plic. In 

Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín. Žilinská univerzita, 

Žilina, EDIS. 2008. p. 43 - 47. ISBN 978-80-8070-825-2.  

ŠVAJLENKOVÁ, D.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Optická korekcia pre merania PDA 

systémom v modeli ľudských pľúc. In Aplikácia experimentálnych a numerických metód v 



 

130 
 

mechanike tekutín, 1. časť. 1. Žilinská univerzita v Žiline, EDIS. 2008. p. 49 - 53. ISBN 978-80-

8070-825-2.  

LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M. Studium rychlostního pole v okolí vyústek přístrojové 

desky osobního automobilu pomocí žárové anemometrie. In 21st Sympozium on Anemometry, 

Proceedings. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 2007. p. 95 - 102. ISBN 978-80-

87117-01-9.  

KOŠNER, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J. Aplikace PIV a CTA na studium rychlostního 

pole v okolí vyústek přístrojové desky osobního automobilu. In 21st Sympozium on Anemometry, 

Proceedings. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. 2007. p. 89 - 94. ISBN 978-80-

87117-01-9.  

 

Patenty, užitné vzory: 

 
JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; ELCNER, J.; JÍCHA, M.; Vysoké učení technické, Brno, CZ: Model 

části dýchacího traktu člověka pro studium depozice aerosolu a způsob jeho výroby. 21102, patent. 

Praha (2010). 

JEDELSKÝ, J.; LÍZAL, F.; JÍCHA, M.; KRŠEK, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: 

Průhledný model části dýchacích cest člověka pro studium transportu aerosolu a vizualizaci 

proudění vzduchu. 23978, užitný vzor. (2012). 

 

 

 

  



SEZNAM SYMBOLŮ 

131 
 

SEZNAM SYMBOLŮ 

 

Cc   Cunninghamův korekční faktor, korekční faktor na skluz (-) 

D   charakteristický rozměr, průměr trubice (m) 

DE   depoziční účinnost (-) 

E   střední hodnota 

N   počet (-) 

Q   objemový průtok (l.min-1) 

Rc   poloměr křivosti (m) 

S   plocha (m2) 

TI   intenzita turbulence (%) 

U   rychlost (m.s-1) 

V   sčítací proměnná (-) 

Var   rozptyl 

d   průměr, šířka detektoru PET (m) 

f   frekvence (Hz), funkce 

h   šířka pásma pro regresi (-) 

k   počet kladných diferencí (-) 

n   počet, index lomu (-) 

 ̇   střední frekvence záznamu částic (data rate) (Hz) 

p   tlak (Pa), počet bodů zvratu (-), počet částic (-) 

q   pořadí hodnot (-) 

t   čas (s) 

u   rychlost (m/s), kvantil normálního rozdělení 

u’   fluktuace rychlosti (m/s) 

     Womersleyho číslo (-), úhel (°) 

β   poměr délky a průměru vlákna (-) 

θ   úhel mezi paprsky laseru (°) 

κ   dynamický tvarový faktor (-) 

φ   rozptylový úhel (°) 

Λ, λ   vlnová délka (m) 

    dynamická viskozita vzduchu (kg.m-1.s-1) 

    kinematická viskozita vzduchu (m2/s) 

     hustota (kg.m-3), Spearmannův koeficient (-) 

σ   směrodatná odchylka 

τ   Kendallův koeficient (-) 

χ   odporový součinitel (-) 

ψ   elevační úhel (°) 

    úhlová frekvence oscilací (s-1) 

 

Indexy: 

ae   aerodynamický 

e   ekvivalentní 

h   jádrový 
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i   pořadový index 

k   kolmo 

max   maximum 

min   minimum 

n   prostředí, počet 

r   rovnoběžně 

ve   objemově ekvivalentní 

D   Dopplerovský 

P, p   částice (particle) 

G, g   geometrický, plyn 

T   celkový 

 

 

Bezrozměrná čísla: 

Re   Reynoldsovo číslo 

     Womersleyho číslo (-) 

Stk   Stokesovo číslo 

De   Deanovo číslo 

Kn   Knudsenovo číslo 
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PŘÍLOHA I:  

GRAFY RYCHLOSTÍ A TURBULENCÍ NAMĚŘENÉ NA 

REALISTICKÉM MODELU 

Následující grafy jsou uspořádány vždy ve třech sloupcích na jedné straně. Ve sloupci 

jsou vždy postupně shora dolů režimy dýchání 0,5 L x 4 s, 1,0 L x 4 s a 1,5 L x 3 s pro 

jeden měřicí bod. Všechny body byly měřeny s částicemi o velikosti 3 µm. Označení 

jednotlivých sloupců je v legendě, řezy jsou vyznačeny také v následujícím obrázku. 
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