




ABSTRAKT 

Tento dokument se zabývá p ístroji ur enými pro automatizované Gramovo barvení. 
V úvodu je popsána rešerše za ú elem pr zkumu existujících ešení a jejich porovnání 
s konceptem p ístroje spole nosti BioVendor – Laboratorní medicína, a.s. Teoreticky a 
následn  i prakticky jsou prozkoumány techniky detekce nevyváženosti rotoru a m ení 
úrovn  hladiny kapalin V praktické ásti práce je navržena ídicí jednotka 
s mikrokontrolérem ARM Cortex-M3, která bude ur ena k vývoji prototypu p ístroje 
spole nosti Biovendor. Záv r práce popisuje m ení nevyváženosti t í r zných rotor  
s využitím ídicí jednotky. 
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ABSTRACT 

This document deals with devices which are used for the automatic Gram staining. 
The document starts by a research with the aim to discover existing devices and to 
compare them to the concept of the device developed by company Biovendor. There is 
theoretically and then practically dealed with the methods of the rotor imbalance 
detection and measurement of water-level. The Practical part of this document describes 
the development of the control unit with the microcontroller ARM Cortex-M3 which 
will be used for the prototype development of Biovendor’s device. The Last part 
describes measurement of imbalance of three different rotors with the aid of the control 
unit. 
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ÚVOD 
Tato diplomová práce se zabývá problematikou přístrojů určených pro automatické 
Gramovo barvení. Gramovo barvení je využíváno v mikrobiologii pro rozlišení 
grampozitivních a gramnegativních bakterií. Proces ručního barvení je při větším 
množství vzorků zdlouhavý a nemusí být nutně úspěšný. Tato práce vznikla ve 
spolupráci se společností BioVendor – Laboratorní medicína, a.s. (dále jen Biovendor), 
která vyvíjí přístroj určený pro automatizaci procesů Gramova barvení. Od přístroje se 
očekává, že výrazně urychlí jinak časově náročný a rutinní proces, minimalizuje 
spotřebu chemikálií a standardizuje výsledky barvení. 

Cílem této práce je vytvořit řídicí jednotku, která bude určena k testování prvního 
prototypu přístroje. Součástí přístroje bude rotující karusel a v případě, že uživatel 
rozmístí vzorky do karuselu nesymetricky, může dojít k nežádoucím vibracím přístroje. 
Proto tato práce zkoumá vhodnou metodu pro detekci nevyváženosti rotujícího karuselu 
a testuje ji. Přístroj bude dále vyžadovat měření hladiny barvících roztoků v nádržkách, 
což rovněž vyžaduje zvolení a otestování vhodné metody. 

Teoretická část práce v první kapitole poskytuje základní informace o Gramově 
barvení. V druhé kapitole je na základě žádosti společnosti Biovendor proveden 
průzkum existujících řešení pro automatizované Gramovo barvení a také průzkum 
souvisejících patentů. Třetí kapitola stručně seznamuje s konceptem navrhovaného 
přístroje a specifikuje požadavky na řídicí jednotku. Čtvrtá kapitola popisuje metody 
detekce nevyváženosti rotoru a zároveň provádí jejich praktické ověření. V páté 
kapitole jsou poté uvedeny obvyklé metody měření výšky hladiny kapalin a je ověřena 
funkčnost kapacitní metody. 

Praktická část práce se již zabývá samotnou řídicí jednotkou. Kapitola šest popisuje 
návrh řídicí jednotky a v kapitole sedm je provedeno ověření jejích parametrů měřením. 
Osmá kapitola popisuje vytvořený software pro účely automatizovaného měření a 
poslední, devátá, kapitola následně ověřuje metodu detekce nevyváženosti na třech 
různých rotorech. 
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1 GRAMOVO BARVENÍ 

1.1 Princip barvení 

Gramovo barvení je postup používaný v mikrobiologii, který slouží k rozlišení dvou 
skupin bakterií podle charakteru jejich buněčných stěn. Tyto dvě skupiny se označují 
jako G+ (grampositivní, Gram-positive) a G- (gramnegativní, Gram-negative). Existují 
však také bakterie, na které nemá Gramovo barvení účinek (Gram-indeterminate). Další 
možnou variantou jsou bakterie, které nelze barvením s jistotou rozlišit – označují se 
jako gramvariabilní (Gram-variable) či gramlabilní. 

Na Obr. 1.1 je zjednodušeně ilustrován rozdíl mezi buněčnou stěnou bakterie typu 
G+ a G-. Pro Gramovo barvení je podstatný rozdíl především v tloušťce vrstvy 
peptidoglykanu (na obrázku zeleně), která je u G- výrazně menší. 

 

 

Obr. 1.1: Ilustrace rozdílu struktury buněčné stěny G+ a G-, převzato z [1]. 

 

Princip barvení je popsán následujícími kroky, které ilustruje Obr. 1.2: 

1. Aplikací krystalové violeti dojde k jejímu navázání na kyselé vnitrobuněčné 
struktury G+ i G-, a obě skupiny jsou obarveny fialově. 

2. Následná aplikace Lugolova roztoku (roztok jodu v jodidu draselném) 
zajistí fixaci obarvení, neboť ztíží jeho rozpustnost.  

3. Alkoholem nebo acetonem se naruší buněčná stěna bakterií, a protože 
bakterie G- mají mnohem tenčí vrstvu peptidoglykanu, tak dojde při vhodné 



 

3 

 

délce působení k odbarvení pouze bakterií G- a G+ zůstávají nadále fialové.  
4. Obarvení skupiny G- se provede aplikací světle červeného safraninu nebo 

karbofuchsinu. Fialové bakterie G+ již tato barva prakticky neovlivní. 

 

Obr. 1.2: Vliv aplikace jednotlivých roztoků na barvu bakterií, převzato z [2]. 

1.2 Postup barvení 

Laboratorní postup ručního Gramova barvení nemá standardní podobu a může být 
pozměněno například složení roztoků a doba jejich působení. Běžně používaný postup 
vypadá přibližně následovně: 

1. Vzorek bakterií se nanese na podložní sklíčko, a to buď rozetřením, nebo 
nakápnutím. U vzorků s hustou konzistencí lze pro snadnější a rovnoměrnější 
rozetření přidat destilovanou vodu. 

2. Dalším krokem je fixace, která slouží k usmrcení bakterií působením horkého 
vzduchu nad kahanem, nebo horkovzdušnou pistolí. Vzorek musí být kompletně 
vysušen, avšak teplota by neměla být příliš vysoká, neboť nesmí dojít k varu. Po 
dokončení fixace se přejde k samotnému barvení sérií roztoků. 

3. Na zafixovaný vzorek se nakápne krystalová violeť a nechá se působit po dobu 
20 – 30 s; poté se smyje destilovanou vodou. Obě skupiny bakterií jsou nyní 
tmavě fialové. 

4. Nyní se aplikuje (nakápne) Lugolův roztok a nechá se působit 20 – 30 s, tím 
dojde k fixaci barviva uvnitř bakterií. Roztok se opět smyje destilovanou vodou. 

5. Následuje omytí od Lugolova roztoku alkoholem nebo acetonem, který se dále 
nechá působit 15 – 20 s, tím dojde k odbarvení bakterií G-. 

6. V posledním kroku se nanese safranin a nechá se působit přibližně 60 s, kdy 
dochází k obarvení bakterií G- na světle růžovou barvu. Sklíčko se naposledy 
omyje destilovanou vodou a nechá se oschnout, nebo se osuší o filtrační papír. 
Nyní je Gramovo barvení dokončeno a sklíčko se vzorkem lze pozorovat pod 
mikroskopem, jak je ilustrováno na Obr. 1.3. 
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Obr. 1.3: Výsledek Gramova barvení při pohledu mikroskopem, převzato z [3]. 
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2 KONKUREN ČNÍ ŘEŠENÍ A PATENTOVÝ 
PRŮZKUM  

2.1 Wescor- Aerospray® Gram 

Americká společnost Wescor je součástí skupiny ELITech Biomedical Systems a nabízí 
skupinu přístrojů Aerospray®, které se specializují na automatizaci barvení 
laboratorních vzorků pro několik různých účelů: 

• Gramovo barvení: Aerospray® Gram, Aerospray® Gram Series 2; 
• Acidorezistentní barvení: Aerospray® TB; 
• Hematologické barvení: Aerospray® Hematology Stat, Aerospray® 

Hematology Pro. 

2.1.1 Popis přístroje 
Všechny uvedené přístroje řady Aerospray® se zdají být z vnějšího pohledu identické, 
ačkoliv jsou prodávány jako různé modely. Odlišnost pravděpodobně spočívá pouze 
v použitých roztocích; počtu trysek, čerpadel, ventilů; a firmwaru přístroje, který 
definuje uživatelské rozhraní a program pro daný typ barvení. Maximální počet 
použitých roztoků v přístrojích Aerospray® je 5, ale u přístrojů pro hematologické 
barvení jsou použity pouze 4. Současná generace přístrojů Aerospray® je již druhou 
generací a je označována jako „Series 1“. Nyní společnost ELITech začíná produkovat 
všechny přístroje v třetí generaci „Series 2“. Společnost tvrdí, že za posledních 10 let 
nasadila 5 000 těchto přístrojů. Druhá generace umožňuje pouze jednoduché ovládání 
pomocí několika tlačítek a zobrazení na malém LCD displeji. Třetí generace vylepšuje 
zařízení především ve smyslu uživatelského komfortu, neboť přidává velký barevný 
dotykový displej, který zjednodušuje ovládání a přidává nové funkce, které budou 
popsány dále, a také možnost použití čtečky čárových kódů. Výhodou všech přístrojů 
Aerospray® je, že při zakoupení speciálního rotoru, který nahradí karusel na sklíčka, lze 
přístroj používat jako centrifugu. 

Nyní bude popsán konkrétní přístroj - Aerospray® Gram Series 2, neboť 
z uvedené řady je „nejbližším“ konkurenčním řešením k přístroji, kterým se zabývá tato 
práce. Následující popis lze však aplikovat na celou řadu Aerospray®, kromě rozdílů 
uvedených v předchozím odstavci. Napájení přístroje zajišťuje síťový rozvod 
100 až 240 V střídavého napětí a maximální příkon je 200 W. V režimu centrifugy lze 
zvolit otáčky v rozsahu 100 – 2 000 ot.min-1. Nádržky s roztoky jsou snadno přístupné, 
neboť jsou umístěny na pravém boku přístroje, jak je vidět na Obr. 2.1 a nízká úroveň 
hladiny je v nich automaticky detekována. Odpadní tekutiny jsou odváděny přes zadní 
stranu přístroje trubicí do vnějšího zásobníku s detekcí vysoké hladiny. Jako zásobník je 
použit rotační karusel pro 12 nebo 30 sklíček, a je kompletně vyjímatelný. Možnost 
kompletního vyjmutí zásobníku je výhodná, neboť vzorky lze připravit a vložit přímo 
do zásobníku i na jiném pracovišti, než je umístěn přístroj. Sklíčka se vzorky se vkládají 
stojatě na svůj bok, viz Obr. 2.1, a lze je tak snadno uchopit. Fixace vzorků je 
prováděna alkoholem a lze ji zcela vypnout. Tepelnou fixaci přístroj neumožňuje a 
uživatel ji tak musí provést ručně. Proces barvení se sestává ze stříkání potřebných 
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roztoků na vzorky umístěné v rotujícím karuselu pomocí pěti trysek, které jsou 
umístěny na boku vany – mířící na sklíčka, jak je ilustrováno na Obr. 2.2. Přebytečná 
tekutina na sklíčkách je během procesu odstraněna odstředěním při vyšší rychlosti 
otáčení. Odstředění je stejně tak použito na konci barvícího procesu k vysušení sklíček. 
Výrobce slibuje možnost zpracovat více než 300 vzorků za hodinu. 

 

Obr. 2.1: Přístroj Aerospray® Gram Series 2 a příslušenství, převzato z [4]. 

 

Obr. 2.2: Pohled na vnitřek přístroje Aerospray® Hematology, převzato z [4]. 

 

Uživatelské rozhraní poskytuje díky dotykovému displeji poměrně široké 
možnosti ovládání, viz Obr. 2.3. Manuálně lze volit programy, které definují vlastnosti 
barvícího procesu. Nastavuje se počet odbarvovacích cyklů v rozsahu 1 až 9, neboť dle 
výrobce je tím třeba kompenzovat tloušťku vzorku a změny ve vlastnostech použitých 
barvících roztoků. Dále lze zvolit intenzitu fixace (Off, Normal, High), množství 
aplikované krystalové violeti a také zvlášť Lugolova roztoku (Low, Medium, High). 
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Čtečka čárových kódů umožňuje do přístroje načíst identifikační číslo vzorku, a přesně 
tak později dohledat, jaké operace byly se vzorkem prováděny. Přístroj podporuje 
uživatelské profily, ale jejich využití již výrobce nezmiňuje. Čtečka umožňuje načíst 
také informaci z nádobek roztoků, která obsahuje mimo jiné referenční kód, číslo šarže 
a datum trvanlivosti. Přístroj veškerou činnost zaznamenává do paměti a všechna data 
lze exportovat na USB flash disk ve formátu CSV (Comma-separated values). Zařízení 
obsahuje 2 USB porty na zadním panelu, z nichž jeden je určen pro export dat a update 
firmwaru přes flash disk, a druhý je pravděpodobně potřebný pro připojení čtečky 
čárových kódů. Na zadní části přístroje je konektor síťového rozhraní Ethernet, avšak 
výrobce nezmiňuje jeho účel. 

 

 

Obr. 2.3: Uživatelské menu přístroje Aerospray® Gram Series 2, převzato z [4]. 

2.1.2 Patent US 5,180,606 
Patent US 8,180,606 viz [5] byl vydán společností Wescor, Inc. dne 19. 6. 1993 a 

s velkou pravděpodobností se jedná o klíčový patent, na kterém jsou zařízení řady 
Aerospray® založena. Nyní budou shrnuty nejdůležitější poznatky z uvedeného 
dokumentu. 

Patent popisuje přístroj, jehož účelem je aplikovat přesné množství činidla na 
laboratorní sklíčka, která jsou vložena do karuselu ve stříkací komoře. Trysky, které 
ostřikují sklíčka, jsou umístěny v komoře vedle rotujícího karuselu. Řídicí obvody 
pomocí rotačního enkodéru znají přesnou polohu sklíček a při jejich průchodu aplikují 
přesně kontrolované množství činidla. Právě schopnost přesného dávkování činidel je 
ústřední myšlenkou celého patentu. Využití zařízení je vhodné především pro barvení 
biologických vzorků, konkrétně je uváděno Gramovo, hematologické a cytologické 
barvení. Činnost přístroje je konkrétně popisována na Gramově barvení. Vynález počítá 
i s možností nahrazení karuselu rotorem, který umožní zařízení použít jako centrifugu. 

Autoři patentu tvrdí, že při Gramově barvení nehraje přesné množství aplikované 
krystalové violeti a Lugolova roztoku velkou roli, neboť se počítá s aplikací takového 
množství těchto roztoků, že u vzorků dojde k nasycení. Naopak velmi kritickým krokem 
je proces odbarvování vzorků, který vyžaduje, aby všechny vzorky obdržely stejné 
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množství odbarvujícího roztoku.  Přesného dávkování je dosaženo speciální soustavou 
tvořenou nádržkou, trubicemi, ventily a speciální tryskou. Pro přesné dávkování je 
nutné, aby v okamžiku signálu pro ukončení stříkání tlak v trysce co nejrychleji klesl na 
atmosférický, nebo dostatečně nízký. Problém představuje čerpadlo, které ztrácí tlak 
postupně, vzduchové kapsy v soustavě a trubice, které nesmějí být elastické. 

Na Obr. 2.4 je schematicky znázorněna soustava, která řízeně čerpá a stříká 
roztoky. Odbarvovací roztok v nádržce 49 je trubicí 48 přiveden do čerpadla, které 
pumpuje roztok směrem k trysce 15. Od čerpadla roztok putuje trubicí 46 na normálně 
uzavřený vstup ventilu 45, z ventilu pokračuje trubicí 44 na normálně otevřený vstup 
ventilu 43 a nakonec trubicí 42 do trysky 15, která obsahuje pojistku proti zpětnému 
toku. Než dojde k samotnému stříkání, tak čerpadlo 47 je s dostatečným předstihem 
aktivováno, a tlak v trubici 46 stoupne a ustálí se na požadované hodnotě. V okamžiku, 
kdy má dojít ke stříkání, tak dojde k otevření ventilu 45 ve směru od výstupu čerpadla, 
a roztok je čerpán dále, přes normálně otevřený ventil 43 až do trysky 15, která již 
roztok aplikuje na sklíčko. Má-li dojít k zastavení stříkání, tak řídicí obvody zajistí 
vypnutí čerpadla 47 a přepnutí ventilu 45. Zatímco tlak kompresoru klesá postupně, tlak 
v trysce se sníží téměř okamžitě, neboť tryska je ventilem 45 oddělena od výstupu 
kompresoru, a přepojena na potrubí 83 vedoucí zpět do nádržky s atmosférickým 
tlakem. Tryska 15 obsahuje pojistku proti zpětnému toku, a tak nedojde k vyprázdnění 
podtrubí od kapaliny. Ventil 43 slouží k přívodu vody pro výplach trysky, který se 
používá například, když přístroj není používán přes noc. 

Zjednodušený princip čerpání a stříkání je použit pro ostatní roztoky, a to z toho 
důvodu, že jejich dávkování již nemusí být zcela přesné. Rozdíl spočívá v nepřítomnosti 
ventilu, jako je ventil 45, a dekompresní cesty, jako je potrubí 83. Tato odlišnost 
způsobí, že po vypnutí čerpadla tryska stříká navíc o trochu déle, dokud čerpadlo 
neztratí tlak. Ventily 64 a 78 slouží stejně jako ventil 43 pro přívod vody k výplachu 
trysek. Trysky 16, 17, 18 a 19 nemusí mít pojistku proti zpětnému toku, neboť přes 
čerpadla 61, 75 a 66 tekutina neprojde. Trysky pro stříkání vody 18 a 19 slouží 
k opláchnutí sklíček, a proto jsou nasměrovány tak, že jedna stříká na přední část 
sklíčka a druhá stříká na zadní část sklíčka. Blok 70 na Obr. 2.4 je pouze rozvod 
potrubí. 

Patent popisuje i vhodnou konstrukci trysek, které jsou vidět na Obr. 2.5. Tryska A je 
vyhovující pro stříkání roztoků, kde není nutné přesné dávkování. Důvodem je, že 
obsahuje poměrně velkou dutinu tvořenou středovými otvory 87 a 91, a ústím držáku 
trysky. Tento prostor zůstává částečně vyplněn vzduchem, který je stlačen, a svou 
expanzí po poklesu tlaku vypudí z trysky roztok navíc. Tryska B obsahuje navíc ventil 
proti zpětnému toku, který je umístěn v ústí držáku 40 trysky 15. Malý kotouček 100 se 
při toku dovnitř trysky zapře o vložku 96 a její osičku 97, a kapalina proudí podél 
okrajů kotoučku, a dále skrz otvory 99 v čele vložky 98. Při zpětném toku se kotouček 
zapře o tělo ventilu 95, a tím dochází k utěsnění. Tryska A by v uspořádání na Obr. 2.4 
byla použita pro trysky 16, 17, 18 a 19; zatímco tryska B se zpětným ventilem by byla 
použita pro trysku 15. 
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Obr. 2.4: Schématické znázornění stříkací soustavy, safranin není zakreslen. NC - „Normally 
closed“, NO - „Normally opened“, převzato z [5]. 

Alternativní možnost uspořádání přesné stříkací soustavy lze docílit použitím 
trysek C nebo D. Tryska C vychází z trysky A a obsahuje navíc silikonovou trubici, 
která částečně vyplňuje nežádoucí prostor dutiny. Tím je minimalizována možnost 
vzniku vzduchových kapes, a tak lze dekompresní trubici 83 na Obr. 2.4 vynechat. 
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Obr. 2.5: Možné konstrukce trysek. A) základní konstrukce; B) se zpětným ventilem; C) se 
silikonovou výplní; D) s přímo připojeným ventilem přes průchodku, převzato z [5]. 
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Normálně otevřený vstup ventilu 45 se však musí uzavřít, případně nahradit ventilem 
s jediným vstupem. Zpětnému toku již nebrání tryska, ale ventil 45. Tryska D 
umožňuje připojení ventilu 45 přímo k trysce přes průchodku stěnou 120 barvící 
komory a ventil pro přívod vody 43 se přesune před ventil 45. Tím se eliminují veškeré 
trubice, které by mohly s tlakem expandovat, a dekompresní obvod je opět vynechán. 
Zpětnému toku nyní brání přímo ventil 45. 

2.2 bioMérieux - PREVI™ Color Gram 

Francouzská společnost bioMérieux v roce 2008 zahájila spolupráci se 
společností Wescor. Společnost využívá konstrukce přístrojů Aerospray® k produkci 
vlastního zařízení PREVI™ Color Gram, které je určené pro Gramovo barvení. Zařízení 
je velmi pravděpodobně vnitřně zcela identické s přístrojem Aerospray® Gram, tedy 
jedná se o druhou generaci, která má jednoduché ovládání a malý informační displej. 
Jediné rozdíly spočívají v odlišném designu vnějšího krytu a designu ovládacího panelu. 
Společnost stejně jako Wescor nabízí alternativní rotor sloužící jako centrifuga. Pro 
přístroj se na rozdíl od přístroje Aerospray® Gram podařilo zjistit cenu, za kterou je 
nabízen distributory: 

• www.medexsupply.com –24 503,95 $; 
• www.neobits.com –19 397,95 $. 

 

Obr. 2.6: Přístroj PREVI™ Color Gram, převzato z [6]. 

2.3 Patent  US6,800,249 B2 

Patent US6,800,249 B2 viz [7] byl vydán společností  Chroma Vision Medical Systems 
dne 5. 8. 2004. Vynález popisuje soustavu přístrojů, které dohromady umožňují 
provádět Gramovo barvení laboratorních sklíček s velmi efektivním využitím reagentů. 

V patentu jsou také kompletně zahrnuty patenty stejné společnosti s čísly 
US6215892, US6404916 a US6418236, které popisují následné snímání sklíček 
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s obarvenými vzorky automatickým mikroskopem, a další zpracování pomocí image 
analýzy. Tato podkapitola popisuje klíčové myšlenky uvedeného patentu. 

 

Obr. 2.7: Přístroj pro automatickou aplikaci roztoků na laboratorní sklíčka se vzorky, převzato 
z [7]. 

První část patentu popisuje přístroj 1000 (autostainer) viditelný na Obr. 2.7, který 
je určený k automatickému barvení vzorků nanesených na laboratorních sklíčkách. 
Řízení přístroje provádí program, který běží na stolním počítači. Přístroj obsahuje 
platformu 1050 pro umístnění minimálně jednoho sklíčka nebo nosiče s více sklíčky. 
Platforma 1050 je vyjímatelná a může být použita při zpracování vzorků v dalším 
zařízení. Zařízení může volitelně obsahovat jeden, či více topných prvků, které umožní 
ohřev vzorků na určitou teplotu. Zařízení dále obsahuje rameno 1200, které se může 
pohybovat v koleji 1300 nad platformou se sklíčky 1050. Na ramenu 1200 je umístěn 
aplikátor činidel 1400, aplikátor hydrofobního média 1450 a kamera 1700. Pohyb těchto 
prvků v ose y umožňuje kolej 1350 a v kombinaci s kolejí 1300 lze docílit libovolné 
polohy nad platformou sklíček. Zařízení obsahuje minimálně jeden rezervoár s činidlem 
1500, ze kterého je kapalina čerpána potrubím 1550 pomocí čerpadla. 

Patent popisuje, že pro maximální úsporu činidel je nutné zadat pozici vzorku na 
sklíčku ručně do programu s databází sklíček. Přístroj poté dokáže činidla aplikovat 
přesně na biologický vzorek a prázdná místa na sklíčku nebarví. Pro přesnější aplikaci 
lze využít aplikaci hydrofobního média kolem obrysu biologického vzorku a tím je 
přesně definována oblast, po které se činidlo rozlije, jak je vidět na Obr. 2.8a. Manuální 
zadávání polohy a tvaru biologického vzorku lze nahradit využitím image analýzy 
snímků z kamery 1700. Kamera snímá zpracovávané sklíčko a počítač pomocí analýzy 
textury sklíčka určí hranice oblasti, která má být barvena. Informace o oblasti vzorku na 
sklíčku lze uložit do databáze a později využít při snímání vzorku mikroskopem, jak 
bude popsáno dále. Dalším úkolem kamery je snímání čárových nebo znakových kódu, 
kterými jsou sklíčka označena, a tím je lze snadno identifikovat a dále sledovat 
v databázi. Patent již funkci automatického barvení podrobněji nerozvádí a hovoří o 
zařízení velmi obecně v tom smyslu, že umožňuje aplikovat libovolná vhodná činidla 
pro mnoho typů barvení včetně fluorescentních. 
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Obr. 2.8: Laboratorní sklíčko s naneseným vzorkem: a) ohraničení hydrofobním médiem; b) 
ukázka rozdělení na snímané oblasti, převzato z [7]. 

Další část patentu popisuje přístroj určený k automatickému snímání již 
obarvených vzorků na laboratorních sklíčkách automatickým mikroskopem 10, který je 
vidět na Obr. 2.9. Dokument konkrétně popisuje celé pracoviště a počítá s tím, že 
zařízení bude řízeno programem ze stolního počítače. Práce se zařízením začíná 
vložením jednoho nebo více nosičů sklíček do vstupního zásobníku 16 (anglicky „input 
hopper“). Uživatel zadá oblast na konkrétním sklíčku, která má být snímána. Systém 
také může předběžně nasnímat sklíčko s nižším zvětšením a automaticky určit oblast se 
vzorkem nebo využít již pořízených snímků a informací z autostaineru. Zařízení 
obsahuje čtečku čárových kódů, která sklíčka identifikuje a přiřadí jim informace 
z databáze. Snímání začíná poté, co je jedno ze sklíček dopraveno na pohyblivý X-Y 
stupeň 38. Analyzovaná sklíčka jsou přepravena na platformu 36 a mechanismem 34 
umístěna do výstupního zásobníku 18. Mikroskop je postaven na tlumících nohách 40, 
které minimalizují přenos vibrací z místnosti na mikroskop. Tlumící nohy jsou tvořeny 
pružinou 40a a pístem 40b, který se pohybuje ve vysoce viskózním silikonovém gelu 
uvnitř elastomeru. Osvětlení vzorku je automaticky upravováno na základě obrazu 
snímaného kamerou a změny jsou kompenzovány. Mikroskop může používat různá 
optická zvětšení, která jsou přepínána změnou objektivů 44a umístěných v otočné hlavě 
mikroskopu 44 poháněné motorem. 

Podrobný mechanický popis mechanismů pro transport sklíček se všemi výstupky a 
detaily nebude uveden, neboť by vyžadoval několik stran obrázků a rozsáhlý popis. 
Hrubý popis transportního mechanismu je následující. Sklíčka jsou vkládána do 
plochého čtvercového nosiče sklíček, přibližně 1 až 4 sklíčka vedle sebe. Jedna strana 
nosiče má hřebenovitý (ozubený) kraj, který umožní transport hnacím řemenem nebo 
ozubeným kolem. Nosiče se sklíčky jsou vodorovně vkládány do vstupního zásobníku, 
kde čekají na zpracování. Nejnižší nosič je z jedné strany zajišťován jazýčkem na 
hřídelce poháněné motorem. Při otáčení hřídelky se jazýček vychýlí a již nejistí nosiče 
sklíček – ty se propadnou níže na druhý jazýček na hřídelce. Dále se horní jazýček vrátí 
do polohy, ve které jistí všechny nosiče vyjma nejnižšího, a před dokončením celé 
rotace osičky se vychýlí spodní jazýček a nejnižší nosič se sklíčky se propadne na 
transportní pás. Při dopadu sepne spínač a uvede motor pásu do pohybu směrem k X-Y 
stupni, kde je mikroskop. Na X-Y stupni je nosič převzat hnacím řemenem, který 
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zachytí hřebenovitý kraj nosiče, a je posunut až na pozici pod mikroskopem, kde sepne 
spínač, který vypne motory. Nyní jsou sklíčka na nosiči postupně analyzována 
mikroskopem za pohybu X-Y stupně ve dvou vodorovných osách pomocí dvou motorů. 
Mikroskop se pohybuje ve svislé ose Z a tím je ostřena optická soustava. Po dokončení 
snímání jsou motory opět sepnuty a hnací řemen posouvá nosič na výstupní platformu, 
na které je převzat ozubeným kolem zapadajícím opět do hřebenovitého okraje nosiče. 
Jakmile je nosič celý na výstupní platformě, tak sepne spínač, který zastaví běžící 
motory a spustí motor, který celou výstupní platformu otočí z vodorovné polohy do 
svislé a nosič se sklíčkem se sveze do výstupního zásobníku, odkud jsou odebírány 
uživatelem. 

 

 
 

a) b) 

Obr. 2.9: Ilustrace přístroje pro automatické skenování vzorků mikroskopem, převzato z [7]. 

Poslední část patentu popisuje konkrétní metody použité pro řízení mikroskopu 
a image analýzy, avšak zde budou popsány pouze metody, které mají blízkou souvislost 
s navrhovaným zařízením. Snímat celé sklíčko by bylo časově náročné, stejně tak by 
obrazový soubor zabíral zbytečně mnoho místa navíc. Je proto žádoucí, aby mikroskop 
snímal pouze tu část, na které je biologický vzorek. Pokud sklíčko bylo zpracováno 
v autostaineru, tak pravděpodobně v databázi bude informace o umístění vzorku, které 
bylo využito k omezení barvené oblasti, nebo snímek pořízený kamerou autostaineru. 
Polohu a velikost vzorku může obsluha zadat ručně do programu na PC. Poslední 
možností je provést image analýzu sklíčka snímaného s nižším optickým přiblížením. 
Obrázek s nižším přiblížením lze získat buď z autostaineru, nebo pomocí předběžného 
skenování mikroskopem. Image analýza pro určení oblasti vzorku je provedena tak, že 
sklíčko je rozděleno na menší oblasti a v těchto oblastech je počítán rozptyl (variance) – 
jinými slovy různorodost intenzity osvětlení pixelů v dané oblasti. Oblasti se vzorkem 
mají výraznější texturu a tím i větší rozptyl než prázdné oblasti. Na základě hodnot 
rozptylů jednotlivých oblastí se určí cílová oblast se vzorkem, která bude snímána. 

Ostření obrazu probíhá pohybem optické soustavy mikroskopu ve svislé ose od 
vzorku a cílem je najít optimální výšku nad vzorkem, kdy je obraz nejostřejší. Ostření 
probíhá automaticky, opět pomocí image analýzy. Nejprve je získán aktuální obraz a 
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následně je vypočítána hodnota rozptylu (variance) kolem středu obrazu. Rozptyl je 
největší když je obraz nejostřejší, a s klesající ostrostí se rozptyl snižuje. Autor patentu 
tvrdí, že rozptyl jako funkce polohy mikroskopu má tvar Gaussovy funkce. Toho je 
využito při rychlém hledání maxima této funkce. Je změřen rozptyl pro několik různých 
poloh optické soustavy nad vzorkem a tyto body jsou aproximovány Gaussovou funkcí 
metodou nejmenších čtverců. Vrchol aproximační funkce poté odpovídá optimální 
poloze optické soustavy pro maximální ostrost. Pro přesnější zaostření je znovu 
proveden stejný proces, ale s tím rozdílem, že jsou použity menší kroky v oblasti vrchu 
Gaussovy funkce, a jako aproximační funkce je použit polynom druhého řádu. Proces 
ostření je nepraktické provádět pro každou snímanou oblast vzorku, možností, jak tomu 
předejít, je využití plochosti vzorku. Ostření je provedeno pouze pro několik bodů na 
sklíčku – například 3 x 3 body. Tyto body jsou poté proloženy plochou, která 
představuje hodnoty polohy optické soustavy přibližující se maximální ostrosti, avšak 
ostrost již nemůže být maximální. Dokument uvádí, že pro optimální ostrost by měla 
být velikost ostřících kroků 0,5 µm při uvažovaném zvětšení 60x. 

2.4 Ostatní přístroje 

2.4.1 Přístroje založené na lázních 
Naprostá většina současných přístrojů určených ke Gramovu či podobnému barvení je 
založena na postupném ponořování vzorků do lázní jednotlivých roztoků. Nevýhodou 
těchto přístrojů jsou obvykle jejich větší rozměry, neboť potřebuje tolik van, kolik je 
roztoků. U přístrojů založených na stříkání roztoků na vzorek bývá často uváděno, že 
technologie zabraňuje vzájemné kontaminaci vzorků, a lze se tedy domnívat, že 
u přístrojů založených na máčení v lázních je toto riziko větší. Naopak výhodou těchto 
přístrojů je jejich jednoduchost oproti stříkacím metodám, a tedy i nižší cena. Příkladem 
je například přístroj společnosti Fronine – Polystainer [8], viz Obr. 2.10. 

 

Obr. 2.10: Fronine – Polystainer, převzato z [8]. 

Výrobce udává, že přístroj umožňuje provádět několik typů barvení: Gramovo, 
acidorezistentní, „Trichrome“, Wrightovo barvení, barvení retikulocytů, kostní dřeně, 
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Gram positivní a Gram negativní. Cena přístroje udávaná distributory je 

• www.fishersci.com – 9 900 $, tedy přibližně 189 900 Kč; 
• www.lablife.org – 9 504 $, tedy přibližně 182 300 Kč. 

2.4.2 Ostatní 
Další možné provedení automatického barvení představuje společnost Kacey 
diagnostics, která se specializuje na veterinární medicínu. Přístroj se jmenuje Kacey 
automated slide stainer a jeho předností je především nízká cena udávaná na 
http://www.rovervet.com jako 3 740 $. Přístroj umožňuje barvit maximálně 
2 laboratorní sklíčka zároveň ve dvou malých nádržkách viditelných na Obr. 2.11, do 
kterých se shora vsunou barvená sklíčka. Proces barvení spočívá v opakovaném čerpání 
roztoků do nádržek se vzorky a následném vypuštění po uplynutí potřebného času. 
Přístroj po aplikaci všech roztoků sklíčka vysuší. 

 

Obr. 2.11: Kacey automated slide stainer, převzato z [9]. 
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3 POPIS NAVRHOVANÉHO PŘÍSTROJE 

3.1 Základní struktura p řístroje 

Navrhované zařízení bude určené primárně pro Gramovo barvení biologických vzorků 
na laboratorních sklíčkách s rozměry 1x26x76 mm. Barvení vzorků bude probíhat 
v otočném zásobníku – karuselu s pozicemi pro sklíčka. Fixace vzorků bude tepelná a 
uživatel může nastavit její parametry, případně ji zcela vypnout. V zařízení budou 
4 menší nádržky s roztoky (krystalová violeť, Lugolův roztok, alkohol a safranin) a 
1 větší nádržka s destilovanou vodou. Odpadní nádržka s dostatečným objemem 
schopná pojmout tekutiny všech ostatních nádržek bude umístěna pravděpodobně mimo 
přístroj, připojená hadicí. U nádržek s roztoky bude přístroj detekovat nízkou úroveň 
roztoků a u odpadní nádržky naopak hladinu vysokou. Obsah odpadní nádržky může být 
potenciálně kontaminovaný, a proto musí umožňovat snadnou a bezpečnou manipulaci. 
Aplikaci roztoků budou zajišťovat trysky nad karuselem a každá tryska bude odpovídat 
jednomu roztoku. Sklíčka budou do zařízení vkládána jednotlivě uživatelem, který dá 
po vložení pokyn přístroji pro rotaci karuselu o jednu pozici, a poté může vložit další 
sklíčko. Jinou možností by byl vyjímatelný karusel, který by se naplnil mimo přístroj a 
poté vložil do přístroje. Uživatel bude moci přístroj ovládat několika způsoby, a to 
tlačítky na panelu, řídicím programem z PC, anebo dotykovým displejem přístroje. 

 

Obr. 3.1: Návrh konstrukce přístroje. 

Proces barvení bude vypadat následovně: Po vložení všech vzorků uživatel zvolí 
vhodný program. Pokud je součástí programu fixace, tak přístroj provede tepelnou 
fixaci horkým vzduchem. Následně jsou aplikovány roztoky v pořadí běžném pro 
Gramovo barvení uvedené v 1. kapitole. Aplikace roztoku probíhá tak, že karusel se 
nejprve natočí do výchozí polohy, poté některá z trysek za plynulého otáčení karuselu 
stříká roztok na sklíčka. Po dokončení jedné otáčky tryska přestane stříkat a rychlost 
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otáčení karuselu se výrazně zvýší, aby došlo k odstředění přebytečné tekutiny a jejímu 
rovnoměrnému rozlití po sklíčkách. Po odstředění se karusel vrací na výchozí pozici. 
Mezi aplikacemi jednotlivých roztoků budou vzorky omývány promývacím roztokem. 
Omytí proběhne podobně jako aplikace roztoku – karusel se pomalu otáčí z výchozí 
polohy o jednu celou otáčku pod stříkající tryskou a poté je zvýšenou rychlostí otáčení 
odstředěna přebytečná tekutina. Jednou denně přístroj provede sterilizaci ultrafialovým 
zářením nebo parami desinfekčního roztoku, případně je možné použít tepelnou 
desinfekci (přibližně 100 °C). 

Ovládací prvky přístroje budou tvořeny centrálním vypínačem, tlačítky pro 
základní ovládání na panelu přístroje a velkým dotykovým grafickým displejem. 
Grafický displej bude zobrazovat podrobnosti o nastavení cyklu barvení a informovat 
o aktuální činnosti přístroje. Přístroj bude komunikovat s PC přes rozhraní. Přístroj bude 
umožňovat identifikaci vzorků podle jejich čísla – nálepky s čárovým kódem. 

Rozšířená verze přístroje by navíc obsahovala manipulační rameno 
s mikroskopem, který by obarvené vzorky dokázal automaticky nasnímat a přenést do 
počítače, kde by byly archivovány, případně ihned zpracovávány. 

3.2 Zhodnocení návrhu přístroje 

Tato podkapitola v rámci možností objektivně zhodnotí současný koncept návrhu 
přístroje a porovná jej s konkurenčními produkty. Přístroje pro automatické barvení již 
na trhu delší dobu existují. Převážná většina z nich je založena na principu máčení 
vzorků v lázních a menší počet z nich využívá stříkání roztoků na vzorky umístěné 
v rotačním karuselu nebo staticky. Přístrojům s rotujícím karuselem dominuje výrobce 
Wescor, a to především proto, že tyto přístroje vyvíjí již delší dobu a současné přístroje 
Aerospray jsou již 3. generací, která byla uvedena na trh. První patenty na tyto přístroje 
společnost Wescor publikovla v roce 1991. Navrhovaný přístroj v rozšířené verzi firmy 
Biovendor je unikátní v tom smyslu, že spojuje funkci automatického Gramova barvení 
a automatického snímání obarvených vzorků mikroskopem. Nasnímané vzorky lze také 
potenciálně vyhodnotit programem v počítači. To by mělo zásadně urychlit a 
zjednodušit jinak ručně prováděné činnosti. 

Společnost Wescor ve svém patentu popsaném výše klade velký důraz na nutnost 
dávkovat odbarvovací roztok velmi přesně, neboť jeho delší aplikace by způsobila 
nerovnoměrné poměry roztoku na sklíčkách a výsledky by nebyly standardizované a 
nebylo by možné barvení reprodukovat. Tato skutečnost by měla být zohledněna při 
dalším návrhu zařízení. Přístroje řady Aerospray z pohledu uživatele působí jednoduše a 
slibují velmi snadnou údržbu, neboť barvící komora je pouze uzavíratelná vana 
s vyjímatelným karuselem a tryskami, které jsou usazené ve stěně. Z této stránky bude 
přístroj firmy Biovendor složitější, neboť má-li umožňovat snímání vzorků 
mikroskopem, tak uvnitř barvící komory pravděpodobně bude muset být zdroj osvětlení 
pro mikroskop; do komory nelze přistupovat shora a její prostor je menší. Z toho by 
teoreticky šlo usuzovat, že zařízení bude „působit“ složitěji na údržbu a i případně 
obsluhu. Výhodou zařízení oproti konkurenčním je jeho kompaktní velikost, což může 
být v prostředí laboratoře praktické. 

Patent US 6,800,249 B2 popisující mimo jiné automatický mikroskop, který 
používá tlumiče pro eliminaci vibrací přenášených z místnosti na mikroskop. Je tedy 
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otázkou, zda mikroskop, který bude umístěn na konci manipulačního ramene, bude 
dostatečně stabilní a odolný proti kmitání spolu s ramenem, aby dokázal pořizovat 
kvalitní snímky na mikroskopické úrovni. 

3.3 Současný stav návrhu přístroje 

V současné době společnost Biovendor pracuje na návrhu optimálního řešení soustavy 
pro stříkání roztoků, tedy čerpadla, ventilů a trysek. Cílem je minimalizace počtu trysek, 
aniž by docházelo ke srážení roztoků v tryskách, kterými prochází více než jeden druh 
roztoku. Důraz je kladen také na minimalizaci spotřeby roztoků, jejichž cena není 
zanedbatelná. Zároveň představují zátěž pro životní prostředí. 

Jedním z úkolů, který je nezbytné vyřešit, je schopnost přístroje detekovat 
nevyváženost karuselu - rotoru. K nevyváženosti může dojít, pokud uživatel nerozmístí 
sklíčka v karuselu symetricky a těžiště karuselu se tím posune mimo osu rotace. Pohyb 
těžiště mimo osu rotace poté způsobí mechanické vibrace, které mohou být při 
vysokých otáčkách nebezpečné, a je nutné jím předcházet. 

Dalším úkolem je zvolit a otestovat vhodnou metodu pro snímání hladiny kapaliny 
v nádržkách. V tomto případě je kladen důraz především na jednoduchost, spolehlivost 
a nízké výrobní náklady. Měření by mělo být spíše orientační a přesnost tak není 
kritická. 

Jakmile bude vyřešen návrh přístroje, bude sestaven první prototyp, který 
podstoupí testování. Přístroj bude vyžadovat elektronickou řídicí jednotku, jejímž 
úkolem bude ovládat a koordinovat veškeré elektrické části přístroje a komunikovat 
s okolím prostřednictvím datových sběrnic. Hlavní úkoly jednotky budou následující: 

• řízení stejnosměrného motoru pomocí PWM modulace, 
• detekce nevyváženosti rotoru, 
• spínání kompresoru, 
• kontrola tlaku kompresoru, 
• ovládání ventilů, 
• kontrola úrovně hladiny nádržek s roztoky, 
• spínání topné spirály a ventilátoru a regulace teploty na základě teplotních 
čidel v barvící komoře a pouzdře topného prvku, 

• komunikace s PC, 
• komunikace s uživatelem, 
• ostatní automatizační procesy. 

Protože se prozatím bude jednat pouze o prototyp přístroje, tak i řídicí jednotka 
bude sloužit jako prototyp určený k vývoji. Jednotka by proto měla být do určité míry 
univerzální a flexibilní, toho bude dosaženo modulárním provedením. Společnost 
Biovendor používá standardní moduly vlastní výroby, které lze použít ke spínání 
výkonových prvků, jako jsou ventily, kompresor ventilátor či topná spirála. Standardní 
moduly budou použity také k měření teploty a tlaku. Připojení modulů k hlavní řídicí 
jednotce lze provést pomocí GPIO portů a sběrnice I2C. Grafický dotykový displej pro 
první prototyp nebude použit a komunikace s uživatelem bude probíhat prostřednictvím 
obslužného programu v PC. 
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3.4 Požadavky na řídicí jednotku 

Cílem této podkapitoly je shrnout a upřesnit požadavky, které by měla splňovat řídicí 
jednotka, která bude v této práci dále navrhována. Požadavky vznikaly na základě 
konzultací se společností Biovendor. 

3.4.1 Napájení 
Řídicí jednotka by měla být napájena stejnosměrným napětím, které bude napájet jak 
řídicí jednotku, tak i motor. Předběžně se počítá s použitím stejnosměrného motoru 
napájeného napětím až 24 V. Vstupní napájení tedy nominálně bude 24 V, ale mělo by 
být flexibilní v rozsahu 10 – 30 V. 

3.4.2 Řídicí činnost 
Z důvodu modulárního zapojení budou některé části elektroniky řídicí jednotky 
přesunuty do externích modulů společnosti Biovendor, které budou připojeny přes 
GPIO porty a sběrnici I2C. Řídicí úkoly jednotky, která má být navržena jsou tedy 
následující: 

• řízení stejnosměrného motoru pomocí PWM modulace, 
• detekce nevyváženosti rotoru, 
• kontrola úrovně hladiny nádržek s roztoky, 
• ostatní automatizační procesy, 
• komunikace s externími moduly určenými pro spínání výkonových prvků a 

měření teploty a tlaku. 

3.4.3 Komunikační rozhraní 
Řídicí jednotka by měla být schopna vyměňovat si informace a data s PC přes rozhraní 
USB. Komunikace s PC bude potřebná jak pro vývoj přístroje, tak i pro výsledný 
přístroj. Pro přímou interakci s uživatelem by měla jednotka obsahovat několik tlačítek, 
LED diod případně akustickou signalizaci. 
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4 DETEKCE  NEVYVÁŽENOSTI  ROTORU 
Pro bezpečnou činnost přístroje je nutné zajistit, aby byl karusel vyvážený vůči ose 
rotace. V případě nevyváženosti může při vysokých otáčkách dojít k rozkmitání rotoru 
s karuselem, což způsobí vibrace motoru a zbytku zařízení. Při dostatečně vysokých 
otáčkách může při nevyváženosti dojít až k závažnému poškození přístroje, a proto musí 
být přístroj schopný tento stav detekovat. Dle [10] mohou nastat tři případy, které jsou 
ilustrovány na Obr. 4.1. Vnitřní okruží ilustruje rotor a vnější okruží stator. 

a) Vyvážený rotor bez excentricity – těžiště a osa rotace karuselu je v ose 
statoru. Toto je případ, kterého má být v ideálním případě dosaženo. 

b) Statická excentricita – těžiště rotoru je v jeho ose rotace, ale je mimo osu 
statoru. Tento případ se týká spíše chybné konstrukce, nebo poruchy motoru 
a s vyvážeností karuselu přímo nesouvisí. 

c) Dynamická excentricita – Osa rotace je souhlasná s osou statoru, ale těžiště 
rotoru je mimo osu rotace. Toto je příklad, který charakterizuje nevyváženost 
karuselu, a je třeba ho při návrhu přístroje uvažovat. 

 

Obr. 4.1: Tři možné případy excentricity - a) vyvážený rotor, b) statická excentricita, 
c) dynamická excentricita. Převzato z [10]. 

K nevyváženosti rotoru dojde, pokud uživatel nevhodně rozmístí sklíčka do 
karuselu – jestliže nejsou všechny pozice pro sklíčka karuselu obsazena a sklíčka nejsou 
rozmístěna symetricky, tak dojde k posunutí těžiště karuselu mimo osu rotace.  

4.1 Metody detekce nevyváženosti 

4.1.1 Detekce sepnutím kontaktů 
Nejjednodušší metody pro detekci nevyváženosti využívají spínačů s mechanickými 
kontakty. Při vibracích způsobených nevyvážeností dochází k harmonickým oscilacím 
rotoru. Amplituda těchto oscilací může být v závislosti na konstrukci tak velká, že lze 
vychýlení využít k sepnutí kontaktů elektrického spínače. Sepnutí může být dále 
vyhodnoceno elektronikou, případně může sloužit jako přímý povel k okamžitému 
zastavení motoru. Provedení spínačů je značně závislé na konstrukci rotoru a celého 
zařízení a není tedy příliš univerzální. Spínače musí být poměrně precizní, a to tím více, 
čím je menší rotor, a tím i jeho vibrace. Provedení spínačů může být velmi různorodé, 
například také jako nádobka s elektrickými kontakty a rtuťovým médiem. 
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4.1.2 Signaturní analýza proudu motorem 
Dynamická excentricita se dle [10] a [11] projeví na točivém momentu rotoru. 

Způsob, jakým je moment ovlivněn, je závislý na míře nevyváženosti a celkové 
konstrukci mechanické soustavy přístroje. Může dojít buď k oscilacím točivého 
momentu, nebo pouze k jeho nárůstu. K oscilacím dochází, jestliže se těžiště 
nevyváženého rotoru pohybuje po dráze, která není kruhová. Naopak pokud je dráha 
těžiště nevyváženého rotoru kruhová, tak dojde pouze ke zvětšení momentu, ale ne 
k jeho oscilacím. Oba případy lze rozpoznat, neboť moment rotoru je proporcionálně 
svázán s proudem statoru. Točivý moment sériového stejnosměrného motoru je dle [12] 
roven 

� = �. �. Φ, (4.1) 

kde k je konstanta reprezentující vlastnosti vinutí, I je proud protékající rotorem a Φ je 
magnetický tok statoru, který lze spočítat jako 

Φ = �. 	
��, (4.2) 

kde N je počet závitů budícího vynutí, Ib je budící proud a Rm je magnetický odpor 
obvodu. Budící proud stejnosměrného motoru je rovný proudu statoru a vztah 4.1 lze 
tedy zapsat jako 

� = �′. ��, (4.3) 

kde k’ je nová konstanta. 

Tento přístup k detekci nevyváženosti je nazýván jako MCSA (Motor Current 
Signature Analysis), neboli Signaturní analýza proudu motoru. Tato technika využívá 
spektrální analýzu proudu statoru k detekci harmonických složek, které se objeví při 
vzniku poruchy motoru – v tomto případě dynamické excentricity rotoru. Tato technika 
se v literatuře nejčastěji zabývá střídavými asynchronními motory, avšak publikace [13] 
ukazuje, že ji lze analogickými principy uplatnit i na stejnosměrné komutátorové 
motory. Příklad spekter proudu asynchronního motoru za normální činnosti (plnou 
čarou) a při poruše (přerušovanou čarou) je vidět na Obr. 4.2. Je zřetelné, že v tomto 
případě se objevily výrazné spektrální složky na kmitočtech fs + fr a fs - fr, kde fs je 
kmitočet budícího napětí a fr je kmitočet otáček motoru. Obrázky spekter 
stejnosměrných motorů z publikace [13] nejsou dostatečně kvalitní pro jejich uvedení 
v této práci, avšak metoda bude ověřena později. 
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Obr. 4.2: Výkonová spektrální hustota statorového proudu asynchronního motoru, 
převzato z [11]. 

 

4.1.3 Analýza vibrací motoru 
Nevyváženost rotoru dle [14] způsobí jeho harmonické oscilace na různých kmitočtech, 
a lze tedy usuzovat, že přímým pozorováním těchto vibrací – neboli závislosti polohy 
rotoru na čase, je možné posoudit stav vyváženosti rotoru, případně i jiné defekty 
mechanické soustavy.  

Snímání vibrací spočívá v měření polohy pozorovaného objektu v závislosti na 
čase. Metod, které by bylo možné pro tento účel použít je více – například měření 
laserem, kapacitní sondou, měření akcelerometrem nebo tenzometrická měření. V praxi 
se nejčastěji pro svou jednoduchost používají měření akcelerometr nebo tenzometr 
realizovaný piezoelektrickým prvkem. Akcelerometry jsou využívány pro precizní 
měření na větších strojích, pro menší laboratorní centrifugy, kterými se tato práce 
zabývá, je praktičtější měření vibrací pomocí piezoelektrického prvku, neboť je velmi 
citlivý a jejho cena je oproti akcelerometrům značně menší. 

Piezoelektrické prvky využívají piezoelektrického jevu k vzájemné přeměně 
mechanických sil na elektrický náboj a opačně. Tento jev by objeven francouzskými 
fyziky Jacques Curie a Pierre Curie v roce 1880. Piezoelektrický prvek je výbrus 
dielektrického krystalu s piezoelektrickými vlastnostmi – obvykle křemíku či 
syntetického materiálu. Při působení tlaku na výbrus dochází k jeho deformaci, která 
způsobí vznik elektrických dipólů - tím je krystal polarizován a vzniká náboj. 
Piezoelektrický jev je závislý na směru působení síly. Dle [15] Podélný piezoelektrický 
jev vzniká působením síly Fx ve směru osy x a náboj je roven 

� = ����, (4.4) 

kde Q je elektrický náboj výbrusu, kp je piezoelektrická konstanta a FX je síla působící 
na výbrus v ose x, jak je ilustrováno na Obr. 4.3. Z rovnice 4.4 je patrné, že velikost 
náboje při podélném jevu není závislá na rozměrech krystalu. 
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Příčný piezoelektrický jev vzniká působením síly FY ve směru osy y a náboj je 
roven 

� = ����� �
�	, (4.5) 

kde FY je síla působící na výbrus v ose y, a a b jsou rozměry krystalu dle Obr. 4.3 

 

Obr. 4.3: Ilustrace piezoelektrického jevu, převzato z [15]. 

 

Přidáním plochých elektrod na dielektrický výbrus vzniká kondenzátor s kapacitou 
C. Pro napětí na elektrodách při podélném jevu poté platí 

U	 = �
� = �

����� 	���� = �!��, (4.6) 

kde U je napětí, C je kapacita, a je vzdálenost elektrod, �0 je permitivita vakua, �r je 
relativní permitivita, Sx je efektivní plocha elektrod a ku je napěťová citlivost 
piezoelektrického elementu. Závěrem lze říci, že napětí měřené na elektrodách je 
proporcionální k působící síle.  

Využití piezoelektrických prvků je velmi široké a stejně tak existuje i velké 
množství provedení, avšak pro účely snímání vibrací lze snadno použít piezoelektrické 
elementy používané jako elektro-akustické měniče. Jejich typické provedení je vidět na 
Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4: Typické provedení piezoelektrického elektroakustického měniče. 
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4.1.4 Akustické metody  
Mechanické vibrace motoru a dalších rotujících částí – např. převodové ozubení či rotor 
vyzařují akustické vlnění, které lze měřit akusticko-elektrickým měničem a poté 
analyzovat. Nicméně tato metoda je zde zmíněna pouze okrajově, neboť se používá 
převážně k defektoskopii velmi výkonných motorů, generátorů, turbín atp. Pro trvalé 
použití by tato metoda pravděpodobně nebyla vhodná, neboť stav ložisek a dalších 
pohybujících se částí se s časem mění, a stejně tak i zvukové projevy motoru. Předvídat 
akustický projev motoru po například pěti letech provozu by bylo velmi obtížné a 
nejisté. 

4.2 Ověření metod detekce nevyváženosti 

Pro ověření funkčnosti metod byl uskutečněn jednoduchý experiment. Stejnosměrný 
motor napájený konstantním napětím poháněl karusel, do kterého byla vložena dvě 
podložní sklíčka. Sklíčka byla umístěna symetricky kolem středu, tedy tak, aby byl 
karusel (rotor) vyvážený. Z této výchozí polohy sklíček bylo poté po každém 
provedeném měření jedno sklíčko posunuto o pozici vedle. Vždy bylo posouváno stejné 
sklíčko stejným směrem, a tím docházelo k postupnému rozvažování rotoru. Výsledky 
měření byly poté zpracovány v programu Matlab. 

4.2.1 Signaturní analýza proudu motorem 
Měření proudu motoru bylo provedeno osciloskopem, který snímal výstupní napětí 
proudové sondy. Průběh zaznamenaný osciloskopem byl poté uložen na paměťové 
médium ve formátu CSV. 

Výsledek měření je ukazuje Obr. 4.5, kde je zobrazena je pouze ta část spektra, která 
obsahovala kmitočtové složky nad úrovní šumu. Spektrum stejnosměrného motoru na 
obrázku lze interpretovat následovně. Stejnosměrná složka je dominantní, neboť se 
jedná o stejnosměrný motor. První významná harmonická složka na 300 Hz představuje 
kmitočet komutace motoru. Ostatní významné složky jsou vyšší harmonické složky 
kmitočtu komutace – nebo-li celé násobky základní harmonické složky. Použitý motor 
má 6 pólů a rychlost otáček motoru lze určit jako kmitočet komutace motoru dělený 
počtem pólů, tj. 50 ot.s-1. 

Výsledky měření ukázaly, že rozdíl mezi spektry při vyváženém a nevyváženém 
stavu je minimální a spočívá pouze v rozdílné velikosti harmonických složek, jejich 
poměr je však zachován a nedošlo ke vzniku vyšších harmonických složek, jak popisuje 
publikace [13]. 
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Obr. 4.5: Spektra proudu motoru při vyváženém a nevyváženém rotoru. 

4.2.2 Analýza vibrací motoru 
Vibrace motoru byly během měření snímány osciloskopem jako napětí 
generované piezoelektrickým elementem, který byl připevněn lepící páskou na motor. 
Pro účel tohoto měření byl použit jednoduchý zesilovač se zesílením 20.8 dB, jehož 
účelem bylo zesílit signál generovaný piezoelektrickým elementem na úrovně vhodné 
pro osciloskop. 

Spektrum signálu z piezoelektrického elementu při vyváženém a nevyváženém 
rotoru je vidět na Obr. 4.6. Předně by mělo být řečeno, že spektrální složka na kmitočtu 
50 Hz představuje rušení indukované na neizolovaných vodičích. Měření probíhalo 
přibližně při poloviční rychlosti motoru oproti měření proudu, neboť by se otáčky 
motoru kryly s rušením sítě. Spektrum ukazuje, že harmonická složka odpovídající 
kmitočtu 25 Hz je u nevyváženého rotoru značně větší, než je tomu u vyváženého. 
Tento výsledek souhlasí i s teoretickým předpokladem, který byl uveden v kapitole 
4.1.3. Na Obr. 4.7 je vidět závislost harmonické složky odpovídající kmitočtu rotace 
motoru na pozici sklíčka v karuselu. Číslo udávající pozici od výchozí polohy přímo 
koresponduje s nevyvážeností rotoru. Z grafu je zřetelné, že harmonická složka se 
zvětšující se nevyvážeností systematicky roste, byť ne monotónně. 
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Obr. 4.6: Spektrum signálu generovaného piezoelektrickým prvkem. 

 

Obr. 4.7: Velikost harmonické složky na kmitočtu rotace v závislosti na pozici sklíčka - 
nevyváženosti. 

4.3 Zhodnocení 

Proudová metoda se pro použití se stejnosměrným motorem ukázala jako nevhodná, 
neboť nebylo nalezeno žádné kritérium, podle kterého by bylo možné vyváženost podle 
spektra proudu rozlišit. Naopak analýza vibrací motoru pomocí piezoelektrického prvku 
ukázala zřetelnou souvislost mezi nevyvážeností rotoru a velikostí harmonické složky 
odpovídající kmitočtu rotace motoru. Proto bude k detekci nevyváženosti v další části 
této práce předpokládáno použití právě této metody.  
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5 MĚŘENÍ ÚROVNĚ HLADINY KAPALIN 
Měření hladiny bude u navrhovaného přístroje využito pro určení množství roztoků 
v plastových nádržkách. Nádržky budou mít objem přibližně 500 ml, avšak aby byla 
metoda pokud možno univerzální, byl ustanoven požadavek na možnost měření nádržek 
s objemem v rozsahu 50 ml až 2 l. 

Elektronické měření výšky hladiny slouží k převodu úrovně hladiny kapaliny v nádrži 
na elektrický signál reprezentující tuto informaci. Měření hladiny může být prováděno 
jako bodové nebo spojité. 

Bodové měření poskytuje informaci o tom, zda hladina překračuje nebo 
nepřekračuje určitou úroveň. Toto měření se obvykle používá pro limitní snímače – pro 
určení nízké nebo vysoké hladiny. 

Spojité měření naopak poskytuje informaci o výšce hladiny v celém měřícím 
rozsahu. V případě, že je výstupní informace čidla v digitální podobě, nabývá pouze 
omezeného množství diskrétních stavů v měřícím rozsahu. Počet rozlišitelných stavů 
poté udává rozlišení čidla. 

5.1 Měřící metody 

Cílem této podkapitoly je uvést některé metody měření, které by mohly být použity. 
Neklade si však za cíl uvést výčet všech metod, ale pouze těch, které jsou k danému 
účelu relevantní, a nebudou tedy zahrnuty například mechanické či hydrostatické 
metody nebo radarové hladinoměry. 

5.1.1 Kapacitní metody 
Elektrická kapacita C určuje množství elektrického náboje Q, který je elektrický vodič 
schopný uchovat. Velikost kapacity je dána rozměry elektrod, jejich vzájemnou 
vzdáleností a relativní permitivitou dielektrika mezi těmito elektrodami. Pro deskový 
kapacitor platí 

" = 	 #$#% 	 �&	, (5.1) 

Kde C je kapacita, �0 je permitivita vakua, �r je relativní permitivita dielektrika, S je 
efektivní plocha elektrod a d je vzdálenost elektrod. Elektricky vodivá kapalina může 
fungovat jako elektroda kondenzátoru, a proto při změně výšky hladiny dojde ke změně 
kapacity. Provedení měření hladiny je obvykle realizováno jako ponorné čidlo, které 
tvoří buď jednu nebo i druhou elektrodu kondenzátoru. Pokud je stěna nádrže vodivá, 
může být vyžita jako elektroda, v tomto případě elektroda vkládaná do nádoby bývá 
tvořená vodivou tyčí s izolační vrstvou. Pokud je stěna nádrže nevodivá, musí být do 
kapaliny umístěny dvě elektrody, obvykle v podobě trubic s izolační vrstvou. Kapacita 
mezi elektrodami je měřena a převedena na údaj o výšce hladiny. Obr. 5.1 Ilustruje 
provedení s vodivou stěnou a jednou vnitřní elektrodou. Výhodou kapacitní metody je 
možnost měření při velkém tlaku, či teplotě. Nevýhodou je závislost kapacity na 
vodivosti roztoku. 
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Obr. 5.1: Ilustrace kapacitní metody, převzato z [16]. 

5.1.2 Ultrazvukové metody 
Ultrazvukové vlnění je zvukové vlnění s kmitočtem nad 20 kHz. Měření je prováděno 
vysláním krátkého ultrazvukového impulsu – několika period signálu směrem k hladině. 
Impuls se od hladiny odrazí a vrací se zpět k místu, ze kterého byl vyslán, kde je přijat a 
je změřen uběhlý čas mezi přijetím a vysláním impulsu. Ze známé rychlosti šíření 
ultrazvuku o určitém kmitočtu lze vypočítat délku dráhy L, tedy vzdálenost vodní 
hladiny od známé polohy čidla. Metodu ilustruje Obr. 5.2. Výhodou oproti kapacitní 
metodě je nezávislost na vodivosti kapaliny. Nevýhodou metody je poměrně vysoká 
cena ultrazvukového vysílače a přijímače. Měření je ovlivněno změnami prostředí, 
kterým se šíří ultrazvuk – hustota a teplota. 

 

Obr. 5.2: Ilustrace ultrazvukové metody měření hladiny, převzato z [16]. 
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5.1.3 Optoelektrické metody 
K měření hladiny lze také využít optoelektrických metod, které se obvykle používají 
spíše k bodovému měření. Metoda využívá zdroje a detektoru světla. Nejjednodušší 
metoda využívá jednoduchého zastínění vysílaného záření kapalinou, takže nedojde 
k přijetí záření detektorem, případně dojde k silnému útlumu. Metoda je závislá na míře 
absorpce světla určité vlnové délky kapalinou. 

Jiné metody jsou založeny na změně indexu lomu světla při kontaktu 
světlovodného materiálu s kapalinou. Například lze využít skleněného hranolu, jak 
ilustruje Obr. 5.3. 

 

Obr. 5.3: Princip bodové detekce hladiny pomocí lomu světla, převzato z [16]. 

5.2 Volba metody 

Požadavkem na měření výšky hladiny nádržek je především jednoduché mechanické 
provedení, univerzálnost měřící metody a nízká cena, neboť nádržek bude mít 
navrhovaný přístroj minimálně šest. Požadavek na nízkou cenu vylučuje použití 
ultrazvukové metody a optické metody nesplňují žádný uvedený požadavek. Jako 
nejvhodnější metoda se jeví metoda kapacitní, a to především pro široké možnosti 
provedení měřících elektrod, kdy je nutné pouze zajistit dostatečnou změnu kapacity při 
změně hladiny. Všechny roztoky používané pro Gramovo barvení jsou elektricky 
vodivé, a tak je možné kapacitní metodu použít. 

5.3 Ověření kapacitní metody 

Cílem této podkapitoly je ověřit kapacitní metodu pro měření úrovně hladiny nádržek 
s roztoky pro Gramovo barvení. Předpokladem pro funkčnost metody je dostatečná 
změna kapacity při změně úrovně hladiny. Uvažuje se, že v budoucnu budou použity 
nádržky s nevodivou stěnou, a tak pro testování byla zvolena plastová zkumavka 
s objemem 50 ml.  

5.3.1 Testovací přípravek 
Provedení elektrod bylo zvoleno na základě požadavku na jednoduchost a všestrannost. 
Dvě elektrody jsou tvořeny vodivou hliníkovou fólií, a jsou nalepeny na stěny 
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zkumavky po celé její výšce naproti sobě, jak je vidět na Obr. 5.4. Elektrický model na 
Obr. 5.5 ukazuje, že v místě prázdné zkumavky je vzdálenost mezi elektrodami velká, 
a proto bude i kapacita CAB dle rovnice 5.1 malá. Naopak v místě, kde bude kapalina, 
vznikne mezi každou elektrodou a kapalinou kapacita CA a CB, a kapalina s určitým 
odporem R tyto dvě kapacity spojuje. Vzhledem k velmi malé tloušťce zkumavky lze 
očekávat, že kapacita tvořená sériovým spojením CA a CB bude větší než CAB. Pro 
měření kapacity byla zvolena technologie CTMU společnosti Microchip. 

 

Obr. 5.4: Detail umístění elektrod na zkumavce. 

 

Obr. 5.5: Elektrický model kapacity zkumavky opatřené elektrodami. 

CTMU – Charge Time Measurement unit je periferie integrovaná do 
mikrokontrolérů typu PIC, která umožňuje přesné měření náboje nebo času. Základem 
je zdroj konstantního proudu, který je aktivní po dobu danou logickou hodnotou signálů 
EDG1 a EDG2. V případě měření kapacity jsou tyto signály řízeny časovačem, který na 
přesně odměřený časový interval aktivuje zdroj proudu. Zdroj proudu po tento interval 
nabíjí kondenzátor připojený na pinu ANY, a jeho napětí po dobu působení proudu 
lineárně narůstá, neboť vztah mezi napětím a nábojem na kondenzátoru s kapacitou C je 

'()* = +
, = 	.-

, , (5.2) 

kde U je napětí na kondenzátoru, Q je náboj kondenzátoru, C je kapacita kondenzátoru, 
I je konstantní proud periferie CTMU a t je čas. Jestliže je časový interval nabíjení vždy 
stejně dlouhý, napětí je po ukončení nabíjení je rovno 
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'(∆)) = 	.∆-
, , (5.3) 

kde /t je doba nabíjení kondenzátoru. Ihned po ukončení nabíjení je automaticky 
spuštěn AD převod a výsledek je uložen do paměti mikrokontroléru. Změřené napětí je 
tedy přímo úměrné měřené kapacitě. Rezistor RPR slouží k přesnému změření zdroje 
proudu, neboť zdroj má určitou toleranci. Přesnou hodnotu měřené kapacity lze poté 
určit jako 

" = 	.∆-
0 . (5.4) 

  

Obr. 5.6: Princip technologie CTMU, převzato z [17]. 

 

Před každým měřícím cyklem musí být všechen náboj z měřeného kondenzátoru 
odčerpán připojením k zemi. Pro měření byl použit již hotový modul společnosti 
Biovendor určený ke kapacitnímu měření dotyku prstem. Modul byl 
osazený mikrokontrolérem PIC18F25K80, který disponuje periferií CTMU. Jedna 
měřící elektroda byla připojena k zemi modulu a druhá byla připojena ke kanálu 
CTMU, jak je vidět na Obr. 5.7. Spojení bylo realizováno koaxiálním kabelem o délce 
25 cm. Účelem koaxiálního kabelu je stínit okolní rušení, nicméně jeho kapacita bude 
působit jako přídavná parazitní kapacita. Mikrokontrolér byl připojen k PC 
převodníkem ze sběrnice RS232 na USB. Modul byl přeprogramován tak, aby na žádost 
z PC změřil kapacitu a odeslal ji do PC. 
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Obr. 5.7: Upravený modul pro měření kapacity. 

5.3.2 Metodika měření 
Pro účel tohoto měření byl napsán skript v programovacím jazyku Python, který 
komunikuje s modulem skrz virtuální sériový port. Uživatel poté s pomocí skriptu může 
provádět poloautomatické měření, kdy zadá úroveň hladiny ve zkumavce a skript 
provede N měření. Poté co uživatel ukončí měření, jsou všechny hodnoty uloženy jako 
tabulka ve formátu CSV na disk. Měření tedy probíhalo tak, že postupně byla po dílcích 
zkumavky přilévána tekutina a pro každý dílek bylo provedeno měření. Každé měření 
jedné úrovně kapaliny se skládá z 10 opakovaně změřených hodnot napětí – „kapacity“. 

5.3.3 Výsledky a zhodnocení 
Změřená data byla importována do tabulkového procesoru a zpracována. Výsledek 
měření je zobrazen na Obr. 5.8, a lze konstatovat, že s rostoucí hladinou měřené napětí 
lineárně klesá, neboť stoupá kapacita. Tento výsledek odpovídá i teoretickému 
předpokladu – závislost mezi úrovní hladiny a plochou kondenzátoru je lineární. 
Průměrná směrodatná odchylka ze všech měření je 2,39 LSB (Least Significant Bit). 
Jednotlivé směrodatné odchylky byly vypočítány pomocí vzorce 

1 = 2 3
453∑ (78 − 9)8:48:3 , () 

kde σ je směrodatná odchylka, n je počet opakování jednoho měření, Xk je výsledek 
jednoho měření a µ je aritmetický průměr všech opakování jednoho měření. Z grafu je 
dále vidět, že všechny roztoky s převážným obsahem vody (safranin, krystalová violeť, 
Lugolův roztok a voda) mají stejnou směrnici, neboť mají téměř identickou vodivost. 
Naopak líh má oproti vodě menší vodivost, a tak je kapacita kondenzátoru menší, 
a menší je i její změna. Menší kapacita pravděpodobně souvisí s tím, že elektroda 
tvořená kapalinou s nižší vodivostí nedokáže uchovat tolik náboje jako kapalina s vyšší 
vodivostí. 
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Obr. 5.8: Výsledky měření úrovně hladiny pěti roztoků ve zkumavce 50 ml. 

Výsledky měření prokázaly, že kapacitní metoda je vhodná k měření úrovně 
hladiny všech roztoků používaných pro Gramovo barvení a může být v budoucnu 
použita pro navrhovaný přístroj společnosti Biovendor. Metoda v provedení 
s technologií CTMU je výhodná především pro svou jednoduchost, nízkou cenu a 
dostačující přesnost. Konkrétní obvodová realizace měření úrovně hladiny touto 
metodou nebude v této práci navrhována, neboť zatím nejsou dány konkrétní požadavky 
na provedení (modulární provedení nebo součást řídicí jednotky, počet kanálů atp.). 
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6 NÁVRH ŘÍDICÍ JEDNOTKY 
V této kapitole bude proveden návrh řídicí jednotky, která bude v budoucnu sloužit 
k vývoji přístroje pro automatické Gramovo barvení. Pro přehlednost zde budou shrnuty 
a případně i upřesněny požadavky na řídicí jednotku, které byly stanoveny 
v předchozích kapitolách. 

• Řídicí jednotku bude možné napájet stejnosměrným napětím v rozsahu 10 – 
30 V. 

• Jednotka umožní připojení a řízení stejnosměrného motoru PWM regulací. 

• Jednotka bude schopná detekovat nevyváženost rotoru. K detekci bude použita 
metoda spočívající v analýze vibrací motoru pomocí piezoelektrického prvku. 

• Jednotka bude ke komunikaci s PC používat sběrnici USB 2.0. 

• Sběrnice I2C, SPI a univerzální vstupně/výstupní porty umožní připojení modulů 
pro spínání výkonových prvků, měření teploty, tlaku a úrovně hladiny. 

• Řídicí jednotka bude v rámci možností universální tak, aby umožnila flexibilní 
vývoj prvního prototypu přístroje pro Gramovo barvení. 

 

Obr. 6.1: Blokové schéma řídicí jednotky 

6.1 Budič motoru a snímání proudu 

Ačkoliv bude motor pravděpodobně používán pouze v jednom směru otáčení, pro 
všestrannost bude k jeho buzení použit H-můstek. Výhodou tohoto provedení je 
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možnost dodávat do zátěže jak kladné, tak i záporné napětí, a tím měnit směr otáčení 
motoru. Základem H-můstku jsou čtyři transistory a čtyři ochranné diody, jak je 
ilustrováno na Obr. 6.2. Pro realizaci H-můstku byl zvolen integrovaný obvod L298HN, 
který základní zapojení H-můstku doplňuje o logické obvody, které spínají tranzistory 
dle zvolené polarity vstupy INPUT1 a INPUT2, a umožňují výstup budiče povolit nebo 
zakázat vstupem ENABLE. Obvodové zapojení budiče motoru L298 je vidět na Obr. 
6.3. 

 

Obr. 6.2: Ilustrace použité metody buzení metody H-můstkem a snímání proudu. 

 

Obr. 6.3: Obvodové zapojení budiče motoru L298. 

 

Z důvodu možnosti regulace motoru je obvod doplněn o snímání proudu motorem 
pomocí odporové metody. Odporová metoda spočívá v přepočtu úbytku napětí na 
známém odporu Rsense na proud, který tímto odporem protéká. Ke snímání proudu byl 
zvolen integrovaný obvod INA139, který tvoří transadmitanční zesilovač – převádí 
napětí na proud. Zesílení obvodu lze poté nastavit výstupním odporem Rout, který proud 
převádí zpět na napětí reprezentující měřený proud – vzniká tak ve výsledku převodník 
proudu na napětí. Výstupní napětí převodníku bude vzorkováno kmitočtem fS AD 
převodníkem mikrokontroléru. Aby nedošlo k aliasingu – překrývání spekter, tak musí 
platit vzorkovací teorém daný vztahem 

;<=> ?	 @A� , (6.1) 
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tedy maximální kmitočet obsažený ve spektru vzorkovaného signálu fMAX musí být 
menší nebo rovný polovině vzorkovacího kmitočtu. Omezení spektra lze dosáhnout 
použitím filtru typu dolní propusti, který utlumí nežádoucí kmitočtové složky. Filtr typu 
dolní propusti lze zjednodušeně popsat mezním kmitočtem fm, strmostí poklesu přenosu 
a zesílením v propustné oblasti A0. K návrhu filtru nebude přistupováno běžným 
analytickým způsobem, kdy jsou definovány přesné požadavky na tvar přenosové 
charakteristiky a poté je určen typ a řád filtru, který tuto charakteristiku bude splňovat. 
Postup návrhu filtru bude opačný, proto bude nejprve určen řád filtru tak, aby náročnost 
obvodové realizace nebyla příliš veliká, a jeho mezní kmitočet bude vycházet 
z požadovaného rozsahu snímaného spektra. Vzorkovací kmitočet mikrokontroléru 
bude poté zvolen tak, aby nedocházelo k aliasingu. 

Ve spektru měřeného proudu bude sledován kmitočet komutace, který při použití 
motoru s šesti póly odpovídá kmitočtu 150 Hz při rychlosti 1 500 ot.m-1. Tato rychlost 
má být maximální rychlost rotoru, při které budou odstřeďovány roztoky. Jako mezní 
kmitočet filtru byl zvolen kmitočet 500 Hz, který má od kmitočtu 150 Hz dostatečnou 
rezervu. Filtr bude navržen jako filtr druhého řádu, kterému odpovídá strmost poklesu 
přenosu 40 dB na dekádu. Jeho obvodové zapojení je vidět na Obr. 6.4. 

 

Obr. 6.4: Obvodová realizace snímání proudu a filtrace. 

Přenosová funkce filtru typu dolní propusti druhého řádu má 2 póly a žádné nuly. 
První pól lze výhodně realizovat s transadmitančním zesilovačem přidáním RC článku 
na jeho výstup, kde vznikne napětí 

'� = ��B(C) = DE. '3. B(C), (6.2) 

kde Z je impedance RC článku, a gm je konstanta přenosu transadmitančního zesilovače. 
Napěťový přenos je tedy roven 

0F
0G = H!(C) = DE � G

IJ
�K G

IJ
= L��

M�,K3 = H$ 3
MKNO, (6.3) 

Kde K0 = gmR je přenos propustného pásma a ωp = -1/RC je úhlový kmitočet pólu. 
Mezní kmitočet je potom dán jako 
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;E = 3
�P�,. (6.4) 

Doporučený rozsah diferenciálního vstupního napětí obvodu INA139 je dle [18] 
100 mV, a jelikož bude AD převodník mikrokontroléru měřit v rozsahu 0 až 3,3 V, tak 
zesílení převodníku musí být 

H$ = 0QR�ST
0UV = W,W

$.3 = 33, (6.5) 

kde UADref je referenční napětí AD převodníku a UIN je maximální vstupní diferenciální 
napětí obvodu INA139. Odpor R7 lze poté na základě rovnice 6.3 a 6.5 určit jako 

Y = Z�
L�	 = WW

3$$$.3$[\ = 33,0	�Ω (6.6) 

a kondenzátor C12 lze spočítat z rovnice 6.4 jako 

 " = 3
�P@�� = 3

�P._$$.WW.3$` = 9,65	nF	 =f 	10,0	nF.. (6.7) 

Druhý pól na stejném kmitočtu jako první bude do obvodové funkce zaveden přidáním 
jednoduchého RC článku do kaskády s první částí filtru. RC článek, jak je vidět na Obr. 
6.4, tvoří kmitočtově závislý napěťový dělič. Aby nedošlo k ovlivnění přenosu první 
části filtru, musí být stupně vzájemně impedančně přizpůsobeny. To lze provést 
oddělením stupňů napěťovým sledovačem, který má velmi vysokou vstupní impedanci 
a malou výstupní impedanci. Sledovač je realizován tzv. „rail to rail“ operačním 
zesilovačem MCP6401R, jehož vstupní a výstupní napětí se může pohybovat v plném 
rozsahu daném napájecím napětím. Napěťový přenos RC článku lze odvodit 
následujícím způsobem. Proud procházející rezistorem a kondenzátorem bude roven 

I = iG
j(M* = iG

�K G
IJ
, (6.8) 

napětí na kondenzátoru poté bude 

'� = I. B(C* 3
M, = iG

�K G
IJ
. 3M,, tedy 

0F
0G = K(s* = 3

M�,K3 = Z�
MKNO, (6.9) 

Kde K0 = 1 je přenos propustného pásma a ωp = -1/RC je úhlový kmitočet pólu. Při 
stanovení hodnoty odporu R6 na 4,7 kΩ lze tedy spočítat pro mezní kmitočet 500 Hz 
kondenzátor C14 jako 

" = 3
�P@�� = 3

�P._$$.m,n.3$` = 67.7	nF	 =f 	68,0	nF. (6.10) 

Maximální proud motorem bude uvažován jako 2 A, tomu by měl odpovídat 
úbytek napětí 100 mV na snímacích odporech R4 a R5. Jejich paralelní kombinace by 
tedy měla tvořit odpor hodnoty 
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Y = 0AqV�r 
	�r = $.3

� = 50	sΩ. (6.11) 

Tuto hodnotu bude splňovat paralelní kombinace dvou rezistorů s odporem 
100 mΩ. Paralelní zapojení bylo zvoleno s ohledem na výkonovou zatížitelnost SMD 
rezistorů, kdy na každém rezistoru bude výkonová ztráta P rovna 

P = iF
� = $.3F

$.3 = 100	su. (6.12) 

Funkčnost filtru byla ověřena simulací v programu LTSpice a bylo potvrzeno, že 
přenos propustného pásma je jednotkový, mezní kmitočet je vzhledem k zaokrouhlení 
přibližně 500 Hz a strmost filtru je 40 dB na dekádu. 

6.2 Zesilovač signálu piezoeletrického měniče 

Signál z piezoelektrického elementu je nutné před vzorkováním zesílit, aby bylo možné 
vzorkovaný signál mikrokontrolérem pozorovat v dostatečném rozlišení a s minimálním 
kvantovacím šumem. Opět je nutné zajistit kmitočtové omezení spektra dolní propustí. 
Na Obr. 6.5 je vidět výsledné obvodové zapojení obvodu pro zesílení a filtraci signálu 
piezoeletrického měniče. Odpory R8 a R11 spolu s kondenzátorem C16 vytvářejí 
konstantní napětí rovné polovině napájecího napětí a slouží jako virtuální zem. Účelem 
virtuální země je posunout střídavý signál produkovaný piezoelektrickým měničem tak, 
aby se ve výsledku pohyboval v rozsahu 0 – 3,3 V. Tímto způsobem lze zpracovávat 
střídavé signály bez nutnosti symetrického napájení. 

 

Obr. 6.5: Obvodové zapojení zesilovače s dolní propustí. 

Pro návrh filtru byl zvolen podobný postup jako v předchozí podkapitole, přičemž 
bude filtr navrhnut jako filtr typu dolní propusti 2. řádu s mezním kmitočtem 100 Hz a 
zesílením v propustném pásmu přibližně AP = 10. Zároveň je nutné, aby měl filtr 
jednotkový přenos stejnosměrné složky, která je dána virtuální zemí. Ve výsledku se 
tedy bude jednat o pásmovou propust. Struktura filtru vznikla následující úvahou. Filtr 
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bude rozdělen opět do dvou částí v kaskádě, první část bude realizovat pásmovou 
propust tak, aby měla jednotkový přenos pro stejnosměrnou složku, dolní mezní 
kmitočet byl přibližně 20  Hz, a horní mezní kmitočet přibližně 100 Hz. Druhá část 
kaskády bude tvořit pouze dolní propust s jednotkovým přenosem a mezním kmitočtem 
opět 100 Hz. Tímto bude zajištěna strmost poklesu přenosu 40 dB na dekádu nad 
kmitočtem 100 Hz. 

První část tvoří neinvertující zesilovač s operačním zesilovačem MCP6401R. 
Přenos neinvertujícího zesilovače je dán vzorcem 

H(C) = 1 + jF(M)
jG(M), (6.13) 

kde Z1 a Z2 jsou impedance tvořící zpětnou vazbu operačního zesilovače. Pro dosažení 
jednotkového přenosu stejnosměrné složky je třeba, aby zlomková část byla rovna 0 pro 
s = jω = j2πf = 0. Toho lze dosáhnout, jestliže impedance Z1(0) = ∞. Pro tento účel lze 
použít kondenzátor, neboť má nekonečnou impedanci pro stejnosměrný signál (to platí 
pro idealizovaný případ), tedy 

lim@→$ 	H(;) = 	 lim@→$ 	{1 + jF(|�}~)
jG(|�}~)� = lim@→$ 	�1 + jF(|�}$)G

�F.�.�.J
� = 1, (6.14) 

kde C je kapacita kondenzátoru. Charakteru dolní propusti lze dosáhnout, pokud Z2 
bude od určitého kmitočtu klesat, což lze realizovat paralelním spojením kondenzátoru 
a rezistoru. Zesílení v propustném pásmu bude určeno reálnými složkami impedance, 
které budou tvořit rezistory.  

Druhou část kaskády bude tvořit RC článek realizující kmitočtově závislý dělič 
napětí, který byl popsán v předchozí kapitole. Analytické odvození výrazů pro kmitočty 
nul a pólů první části kaskády se ukázalo být poněkud obtížné, a proto budou hodnoty 
filtru určeny optimalizační metodou s pomocí počítačové simulace. Hodnoty odporů R12 
a R13 byly zvoleny tak, aby přenos v propustném pásmu byl přibližně 10, na základě 
vzorce 

� = 1 + �GF
�G`. (6.15) 

 Optimalizace hodnot spočívala v simulaci obvodu v programu LTSpice a 
postupném upravování hodnot kondenzátorů C18 a C19 tak, aby dolní mezní kmitočet 
nebyl větší než 20 Hz a horní mezní kmitočet odpovídal přibližně 100 Hz. Výsledné 
hodnoty kondenzátorů jsou C18  = 160 nF a C19 = 47 µF.  

Hodnota RC článku pro druhou část kaskády byla určena stejným způsobem jako 
v předchozí kapitole. Hodnota rezistoru R10 byla zvolena jako 4,7 kΩ a hodnota 
kondenzátoru byla spočítána jako 

C3n = 3
�P@��G� = 3

�P.3$$.m,n.3$` = 338	nF	 =� 	330	nF.. (6.16) 
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Obr. 6.6 ukazuje výsledný průběh přenosové charakteristiky navrženého obvodu. 

 

 

Obr. 6.6: Střídavá přenosová charakteristika zesilovače, zelená - přenos první části kaskády, 
červená - celkový přenos obvodu. 

6.3 Řídicí mikrokontrolér 

Mikrokontrolér bude tvořit jádro jednotky a později i celého přístroje, které provádí 
zpracování informací ze senzorů, řídí ostatní obvody a komunikuje s okolím. 
Od mikrokontroléru jsou předběžně očekávány následující výpočetně náročné úkoly: 

• USB komunikace, 
• TCP/IP komunikace, 
• vzorkování a analýza signálů  

o paměť pro vzorkovaná data 
o FFT algoritmus 
o (Digitální filtrace) 

Společnost Biovendor v současné době začíná používat mikrokontroléry s procesorem 
ARM řady LPC od společnosti NXP. Procesory ARM mají 32 bitovou architekturu a 
existuje již poměrně velké množství variant, konkrétně dle [19] je v současné době 
aktuálních 20 jader, které lze rozdělit do 4 kategorií. Výběr konkrétního 
mikrokontroléru byl proveden pomocí webového nástroje společnosti NXP umožňující 
provádět filtraci parametrů. Od mikrokontroléru bylo požadováno, aby měl následující 
periferie: 

• USB, 
• Ethernet MAC kontrolér, 
• I2C, SPI, UART sběrnice, 
• AD převodník. 
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Při požadavku na počet pinů pouzdra do 100 byl výběr omezen na řadu LPC1700. 
Z této řady byl vybrán mikrokontrolér LPC1766, neboť vývojové prostředí LPCXpresso 
pro volné použití podporuje flash paměti do velikosti 256 kB. 

6.3.1 Mikrokontrolér LPC1766 
Základní charakteristika mikrokontroléru dle [20] je následující: 

• jádro ARM CORTEX-M3 
• využívá Harvardskou architekturu – oddělená paměť pro program a data 
• maximální pracovní kmitočet fCPU je 100 MHZ 
• 3 úrovně zřetězení instrukcí (pipelining) 
• programová flash pamět - 256 kB 
• SRAM pamět - 32 kB 
• Ethernet MAC kontrolér 
• USB Device/Host/OTG 
• DMA kontrolér s 8 kanály 
• sběrnice UART, CAN, SSP, SPI, I2C, I2S 
• 12 bitový AD převodník 
• 10 bitový DA převodník 
• PWM modul – pulzně šířková modulace 
• RTC modul – hodiny reálného času 
• 4 universální čítače/časovače 
• 70 vstupně výstupních pinů 
• JTAG rozhraní 

Jádro mikrokontroléru patří do skupiny CORTEX-M, která je typická pro 
embedded(vestavěné) aplikace. Jádro M3 v rámci řady nabízí optimální kompromis 
mezi výkonem a nízkou spotřebou. Obsahuje NVIC (Nested Vector Interrupt 
Controller) – systém vnořených přerušení, který podporuje 32 nastavitelných priorit. 

6.3.2 Obvodové zapojení 
Schéma obvodového zapojení mikrokontroléru je pro svou velikost umístěno v příloze 
A.2. 

Mikrokontrolér vyžaduje napájení stabilním napětím 3,3 V. Napájení mikrokontroléru 
je rozděleno na 

• napájení vnitřního regulátoru VDD(REG), 
• napájení GPIO portů VDD, 
• analogové napájení VDDA , 
• napájení obvodu RTC z baterie VBAT . 

Každý napájecí pin by měl mít blokovací kondenzátor umístěný v těsné blízkosti. 
Účelem blokovacích kondenzátorů je poskytnout obvodu „lokální zásoby“ náboje, který 
může čerpat, neboť při vysokých kmitočtech a synchronním spínání dochází k velkým 
proudovým špičkám a parazitní odpor a indukčnost vodivých cest DPS není 
zanedbatelná. Analogové napájení by mělo mít stejné napětí jako napájení digitálních 
částí, ale mělo by být odrušené od vysokofrekvenčního digitálního spínání. Pro řídicí 
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jednotku nebude uvažováno použití záložní baterie, a proto bude ponecháno napájení 
VBAT nezapojené, jak doporučuje datasheet. 

Taktování mikrokontroléru je zajištěno hlavním oscilátorem s externím krystalem 
Q2 12 MHz, vnitřní systém násobení kmitočtu s fázovým závěsem PLL (Phase Locked 
Loop) poté umožňuje za běhu nastavit požadovaný kmitočet taktování jádra. Krystal Q1 
32.768 kHz je připojen k oscilátoru RTC bloku, který poskytuje reálný čas. Použití 
bloku reálného času však prozatím není plánováno. 

Sběrnice USB bude použita v režimu device, tedy komunikace bude řízena 
z externího zařízení, které bude v režimu host. USB sběrnice využívá čtyř vodičů: 

• VBUS – napájecí napětí 5 V, 
• D+ – kladný signál symetrického páru, 
• D- – záporný signál symetrického páru, 
• GND – zemní vodič. 

Zapojení USB sběrnice bylo provedeno podle doporučeného zapojení uvedeného 
v datasheetu. Byl také použit volitelný signál USB_CONNECT, který umožňuje 
softwarově řídit připojení mikrokontroléru k hostu. Host detekuje připojené zařízení, 
pokud je na vodiči D+ přítomen 1,5 kΩ pull-up rezistor. USB_CONNECT řídí připojení 
a odpojení tohoto rezistoru a tím i detekci zařízení hostitelem. 

Programování paměti mikrokontroléru a také debugování (ladění) firmwaru je 
prováděno přes universální rozhraní JTAG (Joint Test Action Group). Zapojení je 
provedeno podle doporučení výrobce [20]. 

Mikrokontrolér je doplněn o tlačítko pro nucené resetování, 2 universální tlačítka 
připojená na GPIO piny s jednoduchým filtrem zákmitů, 2 LED diody a 
elektroakustický měnič buzený přes tranzistor. Veškeré zbylé piny mikrokontroléru jsou 
vyvedeny na pinovou lištu a umožní tak připojení ostatních modulů potřebných pro 
přístroj, které byly uvedeny v předchozích kapitolách. 

 

6.4 Ethernet 

Tato podkapitola stručně popíše integraci rozhraní Ethernet do řídicí desky. Ethernet 
není pro potřebu vývoje přístroje pro Gramovo barvení potřebný, avšak pro všestrannost 
řídicí jednotky a možné budoucí použití bude rozhraní Ethernet použito. Návrh a 
provedení budou popsány jen stručně, neboť téma Ethernetu je samo o sobě velmi 
rozsáhlé, a není cílem této práce. Ethernet je souhrn technologií, které vytvářejí lokální 
počítačové sítě LAN. V referenčním modelu OSI Ethernet odpovídá linkové a fyzické 
vrstvě. 

Fyzická vrstva je nejnižší vrstva, která fyzicky realizuje přenos dat v síti. Definuje 
specifikace, které přesně udávají požadavky na provedení přenosového média - typ 
média, signálové vodiče, impedance, konektory atd. 

Linková vrstva poskytuje spolehlivé spojení mezi dvěma přímo spojenými body. 
Vrstva obstarává komunikaci skrz protokol, detekuje chyby přenosu na fyzické vrstvě, 
řídí kontrolu toku a synchronizuje rámce. 
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Obvodové provedení Ethernetu spočívá v realizaci obou zmíněných vrstev. 
Mikrokontrolér LPC1766 obsahuje MAC kontrolér (Media Access Control), který 
zajišťuje přístup k fyzické vrstvě a spolu s vhodným firmwarem realizuje linkovou 
vrstvu a následně i vyšší vrstvy. Pro připojení obvodu fyzické vrstvy využívá sběrnici 
RMII (Reduced Media Independent Interface) a MIIM (Media Independent Interface 
Management). Pro realizaci fyzické vrstvy byl vybrán integrovaný obvod LAN8720A 
společnosti Microchip.  

 

 

Obr. 6.7: Obvodové zapojení fyzické vrstvy Ethernetu. 

Obvodové zapojení fyzické vrstvy (viz Obr. 6.7) převážně vychází z doporučení 
datasheetu LAN8720A [21] a LPC1766. Připojení obvodu k mikrokontroléru je 
provedeno sběrnicemi RMII a MIIM. U doporučených signálů byly použity terminační 
rezistory, jejichž úkolem je impedanční přizpůsobení, které minimalizuje odrazy na 
vedení. Konektor RJ-45 obsahuje integrované oddělovací transformátory, které 
vyžaduje specifikace Ethernet. Základní konfigurace obvodu LAN8720A je dána 
úrovněmi při resetu pinů MODE2:0, a nastavuje se externími pull-down rezistory, 
neboť obvod již obsahuje interní pull-up rezistory. Obvod je nakonfigurován tak, aby po 
resetu zůstal v režimu snížené spotřeby – tedy funkčnost Ethernetu není aktivní. 

6.5 Napájecí obvody 

Řídicí jednotka bude na základě použitých obvodů vyžadovat následující napětí: 

• 10 – 30 V pro napájení motoru, 
• 5 V pro napájení budiče motoru, 
• 3,3 V pro digitální a analogové obvody. 
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Napájecí schéma bylo rozvrženo následujícím způsobem. Motor bude napájen 
přímo ze vstupního napětí řídicí jednotky. Toto napětí bude dále převedeno na 
5 V spínaným snižujícím měničem a bude napájet budič motoru L298. Výhodou 
spínaného měniče napětí je vysoká účinnost a odpadne tak potřeba chlazení oproti 
lineárním stabilizátorům. Napětí 5 V dále napájí 2 lineární stabilizátory s výstupem 
3,3 V. První stabilizátor je určen pro digitální obvody s velkým vysokofrekvenčním 
pulzním odběrem. Druhý stabilizátor bude napájet analogové obvody, které mají 
charakter odběru bližší spíše konstantnímu zdroji proudu. Tím by mělo být zajištěno 
čisté (nerušené) napájení analogových obvodů. Jinou možností provedení by bylo 
použití jednoho lineárního stabilizátoru pro digitální obvody a napájení analogových 
obvodů by vzniklo filtrací rušeného digitálního napájení. Cena lineárních stabilizátorů 
je však velmi nízká, a tak budou použity z důvodu jednoduchosti zapojení. 

Odběr řídicí jednotky bude tvořen následujícími částmi:  

• mikrokontrolér  – společný odběr pinů VDD(REG) je 50mA při kmitočtu 
100 MHz, k této spotřebě se navíc připočítávají periferie mikrokontroléru, avšak 
jejich spotřeba je oproti jádru obvodu malá, a tak bude pokryta rezervou 

• Ethernet – maximální odběr obvodu LAN8720A uváděný výrobcem je 49 mA,  
• analogové obvody – INA139 – maximálně 125 uA, MCP6401R – typicky 

25 uA, AD převodník mikrokontroléru vyžaduje maximálně 1,95 mA, 
• budič motoru – maximální napájecí proud obvodu L298 je dle datasheetu 

70 mA 
• Obvody, které nebyly uvedeny, mají odběr zanedbatelný a bude pokryt z rezervy 

Ve výsledku by tedy jednotka neměla mít odběr větší než 200 mA. Jestliže bude 
uvažováno využití GPIO pinů a datových sběrnic pro připojení k okolním obvodům, tak 
celkový odběr byl po přidání rezervy stanoven jako 500 mA. 

6.5.1 Spínaný snižující měnič 
Tato podkapitola vychází a byla částečně převzata z předchozí práce autora – bakalářské 
práce [22]. 

Základem spínaného snižujícího měniče s topologií buck je obvod na Obr. 6.8. 
Vstupní napětí UIN je periodicky skokově spínáno spínačem S (bipolární tranzistor). 
Doba, po kterou je spínač sepnut, je označována tON a doba, po kterou je rozepnut, tOFF. 
Součet časů tON a tOFF je roven jedné periodě T. Perioda T je rovna převrácené hodnotě 
pracovního kmitočtu měniče. Vzájemný vztah těchto veličin je dán rovnicí 

T = f53 = t�� + t���. (6.17) 
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Obr. 6.8: Obvodová topologie spínaného snižujícího měniče typu buck. 

Vztah mezi napětím a proudem na induktoru je dle [23] definován vztahem 

U� = L ����� , (6.18) 

kde UL je napětí na cívce, L je indukčnost cívky, IL je proud cívkou a t je čas. Během 
doby tON při sepnutém spínači S je na cívce rozdíl vstupního a výstupního napětí. Proud 
cívkou roste a akumuluje se v ní energie. Nárůst proudu je dle vztahu 6.18 roven 

∆I� � t��
i��5i���

�
. (6.19) 

Během doby tOFF při rozepnutém spínači se cívka chová jako zdroj a naakumulovaná 
energie za čas tON se vybíjí do kondenzátoru a zátěže přes rekuperační diodu D. Filtrační 
kondenzátor slouží k uložení přebytečné energie v okamžiku, kdy proud cívkou vzroste 
nad výstupní proud, a naopak energii předává do zátěže, pokud proud cívkou klesne pod 
výstupní proud. Na cívce je nyní napětí –UOUT (při zanedbání napětí přechodu diody) 
a proud tak dle vztahu 6.18 během doby tOFF poklesne o 

∆I� � t���
5i���

�
. (6.20) 

Nárůstu proudu během doby tON a pokles během doby tOFF je v ustáleném stavu dle [23] 
stejně velký, pouze mají opačná znaménka, a tak ze vztahů 6.19 a 6.20 vznikne rovnice 

U�i� ⋅ t��� � (U�� � U�i�* ⋅ t��,  (6.21) 

ze které lze vyjádřit vztah pro výstupní napětí 

U�i� � U��
���

���K����
� U��

���

�
� U�� ⋅ s, (6.22) 

kde s je střída, která je určena poměrem času tON k periodě T. 

Pro realizaci měniče byl vybrán integrovaný obvod APE1707, který může 
poskytovat proud, až 2 A. Na základě výrobcem doporučeného obvodového zapojení 
dle byl navržen obvod na Obr. 6.9. 
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Obr. 6.9: Obvodové zapojení spínaného snižujícího měniče. 

Rozsah vstupního napájení byl zvolen 10 až 30 V a výstupní proud měniče bude 
0,5 A při špičkovém odběru. Při návrhu obvodu bylo zvoleno maximální zvlnění proudu 
cívkou ∆IL jako 30 % výstupního proudu, tedy 

∆I� = I�i� ⋅ 0,3 = 0,5 ⋅ 0,3 = 0,15	A. (6.23) 

Toto maximální zvlnění proudu nastává ve chvíli, kdy je vstupní napětí největší, tedy 
30 V. Pro toto napětí je možné na základě vztahu 6.22 spočítat minimální střídu 

C<	� = 0���K0�
0UV�r 5i ¡� = _,$K$,_

W$5$,¢ = 0,189, (6.24) 

kde UF je úbytek napětí na diodě D2 v propustném směru a USAT úbytek mezi 
kolektorem a emitorem vnitřního bipolárního transistoru obvodu APE1707. Ze 
základního vztahu 6.18 vychází také vztah pro výpočet minimální potřebné indukčnosti, 
která zajistí, aby nebylo překročeno zvolené zvlnění proudu. Minimální indukčnost 
tlumivky L1 je 

L£¤¥ = ¦i� ⋅ ���
¦�� = (i��5i���* ⋅ §

¦�� ⋅ ~ = (W$5_,$* ⋅ $,3¨¢
$,3_ ⋅ 3_$ ⋅ 3$` = 210,0	μH,  (6.25) 

kde f je kmitočet spínání obvodu APE1707, který je roven 150 KHz. Maximální 
proud tlumivkou je roven součtu výstupního proudu a poloviny zvlnění proudu, tedy 

I�£�¬ = I�i� + ¦��
� = 0,5 + $,3_

� = 0,575	A. (6.26) 

Výsledná indukčnost tlumivky L2 byla zvolena jako 330 uH, důvodem této 
hodnoty byla její dostupnost od společnosti Biovendor. 

Minimální kapacita výstupního filtračního kondenzátoru je dána vztahem 

C�� = ¦��
¨ ⋅ ~ ⋅ ¦i��� = $,3_

¨ ⋅ 3_$ ⋅ 3$` ⋅ $,$¨ = 1,56	μF, (6.27) 

kde ∆UOUT je maximální zvlnění výstupního napětí, které bylo stanoveno na 80 mV. Na 
zvlnění napětí má kromě kapacity také vliv ESR (Ekvivalentní Sériový Odpor) 
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kondenzátoru. Vliv ESR je poměrně vysoký, a tak se kondenzátor musí volit větší než 
CMIN, aby bylo možné dosáhnout požadovaného zvlnění. Jako filtrační kondenzátor C3 
bude použit elektrolytický kondenzátor s kapacitou 100 µF a ESR nanejvýše 500 mΩ. 
Keramický kondenzátor C4 zlepšuje filtraci vyšších kmitočtů. Využitím vztahu 6.27 
doplněného o zvlnění způsobené ESR je možné spočítat výsledné zvlnění napětí jako 

∆U�i� = ΔI ⋅ { 3
¨ ⋅ ~ ⋅ �`

+ ESR²³� =  

= 0,15 ⋅ { 3
¨ ⋅ 3_$ ⋅ 3$` ⋅ 3$$ ⋅ 3$[\ + 500 ⋅ 105W� = 76,2 mV, (6.28) 

které je menší než požadovaných 80 mV a výstupní filtr je tedy vyhovující. Stabilní 
výstupní napětí 5,0 V zajišťuje zpětná vazba tvořená napěťovým děličem z odporů R2 a 
R3. Vnitřní referenční napětí zpětné vazby obvodu IC5 je VFB = 1,23 V. Dělící poměr 
musí být v poměru VFB/VOUT. Lze ověřit, že pro vybranou kombinaci odporů bude 
výstupní napětí rovno 

U�i� = V�µ ⋅ ¶�K¶W
¶� = 1,23 ⋅ ��$$K·¨$$

��$$ = 5,0318 V. (6.29) 

Obvod měniče je doplněn o unipolární supresorovou diodu, aby v případě selhání 
měniče a nárůstu napětí na výstupu došlo k odvedení nadbytečného proudu do země. 
Vratná pojistka poté zajistí omezení proudu na bezpečné hodnoty. 

6.5.2 Lineární stabilizátory 
Jako lineární stabilizátor pro analogové obvody byl zvolen integrovaný obvod 
TPS76933. Jeho maximální výstupní proud je 100 mA a pro napájení analogových 
obvodů bude plně dostačující. 

Jako stabilizátor pro digitální obvody byl vybrán obvod MCP1755 s maximálním 
výstupním proudem. V případě, že by byl stabilizátor plně zatížen, tak jeho výkonová 
ztráta bude  

¸ = ('	� − '¹0º*. �¹0º = (5 − 3,3*. 0,3 = 0,51 u, (6.30) 

a oteplení způsobené tímto výkonem bude 

∆» = ¸. ¼½= = 0,51 . 62 = 31,62 °", (6.31) 

kde θJA je teplotní odpor mezi čipem a okolním prostředím. 
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6.6 Návrh zemnění 

V elektronických obvodech, kde jsou kombinovány digitální a analogové obvody, je 
třeba dbát na správné provedení zemních vodičů. Zemními vodiči, se vracejí proudy 
zpět ke zdroji, a protože u digitálních obvodů je jejich charakter často impulsní, tudíž 
vlivem nenulového odporu a indukčnosti vodičů na nich dochází k úbytkům napětí, 
které budou dále nazývány jako rušení. V případě, že by AD převodník a zdroj signálu, 
který je převodníkem měřen, byly uzemněny tak, že na zemním vodiči mezi nimi je 
rušivé napětí, tak měřené napětí AD převodníkem bude zkreslené o toto rušení. AD 
převodník mikrokontroléru LPC1766 má rozlišení 12 bitů a je tedy schopný rozlišit 
napětí  

' = 0¿q�
�V = W,W

�GF = 0,805	sÀ,  (6.32) 

kde N je počet bitů AD převodníku a UREF je referenční napětí převodníku. Rozdělení 
zemí je provedeno jako 

• výkonová zem pro spínaný měnič a budič motoru, 

• analogová zem pro analogové obvody a AD převodník, 

• digitální zem pro mikrokontrolér, ethernet a komunikační sběrnice. 

Ačkoliv mikrokontrolér má svou digitální a analogovou zem vyvedenou na 
oddělených pinech, tak tyto piny by měly být spojeny dohromady přímo u pouzdra. 
Vysvětlení vychází z obr. dle [24]. Na čipu integrovaného obvodu jsou přítomny 
parazitní kapacity a konkrétně kapacita CP mezi bodem „X“ na bondovacím vodiči a 
analogovými obvody uvnitř čipu způsobí přenos rušení. Pokud budou oba zemní piny 
spojeny k sobě, tak rušivé napětí v bodě X bude dáno velikostí proudu procházejího 
digitální zemí a impedancí bondovacího vodiče. 

 

Obr. 6.10: Ilustrace problematiky zemnění, převzato z [24]. 

V případě, že by analogové a digitální zemní piny nebyly spojeny u pouzdra, tak by 
se k impedanci bondovacího vodiče přidala navíc ještě impedance zemního vodiče na 
DPS a rušivé napětí v bodě X by tak bylo větší a mělo by i větší vliv na analogové 
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obvody. Navržené zemnění obvodů řídicí jednotky je vidět na Obr. 6.11. Země 
analogových obvodů byly všechny spojeny do jednoho bodu u pouzdra AD převodníku, 
tím by měla mít veškerá měření AD převodníkem referenci právě v tomto bodě. 
Analogová a digitální zem je spojena přímo u pouzdra mikrokontroléru přes feritový 
kroužek, který dle [25] vede ke snížení rušení AD převodníku. Feritový kroužek by měl 
přispět k přerušení vysokofrekvenčních parazitních vazeb mezi digitálními a 
analogovými obvody. Digitální zem je spojena s výkonovou zemí u spínaného 
snižujícího měniče. Analogový lineární stabilizátor není připojen k výkonové zemi, 
neboť by došlo ke vzniku zemní smyčky, což je nežádoucí. Výsledkem je, že vstupní 
napětí stabilizátoru bude navýšeno o rušení na analogové a digitální zemi, nicméně 
útlum stabilizátoru by měl zajistit, že se toto rušení nepřenese na jeho výstup. 

 

Obr. 6.11: Ilustrace zemnění obvodů řídicí jednotky. 

6.7 Deska plošného spoje 

Z obvodového schématu řídicí jednotky byla navržena deska plošného spoje – DPS. 
Návrh probíhal s ohledem na logické rozmístění konektorů, oddělení analogových, 
digitálních a výkonových částí obvodů a minimalizaci vzájemného rušení obvodů. 
Připojení analogových obvodů bude provedeno koaxiálními kabely, neboť hustota 
digitálních signálů je v okolí mikrokontroléru příliš vysoká a pravděpodobně by nebylo 
možné zabránit přeslechům mezi digitálními a analogovými signály. Jiným řešením by 
bylo použití DPS s více než dvěma vrstvami, avšak výrobní cena už by byla neúměrně 
vysoká. 
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7 OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI ŘÍDICÍ 
JEDNOTKY 

Řídicí jednotka byla dle návrhu vyrobena a horní strana DPS je zobrazena na Obr. 
7.1. Konektory pro napájení a připojení motoru jsou na levé straně desky. Komunikační 
rozhraní tvořené konektory JTAG, Ethernet a USB je na pravé straně desky. Rozšíření 
řídicí jednotky o další moduly jako jsou výkonové spínače a čidla společnosti 
Biovendor bude v budoucnu provedeno přes pinové lišty ve střední části desky. Vnější 
řada obou pinových lišt je tvořena pouze digitálním napájením 3,3 V a digitální zemí. 
Vnitřní řada pinových lišt je tvořena signály periferií GPIO, SPI, I2C, UART, PWM a 
mnoha dalšími jmenovanými v kapitole 6.3.1. Na Obr. 7.2 je vidět připojení 
analogových obvodů k mikrokontroléru přes koaxiální kabely, které chrání citlivé 
signály před přeslechy. Připojení k mikrokontroléru a jeho naprogramování zkušebním 
kódem proběhlo úspěšně pomocí programátoru LPC Link. 

 

Obr. 7.1: Horní strana řídicí jednotky. 
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Obr. 7.2: Detail připojení analogových obvodů k mikrokontroléru skrz koaxiální kabely. 

7.1 Spínaný snižující měnič 

První kontrolní měření byla provedena pro spínaný snižující měnič. Na Obr. 7.3 je 
vidět graf účinnosti měniče pro vstupní napětí 12 a 24 V. Maximální účinnost, které 
měnič dosahuje je přibližně 80 %. 

 

Obr. 7.3: Graf účinnosti měniče v závislosti na výstupním proudu. 

Zátěžová charakteristika měniče na Obr. 7.4 ukazuje, že měnič je schopný dodávat 
proud více než požadovaných 500 mA bez výraznějšího poklesu výstupního napětí. 

1 10 100 1000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Uin = 12 V

Uin = 24 V

Iout [mA]

Ú
či

n
n

o
st

 [%
]



 

53 

 

 

Obr. 7.4: Zátěžová charakteristika měniče. 

7.2 Zesilovač a filtr piezoelektrického měniče 

Na Obr. 7.5 je vidět změřená střídavá přenosová charakteristika zesilovače. Graf 
ukazuje, že filtr tvoří pásmovou propust. Strmost charakteristiky je 40 dB na dekádu, 
jak bylo očekáváno. Přenos stejnosměrné složky byl proveden měřením stejnosměrného 
napětí – střední hodnoty na vstupu a výstupu. Hodnoty se shodovaly a přibližně 
odpovídaly polovině napájecího napětí, které reprezentuje virtuální zem zesilovače. 

 

Obr. 7.5: Střídavá přenosová charakteristika piezoelektrického zesilovače. 

7.3 Převodní zesilovač proudu a filtr 

Měření proudového převodníku bylo poněkud komplikovaňější, neboť vstupem 
převodníku je proud. To lze však obejít pokud jsou ze zapojení dočasně odstraněny 
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snímací odpory. Tím přejdou diferenciální vstupy obvodu INA139 do vysoké 
impedance a je tak možné připojit standardní funkční napěťový generátor. Dle kapitoly 
6.1 se od zesilovače očekává napěťové zesílení v propustném pásmu 33 = 30,37 dB. 
Obr. 7.6 ukazuje střídavou přenosovou charakteristiku a je zřetelné, že převodník má 
přenos s charakterem dolní propusti. Strmost charakteristiky je 40 dB na dekádu, jak 
bylo očekáváno. 

 

Obr. 7.6: Střídavá přenosová charakteristika převodníku proudu. 
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8 ŘÍDICÍ SOFTWARE 

8.1 Firmware mikrokontroléru 

Firmware mikrokontroléru byl vyvíjen v programu LPCXpresso – jedná se 
o modifikovanou verzi vývojového prostředí Eclipse volně poskytovanou společností 
NXP. Omezením je pouze maximální velikost programového kódu, která činí 256 kB.  

8.1.1 Multitasking 
Řídící mikrokontrolér musí vykonávat určité množství činností - každý z úkolů, který 
mikrokontrolér periodicky provádí, musí být vykonáván s určitou pravidelností. Úkoly 
kritické na časování jsou prováděny přímo na základě volaných přerušení. Naopak 
úkoly, jejichž časování není kritické, jsou prováděny v rámci multitaskingu. Pro účely 
řídicí jednotky byl použit jednoduchý kooperativní multitasking, který spočívá ve volání 
jednotlivých úkolů v jedné smyčce. Volání některých úkolů je doplněno o použití 
plánovače (scheduler), který úkol spustí, pouze uplynula-li nastavená doba. 

8.1.2 Softwarové PWM a vzorkování 
Důvodem proč nebyla k řízení použita periferie PWM k řízení motoru je to, že všechny 
kanály musí mít stejný kmitočet a hardwarový PWM modul byl použit k buzení 
akustického měniče. PWM tak proto bylo vytvořeno pomocí dvou časovačů. 

Časovač LPC_TIMER0 je nakonfigurován tak, aby vyvolával přerušení s kmitočtem 
20 kHz. Toto přerušení tvoří spouštěcí impuls PWM modulace pro řízení motoru. 
Pokud dojde na základě nastavené střídy k sepnutí výstupu PWM, tak je nastaven 
časovač LPC_TIMER1, tak aby odměřil čas odpovídající době sepnutí PWM výstupu 
na základě nastavené střídy. Jakmile nastane přerušení druhého časovače, tak je 
softwarově nastaven výstup PWM do neaktivní úrovně. Průběh PWM signálu je 
ukazuje Obr. 8.1. 

Vzorkování signálů z piezoelektrického čidla a převodníku proudu je prováděno 
AD převodníkem, jehož převod je periodicky spouštěn v přerušení časovače 
LPC_TIMER0. Ke vzorkování „proudu“ dostane AD převodník povel při každém 
desátém přerušení časovače. Tím je zajištěn vzorkovací kmitočet 2 KHz. Po dokončení 
AD převodu dojde k přerušení. Při každém čtvrtém volání přerušení AD převodníku je 
zahájen AD převod na kanálu s piezoelektrickým čidlem, a jeho kmitočet vzorkování je 
tedy 500 Hz. 
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Obr. 8.1: Průběh PWM signálu, žlutý: PWM signál; modrý a červený: výstup H-můstku 
s připojeným motorem. 

8.1.3 USB a jednoduchý paketový protokol 
Pro komunikaci s PC přes USB byla použita třída CDC (Communication Device Class), 
která simuluje sběrnici RS-232. Firmware mikrokontroléru je používá ovladače USB od 
společnosti NXP v podobě statické knihovny. Modul USB komunikace vychází 
z ukázkového projektu z knihovny LPCOpen. Ukázkový kód byl pouze mírně upraven a 
zapouzdřen do modulu gram_usb_cdc_api.c. 

Jelikož USB třída CDC přenáší data pouze jako proud, tak byl vytvořen 
jednoduchý paketový protokol mezi mikrokontrolérem a PC. Jeho účelem je poskytnout 
možnost posílání složitějších struktur dat. Pakety jsou rozděleny na tři typy: 

• příkazový paket – je určen k výměně povelů a řídících informací, 
• datový paket – je umožňuje přenos libovolných dat, 
• textový paket – poskytuje jednoduchou možnost odeslání textového řetězce, od 

kterého se očekává, že bude zobrazen na standardním výstupu (v konzoli). 

Maximální délka paketu je dána velikostí endpointu USB rozhraní, to je 64 B. 
Strukturu paketu ukazuje tabulka  

Tab. 1: Popis struktury paketu. 

Pole Velikost [B] Popis 

Hlavička 2 0x55, 0x88 
Typ paketu 1 Příkaz / Data / Text 

Obsah 1 Upřesňuje obsah 
ID 1 Pro účely debugování 

Délka datové části 1 0 až 58 
Datová část 0 až 58 Libovolná data 

 

Paketový přenos umožňuje snadno přenášet změřená data do počítače. Je možné 
zároveň posílat data z více zdrojů, například 2 proudy vzorkovaných dat a řídící 
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příkazy. 

8.1.4 Řízení motoru 
Řízení motoru a jeho regulace na dané otáčky je provedena PID regulátorem, jehož 
vstupem je aktuální rychlost motoru a nastavená rychlost, výstupem je střída PWM 
modulace. Rychlost motoru je odhadnuta ze spektra vzorkovaného proudu. K výpočtu 
spektra se používá funkce arm_cfft_radix4_q15, realizující rychlou Fourierovu 
transformaci. Ve spektru se určí největší složka, od které se očekává, že odpovídá 
kmitočtu komutace motoru. Při známém počtu pólů motoru již lze vypočítat rychlost 
otáček. 

8.1.5 Ethernet 
Zprovoznění celého TCP/IP stacku není cílem této práce, a tak bylo pouze ověřeno, zda 
mikrokontrolér komunikuje s obvodem LAN8720A po sběrnici MIIN, která umožňuje 
přistupovat k registrům obvodu. Komunikace proběhla úspěšně a podařilo se přečíst 
registry obvodu. 

8.2 Software pro PC 

Účelem programu pro PC je umožnit komunikaci s řídicí jednotkou, tak aby mohly být 
vyměňovány příkazy a data. Smyslem toho je možnost tvorby skriptů, které 
automatizovaně provádějí měření s řídicí jednotkou a změřená data ukládají v PC. 

8.2.1 Komunikační rozhraní 
Komunikační rozhraní programu bylo vytvořeno jako třída ve skriptovacím jazyku 
Python, neboť se neočekává výpočetní náročnost aplikace. Veškerá změřená data budou 
zpracovávána v programu Matlab. Program realizuje připojení k řídicí desce přes 
sériový port a implementuje jednoduchý paketový protokol popsaný v kapitole 8.1.3. 
Třída poskytuje metody pro ovládání řídicí jednotky, tedy povely, které umožní 
například nastavit rychlost otáček, zjistit stav tlačítek, rozsvíti LED a především 
vzorkovat data. 

8.2.2 Měřící skripty 
Využívají třídu komunikačního rozhraní, k tomu aby na základě jednoduchého skriptu 
provedly složitější operace jako je přenos dat z řídicí jednotky do PC, a uložení do 
formátu “.mat”. Výsledkem je automatizované měření, jak je popsáno v následující 
kapitole. 
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9 MĚŘENÍ NEVYVÁŽENOSTI ROTORU 
Tato kapitola popisuje praktické experimenty, které byly provedeny za účelem ověřit 
schopnost řídicí jednotky rozpoznat nevyváženost různých rotorů. Konkrétně byla 
provedena měření na dvou centrifugách a jednom testovacím přípravku. K měření byl 
využit software stručně popsaný v předchozí kapitole. 

9.1 Metodika měření 

Měření probíhalo v uspořádání znázorněném na Obr. 9.1. Měření byla 
poloautomatizovaná pomocí měřícího skriptu pro Python. Řídicí jednotka vykonávala 
povely skriptu, které spočívaly v řízení rychlosti motoru a vzorkování a odesílání dat 
do PC. 

 Měření se lišila tím, zda motor byl nebo nebyl připojen k řídicí jednotce. Pro měření 
centrifug nebylo možné motor ovládat přímo řídicí jednotkou, neboť by byl nutný zásah 
přímo do centrifugy. Cílem měření bylo zjistit závislost algoritmem vyhodnocené míry 
nevyváženosti na skutečné míře nevyváženosti rotoru. Skutečné nevyváženosti rotoru 
bylo docíleno rozvažováním z výchozího stavu, který by měl být v rámci možností 
vyvážený. Rozvážení bylo docíleno v případě centrifug přidáváním vody do jedné ze 
zkumavek a v případě testovacího přípravku změnou polohy závaží ve směru od středu 
rotoru. 

 

Obr. 9.1: Ilustrace měřícího řetězce. 

9.2 Měření nevyváženosti starší centrifugy 

Měření bylo provedeno na starší centrifuze neznámého výrobce s označením 
„Centrifuge 80-1“. Piezoelektrický senzor byl připevněn lepící páskou na kryt přístroje, 
jak je znázorněno na Obr. 9.2. 
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a) b) 

Obr. 9.2: Měřená starší centrifuga, a) celkový pohled, b) detail piezoelektrického senzoru. 

Motor centrifugy byl řízen samotnou centrifugou a byl regulován na konstantní 
otáčky 2 500 ot.min-1. V centrifuze byly umístěny 2 zkumavky. Měření probíhalo tak, 
že rotor byl postupně rozvažován přidáváním vody pipetou do jedné ze zkumavek po 
krocích 100 µl. Pro každý krok nevyváženosti byla centrifuga zapnuta a řídicí jednotkou 
byly navzorkovány a odeslány do počítače 3 po sobě jdoucí časové průběhy signálu 
piezoelektrického senzoru. Délka každé repetice byla 256 vzorků. Změřená data byla 
zpracována v programu Matlab. Na Obr. 9.3 jsou vidět 3 spektra vypočtená ze 
změřených vibrací. Měřený signál nebyl převáděn z digitální podoby na napětí, aby 
bylo zřetelnější, jaké je rozlišení signálu. Nejnižší bit LSB odpovídá napětí 0,805 mV. 
Stejnosměrná složka signálu byla odstraněna odečtením střední hodnoty signálu. 
Spektra byla vypočtena algoritmem FFT (Fast Fourier Transform) - funkcí v Matlabu 
fft(x), která vrací komplexní spektrum. To bylo převedeno na modulové spektrum a 
násobeno koeficientem 1/N, kde N je délka signálu a také délka FFT. První graf na levé 
straně obrázku je spektrum při vypnutém přístroji, tedy rotor byl v klidu. Prostřední 
obrázek ukazuje spektrum vyváženého rotoru a obrázek vpravo je spektrum při největší 
měřené nevyváženosti. Na spektru při vyváženém rotoru jsou 2 dominantní spektrální 
složky, první je na kmitočtu 41,18 Hz, který odpovídá kmitočtu rotace 2470,8 ot.min-1. 
Odchylka měření od nastavené rychlosti 2 500 ot.min-1 je způsobena omezeným 
rozlišením kmitočtu. Kmitočet tedy odpovídá teoretickému předpokladu. Druhá složka 
je na kmitočtu 100 Hz, přesný význam této složky není znám, ale mohlo by se jednat 
o vlastní kmitočet oscilací některé části přístroje.  Na spektru vpravo při nevyváženém 
rotoru je složka na kmitočtu rotace zcela dominantní a je přibližně 10 krát větší než při 
vyváženém stavu. Jiné významné složky se ve spektru během měření neobjevily. 
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Obr. 9.3: Ukázka spekter vibrací snímaných piezoelektrickým elementem – v klidu, ve 
vyváženém a nevyváženém stavu. 

 

Obr. 9.4: Průběh harmonických složek vibrací v závislosti na nevyváženosti rotoru. 

Obr. 9.4 ukazuje průběh harmonických složek spektra na vybraných kmitočtech 
v závislosti na hmotnosti tekutiny, kterou byl rotor rozvážen. Průběh složky na kmitočtu 
rotace se spolu s nevyvážeností zvětšuje, byť ne zcela monotónně a výraznější nárůst lze 
pozorovat až nad hmotností 0,5 mg. Složka 100 Hz má význam pouze při hmotnosti 
zátěže do 0,5 mg, poté je dominantní složka na kmitočtu rotace. Složka 100 Hz 
nenaznačuje výraznou souvislost s nevyvážeností rotoru. V tomto případě by 
algoritmem na detekující nevyváženost mohlo být prosté porovnání složky na kmitočtu 
rotace s mezní hodnotou – například 50 LSB. 

9.3 Měření nevyváženosti Centrifugy MPW-260 

Druhé měření proběhlo na centrifuze MPW-260. Rotor této centrifugy je oproti 
předchozímu typu odpružený, a tlumí tak vibrace, které by se jinak přenášely na kostru 
a kryt přístroje. Piezoelektrický senzor byl proto umístěn uvnitř komory centrifugy na 
dílu, který je spojen s rotorem bez odpružení. Upevnění senzoru a jeho detail je vidět na 
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Obr. 9.5a,b. Měření probíhalo stejným způsobem jako v případě předchozí centrifugy. 
Rychlost otáček byla opět 2 500 ot.min-1. V centrifuze byly umístěny 2 zkumavky a do 
jedné z nich byla pipetou přidávána voda, tentokrát v krocích 25 µl. 

Na Obr. 9.6 jsou vidět 3 spektra vypočtená ze změřených vibrací. Měřené signály 
byly zpracovány stejným způsobem jako v předchozí podkapitole. První graf na levé 
straně je spektrum při vypnutém přístroji, tedy rotor byl v klidu. Prostřední obrázek 
ukazuje spektrum vyváženého rotoru a obrázek vpravo je spektrum při největší měřené 
nevyváženosti. Ve všech spektrech se v případě této centrifugy objevila pouze jedna 
významná spektrální složka, a to na kmitočtu 41,18 Hz, který opět odpovídá kmitočtu 
rotace 2470,8 ot.min-1. Kmitočet tedy přibližně odpovídá teoretickému předpokladu. Při 
rotoru rozváženém hmotností 0,7 mg je pozorovaná složka přibližně 3 krát větší než při 
vyváženém stavu. Měření při větší zátěži nebyla oproti předchozí centrifuze prováděna 
z důvodu ochrany přístroje před potenciálním poškozením. 

 

 

  

a) b) 

Obr. 9.5: a) pohled na rotor uvnitř komory centrifugy; b) detail umístění piezoelektrického 
senzoru. 
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Obr. 9.6: Ukázka spekter vibrací snímaných piezoelektrickým elementem. 

Obr. 9.7 ukazuje průběh harmonické složky spektra na kmitočtu rotace v závislosti 
na hmotnosti tekutiny, kterou byl rotor rozvážen. Průběh složky na kmitočtu rotace se 
spolu s nevyvážeností zvětšuje, byť opět ne zcela monotónně. V tomto případě by 
algoritmem detekujícím nevyváženost mohlo být opět prosté porovnání složky na 
kmitočtu rotace s mezní hodnotou – například 15 LSB. 

 

Obr. 9.7: Průběh harmonické složky vibrací v závislosti na nevyváženosti rotoru. 

9.4 Měření vibrací v závislosti na kmitočtu a nevyváženosti 

Další měření bylo prováděno na přípravku poskytnutém společností Biovendor. 
Přípravek, jak je vidět na Obr. 9.8 je tvořen stojanem, do kterého byl upevněn motor. 
Rotor motoru byl tvořen ramenem, na jehož koncích byly šrouby s maticemi. Změnou 
polohy matice v mezích závitu šroubu bylo docíleno změny těžiště a tím byla 
upravována vyváženost rotoru.  
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a) b) 

Obr. 9.8: Přípravek pro testování nevyváženosti; a) celkový pohled; b) detail rozvažující matice. 

V tomto případě byl motor buzen přímo řídicí jednotkou, která regulovala jeho 
rychlost. Měření bylo prováděno opět poloautomatizovaně měřícím skriptem pro 
Python. V každém cyklu měření byla nejprve maticí upravena nevyváženost rotoru – 
vždy se stejným krokem (polovina otáčky). Poté byl proveden jeden cyklus, během 
kterého byla postupně měněna rychlost otáček motoru a pro určitý počet bodů rychlosti 
byly změřeny 3 po sobě jdoucí průběhy signálu vibrací. Délka jedné repetice signálu 
byla opět 256. Změřené časové průběhy vibrací byly opět zpracovány v programu 
Matlab a byla provedena analýza spektra jako u předchozích měření. Na Obr. 9.9 jsou 
vidět spektra zaznamenaných vibrací v klidu a při rychlosti 1 500 ot.min-1. V případě 
tohoto rotoru se kromě kmitočtu, kterému odpovídá rychlost rotace, objevily také druhá 
a třetí harmonická složka jako násobek základního kmitočtu. Jejich velikost však byla 
vzhledem k první harmonické složce zanedbatelná. 

 

Obr. 9.9: Ukázka spekter vibrací snímaných piezoelektrickým elementem v klidu a na 
kmitočtech 1 500 Hz. 

Obrázek Obr. 9.10 ukazuje závislost spektrální složky s kmitočtem rotace motoru 
na míře nevyváženosti a rychlosti otáček motoru v rozsahu 500 – 1500 ot.min-1. Během 
měření, a stejně tak i z výsledků měření bylo zjištěno, že použitý motor sám o sobě není 
příliš vhodný jako přímý pohon rotoru. Motor má poměrně volné usazení hřídele, a tak i 
při stavu, kdy by měl být rotor vyvážený, docházelo k vibracím. Nevyváženost 
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připevněného rotoru se začala projevovat až při vyšších rychlostech nad 1 300 ot.min-1. 
Pod těmito otáčkami byly dominantní vibrace motoru samotného, jejichž velikost byla 
v závislosti na nevyváženosti obtížně rozpoznatelná. Závěrem tedy je, že detekci 
nevyváženosti by bylo možné provést až při vyšších otáčkách, kdy vibrace způsobené 
nevyvážeností rotoru začnou být dominantní nad vibracemi vyvolanými samotným 
motorem. 

 

Obr. 9.10:Graf závislosti velikosti spektrální složky s kmitočtem vibrací na rychlosti a míře 
nevyváženosti rotoru. 
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ZÁVĚR 
V první části této práce proběhlo seznámení s technikou Gramova barvení a byla 
prozkoumána existující řešení přístrojů používaných pro automatické Gramovo barvení. 
Nutné bylo nalézt vhodnou metodu pro detekci nevyváženosti rotoru a také metodu pro 
měření hladiny všech roztoků používaných pro Gramovo barvení. 

Pro účely detekce nevyváženosti byly otestovány 2 metody – signaturní analýza 
proudu motorem a analýza vibrací motoru. Proudová metoda se ukázala jako nevhodná, 
neboť ve spektru se neobjevily dostatečně výrazné změny. Příčinou mohlo být to, že 
motor použitý pro experiment byl poměrně výkonný a jeho zátěž malá. Dobré výsledky 
naopak přinesla metoda analýzy vibrací motoru pomocí piezoelektrického elementu. 
Měření ukázalo, že se zvyšující se nevyvážeností rotoru výrazně roste kmitočtová 
složka spektra vibrací na kmitočtu, který odpovídá otáčkám motoru. Tato metoda byla 
zvolena pro použití v řídicí jednotce. 

K měření hladiny roztoků byla vybrána kapacitní metoda z důvodu flexibility, 
jednoduchého provedení a nízké ceny. Zkušební měření bylo provedeno na plastové 
zkumavce s objemem 50 ml se všemi roztoky používanými pro Gramovo barvení. 
Výsledky potvrdily, že kapacitní metoda je pro tento účel vhodná a spolu s periferií 
CTMU mikrokontroléru PIC je velmi snadno realizovatelná. 

Řídicí jednotka byla po analýze požadovaných vlastností (zadání) navržena, 
vyrobena a následně byly měřením ověřeny její parametry. Jednotka byla poté spolu 
s vytvořeným softwarem použita k měření nevyváženosti tří různých rotorů. Výsledky 
měření potvrdily, že míru nevyváženosti rotoru lze určit na základě pozorování velikosti 
vibrací na kmitočtu rotace. Měření velikosti této složky lze provést pomocí Rychlé 
Fourierovi Transformace, a to jak v počítači, tak přímo v mikrokontroléru. 

Řídicí jednotka by v budoucnu měla sloužit pro účely testování prvního prototypu 
přístroje společnosti Biovendor. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
AD  Analogově digitální 

CSV  Comma-separated values 

CTMU Charge time measurement unit 

DA  Digitálně analogový 

DMA  Direct Memory Access 

FFT  Fast Fourier Transform 

GPIO  General Purpose Input/Output 

I 2C  Inter integrated Circuit 

IP  Internet protocol 

JTAG  Joint Test Action Group 

LAN  Local Area Network 

LED     Light Emitting Diode 

LSB  Least significant Bit 

MAC  Media Access Control 

MIIM  Media Independent Interface Management 

NVIC  Nested Vectored interrupt Controller 

PC  Personal Computer 

PWM  Pulse Width Modulation 

RMII  Reduced Media Independent Interface 

SPI  Serial Peripheral Interface 

SRAM  Static Random Access Memory 

TCP  Transfer Control Protocol 

TFT  Thin Film Transistor 

UART  Universal asynchronous receiver/transmitter 

USB     Universal Serial Bus  
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