
 

 



 

 

 



 

 

 Abstrakt 

Cílem této práce je implementace přenosového protokolu pro přenos dat mobilní cirkulační 

jednotky pro převoz plic. Své primární uplatnění najde tento protokol při přenosu dat 

v rámci projektu AlveoPic. Úvodní část práce se zabývá popisem anatomie a fyziologie 

dýchací soustavy člověka. Dále seznamuje čtenáře s modulem mechanického plicního 

simulátoru a modulem pro transport plic. V práci jsou popsány možnosti standardů pro 

přenos medicínských dat a pozornost je věnována zejména standardu ISO/IEEE 11073. 

Navazující část práce řeší realizaci simulátoru modulu pro transport plic a design aplikace 

pro zobrazování sledovaných parametrů. Závěrečná část práce je věnována rozboru 

testovacích případů pro ověření správné funkčnosti aplikace a použitého protokolu. 
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plíce, modul i-Lung, telemonitoring, ISO/IEEE 11073, přeprava plic 

 

Abstract 

The aim of this thesis is a data transfer protocol implementation for a mobile control unit 

for transporting lungs. Apart from this thesis the data transfer protocol is used in AlveoPic 

project. The introductory part is focused on an anatomical and physiological background of 

a human respiratory system. Consequently it describes the i-Lung module and the mobile 

circulation module (MCM). It deals with the healthcare informatics interoperability 

standards with an emphasis to the ISO/IEEE 11073 standard. The subsequent part is 

represented by MCM’s simulator realization and design of a monitoring application. The 

final part aims at an analysis of the test cases for a monitoring application’s and a protocol 

framework’s control. 
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Úvod 

Fyziologicky realistická simulace lidských plic, zahrnující adekvátní simulaci interní 

struktury plic je velmi důležitá pro výzkumné měření aerosolů v plicních sklípcích. Toto je 

nezbytné v případě, kdy je mechanická simulace limitována matematickými modely. Aby 

byla umožněna opravdu realistická simulace, používá se vyjmutých prasečích plic 

s použitím 3R strategie dle Russella a Burcha (Russell and Burch, 1959), jako alternativa 

zvířecích modelů. V rámci projektu ElBik (Electronic-Biomedical Cooperation Project) 

financovaného Evropskou Unií byl sestaven simulátor plic „i-Lung“, který je schopen 

simulovat několik různých modelů lidského dýchání právě pomocí prasečích plic. Ty musí 

být během převozu udržovány v podmínkách co nejvíce podobné fyziologickým, a to 

pomocí perfuze ohřívaným nutritivním roztokem. V rámci projektu AlveoPic byl vyvinut 

mobilní cirkulační modul (MCM) pro transport plic. Ten monitoruje tlak, teplotu, rychlost 

průtoku a hladinu kolujícího roztoku. Jejich aktuální hodnoty jsou přenášeny pomocí 

Bluetooth z MCM na tablet, přičemž tato data jsou komunikována standardizovaným 

přenosovým protokolem dle ISO/IEEE 11073. Takto jsou vyměňována a zobrazována data 

o sledovaných parametrech, alarmech a jednotlivých nastaveních pomocí grafického 

rozhraní tabletu. 
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1 Dýchací soustava člověka 

1.1 Plíce 

Plíce (lat. pulmo) jsou párový orgán (viz Obrázek 1), který uskutečňuje výměnu plynů 

(kyslík a oxid uhličitý) mezi vzduchem a krví. Jsou uloženy v dutině hrudní a mezi pravou 

a levou plící je mediastinum (mezihrudí). Mají tvar komolého kužele a levá plíce je menší 

než pravá. Konkávně zaoblená základna plic nasedá na bránici, zatímco plicní hrot směřuje 

k hlavě. 

1.1.1 Stavba plic 

Výška plic je přibližně 25 cm a pravá plíce je větší a těžší než levá. Plíce jsou tvořeny 

houbovitou, ale zároveň pružnou tkání a mají po narození narůžovělou barvu. Barva se 

však mění v souvislosti s obsahem prachových částic ve vzduchu a jejich vdechováním na 

šedočerné mramorování. Vzduch do plic přivádí průdušnice (trachea), která se dále dělí na 

pravou a levou průdušku. Obě se dále větví podle toho jak je daná plíce členěna na laloky a 

dále na segmenty. Průdušky, které zásobují jednotlivé plicní segmenty, tvoří tzv. 

bronchiální strom. Nejmenší průdušky se v konečném úseku větví na průdušinky 

(bronchioli). Podstatnou složkou jejich stěny je hladká svalovina, která může měnit průsvit 

průdušinek [1]. Ze stěny bronchiolů se dále vyklenují plicní sklípky (alveoli). Hustá 

kapilární síť kolem tenkostěnných sklípků umožňuje výměnu dýchacích plynů ze vzduchu 

do krve a naopak. Kromě stavebních buněk tvořících tuto tenkou stěnu alveolů je zde ještě 

jeden typ buněk, které produkují surfaktant (látka na vnitřní stěně plicních sklípků, která 

snižuje povrchové napětí a brání tak smrštění sklípků a následnému kolapsu plic), a dále 

jsou zde zastoupeny makrofágy, které fagocytují prach a jiné cizí částice v alveolu.  
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Obrázek 1: Stavba plic, převzato z [2] 

1.1.2 Pleura 

Pleura je vazivová blána, která je tvořena dvěma listy ‒ poplicnicí a pohrudnicí. Oba listy 

do sebe vzájemně přechází a je mezi nimi štěrbina vyplněná malým množstvím tekutiny. 

Poplicnice kryje povrch plic a plynule do nich přechází. Pohrudnice vystýlá pohrudnicovou 

dutinu. Za normálních okolností je pleurální dutina uzavřená a je v ní nižší tlak než tlak 

okolního vzduchu.  Při otevření pleurální dutiny do ní vnikne vzduch a zmizí tak podtlak, 

tudíž se plíce vlivem své elasticity smrští a nastává pneumothorax [1]. 

1.1.3 Krevní oběh 

V plicích existují dva krevní oběhy ‒ výživný (nutritivní) a funkční. Výživný zajišťuje 

metabolické funkce vlastního plicního parenchymu a funkční zajišťuje výměnu dýchacích 

plynů mezí vzduchem a krví. 
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1.2 Mechanika dýchání 

Základem dýchání je zvětšování a zmenšování objemu plic. Plíce jsou elastické, ale nejsou 

tvořeny svalovinou a tudíž nemají možnost aktivního pohybu. Zvětšení objemu plic se děje 

při nádechu, a to díky vdechovým svalům (mezižeberní svaly a bránice). Při vydechnutí se 

objem plic zmenšuje.  Žebra klesají dolů a zvyšováním nitrobřišního tlaku je bránice 

vytlačována vzhůru. K výdechovým svalům patří vnitřní mezižeberní svaly. Kromě 

zmíněných se na vdechu a výdechu podílejí také pomocné svaly [1].  

1.2.1 Plicní objemy 

Při cyklickém střídání nádechu a výdechu lze pojmout pouze určité množství vzduchu. Za 

klidových podmínek je dechová frekvence asi 15 cyklů/min, ale hodnota je závislá na 

tělesné aktivitě a zdravotním stavu jedince. Mezi takzvané objemy statické řadíme 

množství vzduchu pojaté při nádechu, neboli dechový objem (TV), který má hodnotu 500 

ml (viz Obrázek 2). Zahrnuje i tzv. mrtvý prostor, který označuje objem dýchacích cest až 

po terminální bronchioly. Jeho objem činí 150 až 200 ml. Pokud tento objem navýšíme      

o objem takových alveolů, které nejsou schopny výměny dýchacích plynů, nazýváme jej 

celkový (funkční) mrtvý dýchací prostor. Člověk je při usilovném výdechu ze sebe 

schopen dostat vzduch o objemu kolem 1,1 l. Tento objem se nazývá rezervní exspirační 

objem (ERV). Podobně po normálním nádechu je schopen usilovně vdechnout navíc objem 

asi o 3 l vzduchu. Ten se nazývá rezervní inspirační objem (IRV). Přes veškerou snahu 

člověk není schopen úplně vyprázdnit plíce. Vždy v nich zůstává objem asi 1,2 l vzduchu. 

Tomuto objemu se říká reziduální objem (RV). Mezi dynamické objemy pak řadíme 

minutovou ventilaci plic (VE), kterou dostaneme jakou součin dechového objemu (TV) 

násobený frekvencí dechů za minutu, v klidu je to asi 8 l/min. 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pl%C3%ADce
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Obrázek 2: Plicní objemy a kapacity [4] 

1.2.2 Plicní kapacity 

Vitální kapacita (VC) je součet dechového objemu (TV), inspiračního rezervního objemu 

(IRV)a exspiračního rezervního objemu (ERV), ve výsledku dává objem od maximálního 

nádechu po maximální výdech. Celková plicní kapacitu (TLC) získáme jakou součet 

vitální kapacity (VC) a reziduálního objemu (RV). Funkční reziduální kapacita (FRC) je 

dána objemem vzduchu v plicích po volném výdechu. [5] 
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1.3 Umělá ventilace 

Umělá plicní ventilace (UPV) slouží jako náhrada nebo podpora dýchání. Takové dýchání 

je potom zajištěno mechanicky, ventilátorem a využívá se při nedostatečnosti dýchacích 

svalů, případně při nedostatečném okysličení krve. Tento způsob ventilace můžeme 

rozdělit na dlouhodobý, který se využívá na lůžkách JIP u pacientů se selhávajícími 

funkcemi, nebo krátkodobý, např. při operacích, když je pacient v celkové anestezii.  

Cílem umělé ventilace je podpora výměny dýchacích plynů, úleva pacientovi od dechové 

práce nebo cílená změna plicního objemu. Umělou plicní ventilaci lze zajistit např. 

negativním tlakem- kdy se na hrudník vyvíjí podtlak (tzv. železná plíce).  Dnes se již tato 

metoda nepoužívá, nahradila ji ventilace pozitivním tlakem, která je založena na změně 

tlaků v dýchacích cestách. Možná je i ventilace vysokofrekvenční. 

1.3.1 Ventilace pozitivním tlakem 

Během nádechu zajišťuje ventilátor tlakový gradient tím, že tlak v dýchacích cestách (na 

jejich vstupu) je vyšší než tlak v alveolech, což umožní proudění vzduchu do plic. Během 

výdechu je tomu přesně naopak. Přičemž nezáleží na tom, jestli tlak v dýchacích cestách je 

na konci výdechu stejný jako atmosférický tlak nebo vyšší, což ukazuje základní rozdíl 

mezi spontánním dýcháním a ventilací pozitivním tlakem.  

Tlakový gradient přítomný za normálních okolností při spontánním dýchání je dán 

rozdíly vzniklými při pohybech hrudníku. Alveolární tlak se pohybuje kolem hodnoty        

0 mmHg a tlak uvnitř hrudníku klesá do negativních hodnot. Během ventilace pozitivním 

tlakem je pohyb hrudníku způsoben naplněním plic vzduchem. Plicní sklípky jsou 

naplněny a tlak v nich převyšuje atmosférický tlak a tlak v plicích neklesá do negativních 

hodnot. Plnění plic způsobuje zvětšování hrudníku a pleurální tlak je vyšší než za 

fyziologických podmínek. Za běžných podmínek je změna tlaku v alveolech dána změnou 

pleurálního tlaku, zatímco při ventilaci pozitivním tlakem je tomu obráceně, tedy tlak 

v alveolech je ten, který určuje tlak uvnitř hrudníku. [6] 
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2 Modul mechanického plicního simulátoru 

Mechanický plicní simulátor i-Lung 2.0 je hybridním plicním simulátorem ve smyslu 

požití buďto jako pasivní nebo aktivní simulátor. Pasivní verze není schopna dynamického 

modelování chování plic a plicních onemocnění. Aby byl modul schopen flexibilní 

simulace, je složen z různých submodulů. 

2.1 Modul i-Lung 

Nejpodstatnější částí je polymethylmethacrylátový (PMMA) box, ve kterém jsou samotné 

plíce nebo ekvivalenty plic umístěny. Tato komora simuluje funkci dutiny hrudní. 

Spojovací příruba propojuje komoru s dýchacím měchem a vakuovou pumpou. Pumpa 

vytváří stálý podtlak, aby co nejlépe simulovala anatomické a fyziologické vlastnosti 

dýchání. Neustálý podtlak představuje v tomto případě funkci pleury, díky níž jsou plíce 

v nekolabovaném stavu. Dýchací měch svými pohyby zajišťuje tlakové rozdíly, které 

vznikají za normálního dýchání v hrudníku. Uprostřed měchu je umístěn kuličkový šroub, 

který umožňuje jeho pohyby: stlačování a zvětšování. Motor rotuje kuličkovým šroubem, 

což působí posun spodní části měchu směrem nahoru díky přítomnému závitu. Změny 

tlaku v komoře tedy způsobují nafouknutí a vypuštění vzduchu z použitého plicního 

ekvivalentu.[7] 
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Obrázek 3: : Schéma modulu i-Lung 2.0, převzato z [7] 
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2.2 Elektronika řídící části 

Aby bylo možné modul ovládat a kontrolovat, je možno jej připojit přes jednodeskový 

počítač (SBC03) k displeji a klávesnici nebo s klasickým PC prostřednictvím ethernetu 

nebo standardní sériové linky RS232. Počítač obsahuje procesor ARM9 (linux OS), který 

je přes rozhraní SPI sériově připojen k real-time procesoru Cortex M3. Cortex M3 posílá 

signály a příkazy ovladači motoru a spínači vakuové pumpy, případně může sbírat data 

z jednotlivých senzorů a snímačů krajních poloh měchu. Na základě takto získaných 

signálů reaguje M3 odezvou poslanou ovladači motoru a spínači pumpy a také zasláním 

dat procesoru ARM9 pro další zpracování. Tato data jsou zobrazena číselně a v podobě 

grafů na připojeném displeji.[7] 

2.3 Senzory 

Použité senzory jsou následující: 

 Senzor průtoku v boxu:   Honeywell AWM720P1  

 Teplotní senzor v boxu:   Heraeus W-EYK6 

 Snímač diferenciálního talku: Freescale MPXV2010DP  

 Senzor vlhkosti v boxu:   Sensirion SHT75 

 Senzor okolní teploty:   Heraeus W-EYK6 

 Senzor okolního tlaku:  Freescale MPX5100DP 

 Senzor okolní vlhkosti:  Sensirion SHT75 

Všechny senzory komunikují s Cortex M3 pomocí protokolu RS 485 

komunikačnímu protokolu. Napájení senzorů je 5 V nebo 12 V. 

2.4 Elektronické části modulu 

2.4.1 Napájení modulu 

Napájení je zajištěno ze sítě 230 V/50 Hz. Napájecí modul je jištěn tavnou pojistkou          

o jmenovitém proudu 3 A. Jako připojovací kabel je použit CEE 7/7 (E/F) s koncovkou 

IEC C13, izolováno PVC.  



 

20 

 

2.4.2 Motor 

V zařízení je použit bezkartáčový střídavý servomotor typu ACM604 od Leadshine 

Technology Co., Ltd. Výrobcem uváděné napětí je 230 V (AC), výkon 400 W a jmenovitý 

krouticí moment 1,27 Nm a maximální pak 3,82 Nm. [8] 

2.4.3 Řadič motoru 

V modulu je použit řadič typu ACS806 od Leadshine Technology Co., Ltd. V katalogovém 

listu je uváděno výstupní napětí 18- 80 V (DC) a frekvence max. 600 kHz. [9] 

2.4.4 Vakuová pumpa 

V modulu je použita pumpa od firmy Alita Industries, konkrétně typ AL-15SB. Průtok je 

15l/min a jmenovitý tlak 10 kPa. Výrobcem udávaná hlučnost je 40 dB.[10] 

2.4.5 Ventil 

V zařízení je použit elektromagnetický ventil napájený stejnosměrným napětím 12 V. 

V případě dosažení tlaku -80 mBar se ventilek automaticky otevře, aby chránil měch před 

prasknutím. 

2.4.6 Senzory 

2.4.6.1 Teplotní senzor 

Pro snímání teploty v boxu i okolí je použit senzor firmy Heraeus, typ W-EYK6. Tento 

senzor má rozsah od -30 °C do +500 °C a přesnost je dána dle DIN EN 60751 Class 1/3B 

mezi 0 °C až +100 °C. [11] 

2.4.6.2 Senzor proudu vzduchu 

Pro tento účel byl použit senzor AWM720P1 od firmy Honeywell. Je schopen měřit průtok 

až 200 l/min (SLPM), při poklesu tlaku 1 palec H2O. V malém balení nabízí poměrně 

vysoký měřicí rozsah. Čas odezvy senzoru je 6 ms a k napájení je nutné dodat 10 V 

stejnosměrného napětí, zatímco spotřeba je jen 60 mW. Obal vydrží přetlak až 127 kPa. 

[12] 
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2.4.6.3 Snímač rozdílu tlaků 

V modulu je instalován senzor od firmy Freescale Semiconductor, konkrétně typ 

MPXV2010DP. Je to teplotně kompenzovatelný a kalibrovatelný křemičitý tlakový senzor 

s rozsahem od 0 kPa do 10 kPa. Tento piezorezistivní tlakový senzor poskytuje na výstupu 

velmi přesné a lineárně závislé výstupní napětí odpovídající použitému tlaku.[13] 

2.4.6.4 Senzor okolního tlaku 

Okolní tlak je snímán senzorem Freescale Semiconductor MPX5100DP. Jde o analogový 

napěťový senzor s rozsahem 0 kPa až 100 kPa.[14] 

2.4.6.5 Senzor vlhkosti 

Vlhkost v boxu i okolí je monitorována senzorem firmy Sensirion, SHT75. Jedná se           

o kvalitní digitální senzor schopný snímat vlhkost i teplotu. Měřicí rozsah se pohybuje od  

0 do 100 % RH (relative humidity) a čas odezvy je 8 sekund.[15] 

2.4.7 Spínače 

Měch a motor jsou chráněny dvěma koncovými spínači. Tyto spínače jsou přímo připojeny 

k ovladači motoru. Když měch dosáhne horní/ spodní hranice, motor se automaticky 

zastaví, aby nedošlo k poškození těchto částí. Pokud je měch v limitní pozici, je umožněn 

pohyb pouze v jednom směru. 
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2.5 Mechanické části 

2.5.1 Dýchací systém 

 

 

Obrázek 4: Dýchací systém, převzato z [7] 

 



 

23 

 

2.5.2 Polymethylmethacrylátový box  

 

Obrázek 5: PMMA box, převzato z [7] 

Vnitřní rozměry PMMA boxu jsou 300x300x420mm, což odpovídá zhruba objemu 38 

litrů. Stěny jsou vyrobeny z plexiskla o tloušťce 15 mm. Svrchní a spodní část jsou 

z nerezové oceli o tloušťce 3 mm. Otvor na vrchní straně má 220 mm a je připojen k boxu 

osmi šrouby M6. Rám, který je kolem boxu, je vyroben firmou Bosch Rexroth. 
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3 Mobilní cirkulační modul (MCM) 

Tento modul pro transport plic je navržen pro přepravu prasečích plic a jejich následné 

umístění v modulu i-Lung. Aby u tkáně během převozu nedošlo k poškození a udržela se 

ve fyziologickém stavu jak nejdéle je to jen možné, je důležité během převozu sledovat 

„vitální“ parametry. Tím je myšleno sledování tlaku, teploty, průtoku a úrovně hladiny 

fyziologického roztoku. Během převozu musí být plíce vyživovány nutritivním roztokem, 

aby nedocházelo k odumírání tkáně a byla zachována funkce plic. Tento roztok by měl mít 

teplotu a tlak shodný s fyziologickými hodnotami. Rychlost průtoku je zajištěna válcovým 

čerpadlem, které je řízeno vestavěným řídicím systémem. Standardní teplota roztoku je 

nastavena na 36 °C a tlak na 26 mmHg.  

Prvním krokem je připojení čistých plic na cirkulační systém plicní arterií a plicní 

žílou. Nejprve se plíce promývají opačným směrem, než proudí krev v živých plicích (žíla- 

plíce- arterie), aby se odstranily případné tromby. Poté je nastaven průtok ve správném 

fyziologickém sledu. Cílem je vytvořit box (viz Obrázek 6), do kterého by se vešel celý 

systém a který by byl přenosný. Zároveň musí být teplotně izolovaný od okolí, což ušetří 

energii a zajistí ohřev plic i vzduchem nejen protékajícím fyziologickým roztokem. Vrchní 

díl modulu, na kterém budou umístěny všechny konektory a z vnitřní strany samotné plíce, 

by měl být kompatibilní i pro modul i-Lung. Navíc by měla být umožněna externí 

ventilace přes tracheální konektor. 

Kombinace elektronických komponent a mechanických částí, jako i napájení 

modulu, by měla zajistit plně funkční mobilní cirkulační jednotku pro převoz plic. 

 

Obrázek 6: Box pro MCM: Alutec-D-240 [31] 
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Regulaci sledovaných parametrů zajišťují senzory a regulátory, které pracují 

součinně. Navíc takto slaďený systém musí dovolovat uživateli nastavení požadovaných 

hodnot a na výstupu podávat zprávu o aktuálním stavu systému. Toto je zajištěno pomocí 

Bluetooth spojení s tabletem, na kterém je výstup MCM zobrazen díky aplikaci LUMOR 

(zkratka z Lung Monitor) pomocí GUI. Základní funkce musí být ale také dostupné přímo 

na zařízení [26]. Modul MCM musí být plně funkční nezávisle na Bluetooth připojení 

k tabletu. Toho je docíleno systémem různých modulů (viz Obrázek 7). Napájení 

mobilního modulu bude zajištěno buď ze sítě 230 V (AC), 12 V napájení bateriemi, 

případně může být použit transformátor 230 V na 12 V pro adaptér do auta. Je zajištěno 

současné nabíjení baterie při napájení ze sítě. Podle dosavadních specifikací je modul 

schopen zásobovat plíce roztokem po dobu 1,5 hod při napájení bateriemi. 

 

Obrázek 7: Části řídicí jednotky MCM. ESS= External Supply System, MCS= Main Control System, 

SRMM = Supply Regulation and Monitoring Module, ACDSM = Actuator Control and Driver Stage 

Module, MCBM = Main Control Board Module, DCAM = Data Conditioning and Acquisition Module, 

DCNM = Direct Control and Notification Module, ECM = External Communication Module,    

převzato z [26] 

Modul je rozdělen na několik typizovaných částí, přičemž části řídící jednotky 

zastávající podobné úkoly jsou seskupeny do menších submodulů (viz Obrázek 7). První 
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úroveň rozdělení vytváří z MCM dva majoritní systémy: ESS (External Suply System)      

a MCS (Main Control System). ESS sestává z hotových zakoupených dílů a zabývá se 

přeměnou elektrické energie. MCS se zaměřuje na specifické aplikační funkce. V rámci 

tohoto modulu komunikují jednotky pomocí duplexního asynchronního sériového rozhraní 

UART. Využívá se různých druhů signálů - analogový, digitální sériový/paralelní nebo 

jiných pro připojení dalších komponent, ať už snímačů, pohonů, apod. Napájecí systém 

(ESS) sestává z hardwaru potřebného k doručení 12 V zásobovacímu a monitorovacímu 

modulu (SRMM), který sleduje všechny příchozí proudy a napětí a také zajišťuje přepínání 

mezi baterií a napájením ze sítě, během kterého se dobíjí baterie. Dodává i 5V a 3,3V 

ostatním modulům. Veškerá komunikace mezi moduly je koordinována přes MCBM 

(Main Control Board Module), který vytváří centrální uzel, k němuž se všechny ostatní 

moduly připojují. Modul ACDSM (Actuator Control and Driver Stage Module) je 

zodpovědný za řízení čerpadla, topné jednotky a uzavíracího ventilu při současném 

monitorování rychlosti motoru a informování modulu MCBM o všech případných 

chybách, například zkratu nebo přehřátí. Data ze senzorů jsou sbírána modulem DCAM 

(Data Conditioning and Aquisitioning Module). Jeho hlavním účelem je zesílení                 

a filtrování příchozích signálů z různých typů senzorů. Měření jsou přenášena přes MCBM 

na modul ECM (External Communications Module), který se stará o konverzi dat do 

formátu protokolu, vhodné a posílá je tabletu přes Bluetooth. Zároveň je ukládá na SD 

kartu, aby se zabránilo ztrátě dat v případě kolapsu spojení. V takovém případě je ovládání 

modulu zajištěno přes DCNM (Direct Control and Notification Module) modul. Ten je 

vybavený klávesnicí a přepínači k odesílání příkazů zpět k MCBM. Navíc může MCBM 

posílat důležité zprávy nebo chyby, které obdrží od některého z dalších submodulů na 

DCNM, kde se zobrazí na displeji. 
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4 Komunikační protokol 

Komunikační protokol je soubor pravidel určujících syntaxi, význam a synchronizaci 

posílaných bloků dat- tzv. datových paketů.  Skládá se z několika částí:  

 Detekce síťových uzlů 

 Definice formátu hlavičky obsahující řídící data 

 Určení parametrů přenosu a příjmu paketů 

 Definice služeb zajišťovaných různými hierarchickými vrstvami 

 Formátování zpráv 

 Detekce chyb 

Komunikační protokol umožňuje propojení síťových systémů s různými 

architekturami, protože není závislý na implementaci. Protokoly mohou být realizovány 

hardwarově, softwarově nebo jako kombinace obojího. Vzhledem k velkému objemu 

konkrétních úkolů, které musí komunikační protokoly zajistit, je síťová komunikace 

rozdělena do několika hierarchických vrstev. Každá vrstva využívá služeb nižší vrstvy, 

plní zadaný úkol a poskytuje své služby nadřízené vrstvě. Nejvyšší vrstva poskytuje své 

služby přímo uživatelům. Díky přesnému popisu komunikačního protokolu je usnadněna 

interoperabilita různých implementací počítačových programů.  

4.1 Struktura paketu 

Paket tvoří metadata (řídící data), která bývají většinou v hlavičce a na konci paketu. 

Dávají informace, které síť nezbytně potřebuje k doručení paketu- tzn. adresu odkud je 

informace vyslána a kam má být doručena, kontrolní kódy pro detekci chyb, apod. Mezi 

nimi se pak nachází uživatelská data (payload). Konvence pro rozlišení řídících                  

a uživatelských dat se liší podle použitého komunikačního protokolu. V synchronních 

binárních přenosech se používají 8bitové skupiny (bajty) a ke specifikaci jednotlivých 

prvků se používají speciální znaky.[16] 
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Obrázek 8: Paket (=PDU- protocol data unit), řídící data (=PCI- protocol control information), 

uživatelská data (=SDU- service data unit) [17] 

4.2 Síťový model 

Síťový model je realizací ucelené představy, jak mají být sítě řešeny z hlediska počtu         

a funkcí jednotlivých vrstev. Model neřeší implementační detaily. Síťová architektura 

obsahuje navíc informace o tom, jakým způsobem plní každá vrstva svoji úlohu, obsahuje 

konkrétní představu o fungování jednotlivých vrstev, tedy obsahuje konkrétní protokoly. 

Nejpoužívanějšími modely pro síťovou komunikaci jsou:   

 Síťový model ISO/OSI (7 vrstev)  

 Síťová architektura TCP/IP (4 vrstvy)  

4.2.1 Síťový model ISO/OSI 

Aby mohla zařízení fungovat v jedné počítačové síti, bylo zapotřebí vytvořit 

standardizovaný síťový software. Organizace ISO vypracovala normy nazvané OSI (Open 

Systems Interconnection), které specifikují jednotlivé prvky síťové komunikace. Prvotním 

záměrem projektu bylo definovat otevřený síťový systém, tato snaha reagovala na vznik 

celé řady uzavřených proprietárních sítí (IBM). Cílem projektu bylo zaručit, že síťové 

prvky různých dodavatelů budou moci v síti spolupracovat. Původním cílem bylo 

vypracovat celou univerzální síťovou architekturu, nicméně projekt skončil jako síťový 

model bez konkrétních protokolů a bývá označován také jako referenční model. Konkrétní 

protokoly pro referenční model ISO/OSI jsou vyvíjeny samostatně a dodatečně do rámce 

ISO/OSI začleňovány. Autoři modelu se snažili do modelu zahrnout kompletní informace 

týkající se sítí, ale celé řešení se posléze ukázalo jako příliš komplikované a prakticky 

nerealizovatelné. Mnohé výchozí předpoklady se také ukázaly být mylné. V reálném 

síťovém provozu se používají protokolové sady jiných architektur než je ISO/OSI, tento 

model je důležitý zejména jako zdroj inspirace a terminologie, je také vhodný jako model 

pro studium sítí. 
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Model ISO/OSI má sedm vrstev, které popisují manipulaci s daty při jednotlivých fázích 

přenosu. [19] 

Tabulka 1: Funkce jednotlivých vrstev modelu ISO/OSI [19] 

Vrstva

Aplikační

Prezentační

Relační

Transportní

Síťová

Linková

Fyzická

Vytvoření a vysílání rámců

Přenos bitů v podobě elektrických (optických) signálů

Hlavní funkce

Vytvoření zprávy pomocí aplikace

Vytvoření a správa spojení s příjemcem

Převedení do tvaru, srozumitelného příjemci

Dohled nad (spolehlivým) přenosem zprávy, reakce na  případné chyby, vytvoření paketů

Nalezení optimální trasy, opatření paketů adresami

 

4.2.2 Síťová architektura TCP/IP 

TCP/IP se hojně používá v počítačových sítích (např. v síti Internet) pro přenos dat. Kromě 

protokolů je pojem TCP/IP používán i pro síťovou architekturu, založenou na těchto 

protokolech. Vznik TCP/IP spadá do 60. let 20. století a je spojen s vojenským projektem 

počítačové sítě, kde přenos dat nebude probíhat spojovaně (vytvořením cesty pro přenos 

dat mezi odesilatelem a příjemcem pro celou dobu trvání spojení), ale pomocí přepojování 

paketů, což měly být vhodně velké celky dat, které si cestu sítí budou hledat nezávisle na 

sobě. Původně pro přenos dat v této vojenské síti sloužily experimentální protokoly (např. 

NCP Network Control Protocol), po rozšíření sítě o akademickou sféru bylo nutné vytvořit 

sadu protokolů pro rutinní využívání v této síti (Internetu). Protokoly TCP/IP předpokládají 

rozdělení síťové komunikace do 4 vrstev.[18] 
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Tabulka 2: Funkce jednotlivých vrstev modelu TCP/IP [19] 

Vrstva

Transportní

Síťová

Vrstva síťového 

rozhraní
Umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu, je přímo závislá na implementaci

Hledá nejvhodnější cestu až k cíli pro bloky dat, a to nejen mezi přímými sousedy, ale mezi 

Aplikační
Je to vrstva aplikací (programů), využívajících síťový přenos dat. Původními službami aplikační 

vrstvy je např. elektronická pošta

Hlavní funkce

Poskytuje volitelně spojovaný a spolehlivý přenos dat, aplikace si může vybrat, zda využije 

rychlejší, ale nespolehlivý a nespojovaný přenos dat

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Architektura TCP/IP [18] 
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5 Standardizovaný datový protokol pro přenos 

medicínských dat 

Ve zdravotnických informačních systémech (IS) dochází k přenosu a zálohování citlivých 

dat pacientů. V dnešní době existuje komunikační protokol HL7 (Health Level 7), který je 

využíván zejména v USA, ale proniká postupně i do evropských zemí. V České Republice 

vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve své vyhlášce Standard pro přenos dat mezi 

zdravotnickými IS, který je platný a rozvíjený od roku 1994. Standard ovšem není 

povinný, je pouze doporučený. Od roku 2007 je platná verze 04. Součástí tohoto standardu 

je Národní číselník laboratorních položek MZ ČR, v roce 2009 verze 02.24. V Evropě byla 

snaha vyvinout podobný standard počátkem 90. let – EWOS - European Workshop on 

Open Systems. Tento protokol však nebyl uveden do praxe. 

5.1 HL7 

HL7 je komunikační protokol užívaný při přenosu dat z jednoho subsystému do druhého, 

nebo mezi IS jednotlivých zdravotnických zařízení. Standard určuje struktury komunikací 

na 7. (tj. nejvyšší) vrstvě komunikačního modelu ISO. Definuje zprávy přenášené mezi 

systémy a procedury používané pro přenos a samozřejmě řeší problémy spojené 

s přenosem. Zabývá se vztahy mezi zprávami a zpracováním chybových situací, které 

vznikají při přenosu.  

Výhodou HL7 je nezávislost na operačních systémech a programovacích jazycích. 

Zajišťuje přednostní přenos krátkých zpráv nebo zpráv s definovanou vyšší prioritou. Je 

zajištěna standardizace přenosu potřebných konkrétních datových elementů. HL7 se dá 

snadno modifikovat pro realizaci požadavků vznikajících při rozvoji IS i akceptaci nových 

verzí operačních systémů. Navíc zohledňuje požadavky nemocničních IS i IS ostatních 

zdravotnických zařízení. Událost reálného světa, která vyvolá nutnost přenosu dat mezi IS, 

se nazývá startovací událost, např. pacient byl přijat. Standard určuje, zda má být na 

aplikační vrstvě potvrzeno přijetí zprávy. Neprovádí však funkční interpretaci obsahu. U 

systému přijímajícího zprávu je vyžadováno, aby ji akceptoval a pracoval s přijatými daty 

jako s daty vlastní databáze. Každá zpráva obsahuje číslo verze Standardu HL7, který ji 

vygeneroval. 
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HL7 vyvíjí koncepční standardy (např. HL7 RIM), standardy dokumentů (např. HL7 

CDA), standardizované aplikace (např. HL7 CCOW ) a normy posílání zpráv (např. HL7 

V2.xa v3.0). [20] 

5.2 Datový standard MZ ČR (DASTA) 

Aktuální verze standardu řady DS4 je 04.07. Předchozí, ale stále používaná verze DS3 je 

03.16. První verze DS vycházela z textových souborů, následující verze již vycházely 

z XML formátu. Současná verze 4 již plně využívá možností XML. Zpráva je 

strukturovaná do bloků a jednotlivé bloky jsou podobně jako u HL-7 připsány určitému 

typu informace (adresa, identifikace pacienta, diagnóza,…) a rozlišujeme povinné              

a nepovinné bloky. V daném bloku se pak mohou vyskytovat 3 druhy vět: 

 s pevnou délkou 

 s proměnnou délkou 

 obsahující volný (nestrukturovaný) text 

Povinné bloky zahrnují definici příjmového místa, to je uvedeno klíčovým slovem 

PM. Dále následuje identifikace skupiny záznamů- IS. Zde se uvádí verze datové struktury, 

identifikační čísla zařízení, kde byla zpráva vygenerována, adresa tohoto zařízení, datum    

a čas a sdělení pro adresáta. Další povinnou položkou je identifikace pacienta- IP. Uvádí se 

rodné číslo, jméno, příjmení, datum narození, rodné příjmení a případně jiné identifikační 

údaje. Příkladem nepovinných bloků může být výška a hmotnost, značená H,     

pojišťovna- P, doplňující údaje (pohlaví, titul)- D, urgentní informace (alergie, rizika)- U,  

a další. 

Některé informace se vyskytují pouze jednou (pohlaví, bydliště), ale řada informací 

se vyskytuje opakovaně u jednoho pacienta (diagnóza). Proto byly definovány ve zprávě 

vnořené bloky: diagnóza- DGZ (jedna z více), očkování- OCZ, podávaný lék- LEZ,… 

Standard se stále rozvíjí a je rozšiřován o specifické informace z jednotlivých oborů. Navíc 

je definován i pro netextové typy informací jako signály, obrazy, apod. [21] [22] 
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Obrázek 10: Příklad použití standardu DASTA, příklad obsahuje smyšlená data [22] 

5.3 ISO/IEEE 11073 

Normy ISO/ IEEE 11073 umožňují komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními                

a externími počítačovými systémy. Poskytují automatický a detailní elektronický sběr dat 

týkající se vitálních funkcí pacienta a provozních údajů požitého zařízení. Hlavním cílem 

je poskytnout real time a plug and play interoperabilitu pro zdravotnický přístroj, mající 

kontakt s pacientem. Dále pak usnadnit efektivní výměnu dat s informacemi vitálních 

funkcí a informacemi o zdravotnickém prostředku, získaných ve všech zařízeních 

zabezpečujících zdravotnickou péči. Efektivní výměna dat zařízení pro osobní zdravotní 
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péči znamená, že informace, které jsou získány při péči (např. vitální funkce pacienta) 

mohou být archivovány, načteny a zpracovány mnoha různými typy aplikací, bez nutnosti 

použití složitého softwaru a bez ztráty informací. Standardy jsou především zaměřeny pro 

zdravotnické prostředky pro léčbu akutních a chronických onemocnění; jde tedy o zařízení, 

jako jsou například: pacientské monitory, ventilátory, infúzní pumpy, EKG, atd.  

Zahrnují skupinu norem, které na sebe mohou být navrstvené, aby tak společně 

poskytovaly připojení optimalizované pro konkrétní použité zařízení. [23] 

Zařízení označované normou jako Agent funguje jako poskytovatel dat, zatímco 

Manager v podstatě kopíruje data Agenta, reaguje, aby aktualizoval události nebo spouštěl 

akce na Agentovi. V mnoha případech je Manager zastoupen pouze jako monitor 

k zobrazování dat Agenta. Alespoň omezená kontrola Agenta Managerem by však měla 

být umožněna. Aby byla zachována myšlenka standardu interoperability, měly by být dle 

[27] dodrženy např. následující podmínky:  

 Bezpečnost. Zdravotnické prostředky musí dodržovat všechny příslušné předpisy 

pro pacienty a uživatele. To se týká jejich externího komunikačního rozhraní. 

 Jednoznačná identifikace. Zdravotnický prostředek musí být schopen být vztažen 

ke specifickému pacientovi. V celém zdravotnickém zařízení, musí být přístroj 

jednoznačně identifikovatelný.  

 Rozsah podporované topologie. Sítě zdravotnických zařízení mohou být omezené 

na jedno lůžko na pokoji nebo by se mohly rozšířit na několik lůžek či nebo 

jednotek péče. Aplikací telemedicíny by tak data mohla být pozorována ze 

vzdáleného místa. 

 Spolehlivost. Komunikace by měla být robustní, a selhání na jednom místě by 

nemělo narušit celou síť. 

 Off the shelf technologie. Technologie založené na standardech by měly být použity 

tak, aby byly kompatibilní a byly podporovány na trhu se softwarem a hardwarem. 

 Šířka pásma (pro komunikaci a procesor). Pro rodinu zařízení používající 

společnou linku musí být zajištěna dostatečná šířka pásma. Kromě toho, zařízení 

pro osobní zdravotní péči většinou používají jednoduchý embedded procesor 

k zajištění funkcionality a komunikační pásmo by mohlo být tedy sdíleno s dalšími 

funkcemi zařízení.  
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 Spotřeba energie. Napájení komunikačního subsystému je zajištěno ze zdroje, který 

je odpovědný za funkčnost přístroje. Často to bývá baterie. Samotný provoz 

subsystému by neměl snižovat výkon zařízení.  

 Podpora sítě internet. Rozhraní by měla podporovat přenosy dat ze zdravotnických 

zařízení skrze různorodá síťová nastavení, zahrnující standardní posilovače signálu, 

protokolové překladače, směrovače, brány, a terminály. Jako příklad lze uvést 

modem spárovaný se zařízením umožňující vzdálené monitorování. 

 Mezinárodní podpora. Mnoho zařízení, nebo alespoň společnosti zabývajících se 

jejich výrobou, podporují mezinárodní trh. Komunikační standard by měl být tedy 

stejný pro americký, evropský i východní trh. 

 Starší verze zařízení. Tam, kde je to možné, by se měla aktuálními standardy 

dovybavit stávající zdravotnická zařízení. 

 Synchronizace času. Systémy musí být schopny synchronizovat data z několika 

přístrojů, zejména pro zobrazení více průběhů určitých signálů v reálném čase. 

 HL7 interoperabilita. Není podstatné, kde data vznikají, ale v určitém bodě by měla 

být přeložena dle standardu HL7, zvláště kvůli archivaci informace, lékárenskému 

informačnímu systému, apod.  

 Zabezpečení. Jakmile jsou data ze zařízení směrována mimo bezprostřední 

připojení (například prostřednictvím sítě LAN na vzdálenou aplikaci), musí být 

zajištěna bezpečnost kvůli ochraně osobních údajů. 

 Dálkové ovládání. Standardizovaná rozhraní by měla být dostatečně robustní, aby 

podporovala dálkově ovládané aplikace a zajistila standardní rozhraní pro ovládání 

bez ohledu na typ zařízení.  

 Správa alarmů. Měl by být podporován takový protokol, který zajistí spolehlivě 

včasné aktivování alarmu. 

 Škálovatelnost. Některé zdravotnické prostředky jsou poměrně složité (např. 

ventilátory), zatímco jiné jsou poměrně jednoduché (např. pulzní oxymetr). 

Uživatelské systémy se také liší ve složitosti. Rozhraní by mělo být škálovatelné,   

a to jak staticky, tak dynamicky, aby podpořilo rozdíly v komplexnosti. 
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6  Struktura zprávy 

Norma ISO / IEEE 11073 se v části 10201 zabývá definicí objektově orientovaného 

informačního modelu domény (DIM), který určuje strukturu vyměňovaných informací 

společně se službami a událostmi, které jsou podporovány každým subjektem [24].  

Na základě této normy byl navržen takový model, který bude použit pro komunikaci 

mobilního cirkulačního modulu pro transport plic s tabletem. 

Tento model obsahuje příslušné třídy pro tyto měřené veličiny: 

 tlak: dvě měření tlaku nutričního roztoku; jedno před jeho vstupem do plic a druhé 

po výstupu z plic 

 teplota: tři měření teploty nutričního roztoku; první zachycuje jeho teplotu 

v rezervoáru, druhé před vstupem do plic a třetí po tom co opustí plíce 

 průtok: jedno měření průtoku fyziologického roztoku uvnitř trubicového systému 

 hladina: jedno měření hladiny roztoku v rezervoáru kvůli případnému úniku 

nutričního roztoku 

Z normy ISO/IEEE 11073-10101 Nomenclature [23] byly vybrány odpovídající kódy 

pro reprezentaci sledovaných veličin. Standardní vlastnosti protokolu definované 

v ISO/IEEE 11073-20601 by měly být zajištěny, aby se mohly přídatné atributy jako alarm 

(Alert) a meze žádaných hodnot (Current Limits) plně integrovat do protokolu. Byly 

uváženy různé formy přenosových protokolů. Pro adresování zařízení pro osobní zdravotní 

péči stanovené dle norem Continua Helath Allinace je použit Bluetooth Health Device 

Profile, který je dostupný pro zařízení s operačním systémem Android od API úrovně 14 

[28]. 
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Obrázek 11: DIM model 

Informační model domény (viz Obrázek 11) byl zhotoven za účelem usnadnění         

a pochopení všech možností a úkolů MDS (Medical Device System). Je tvořen skupinou 

objektů Numeric objects, které jsou roztřízeny dle kanálů. Každý Numeric object má různé 

atributy (vlastnosti), které obsahují informace ze senzorů a mikrokontroléru. Dle ISO/IEEE 

11073-20601 jsou těmito atributy: 

 Attribute Handle 

 Observed Value 

 Absolute Time Stamp 
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Objekty stejného typu měření jsou seskupeny ve virtuálních kanálech. Tyto objekty 

jsou definovány v ISO/IEEE 11073-10201 [24] a nejsou součástí standardu 20601. 

Nadřazenou třídou je Medical Device System, který obsahuje všechny informace o zařízení 

pro osobní zdravotní péči. 

 

Obrázek 12: Detail objektu Numeric object se standardními a přídatnými atributy 

ISO/IEEE 11073-20601 neumožňuje přímou implementaci atributů pro alarm, natož 

nastavení požadovaných hodnot či prahů pro hodnoty. Je to z toho důvodu, že zařízení pro 

osobní zdravotní péči pouze přenášejí naměřená data Managerovi a nechají jej, aby 

rozhodl, jak bude dál interpretovat tato data. Alarm by byl tedy spustitelný pouze na příkaz 

Manageru. Nastavení požadované hodnoty (Setpoint Value) není implementováno, protože 

role zdroje a uložiště dat je striktně rozdělena mezi jednotlivá zařízení (Agenta                   

a Managera).  Mobilní cirkulační modul se chová jako hybridní zařízení (pro zdroj a 

uložiště dat) když přenáší naměřená data a zároveň přijímá Setpoint Values (nastavení 

požadované hodnoty), kterými usměrňuje systém. Nicméně standard ISO/IEEE 11073-

10404 Specifikace zařízení- pulzní oxymetr [29] rozšiřuje definici pro třídu Numeric class 

a představuje přídatné atributy, které obsahují informaci o aktuálních mezních hodnotách 

měřených hodnot (Current-Limits) a alarmu (Alarm-Op-State). Tyto přídatné atributy byly 

využity i v projektu AlveoPic. Na Obrázku 12 jsou vidět tato rozšíření pro Numeric object: 

 Alert-Op-State. Alarm je aktivován pokaždé, když je hodnota měřené veličiny 

(např. tlak roztoku před vstupem do plic) mimo stanovené meze. Takto mohou být 

nastaveny a sledovány alarmy pro každou měřenou veličinu. 

 Current-Limits. Tato možnost byla zahrnuta kvůli zdokonalení systému. Mobilní 

cirkulační modul (resp. aplikace simulátoru plic Lung Simulator) je schopný sdělit 
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monitorovací aplikaci LUMOR, jaké je povolené rozmezí Setpoint-Values. Toto má 

dva pozitivní dopady: 

1. Chrání to před nastavením takové hodnoty uživatelem, která by poškodila 

MCM modul, nebo plíce samotné. Takto jsou eliminovány chyby případných 

nastavení hodnot na poškozující nebo jinak nesprávné. 

2. Umožňuje to modulu MCM reagovat na okolní prostředí. Např. když bude 

slabá baterie a zároveň teplota okolí bude extrémně nízká, bude snížena 

hodnota horní hranice pro teplotu roztoku v rezervoáru tak, aby se ušetřila 

energie. 

 Setpoint-Value. Kdykoliv chce uživatel zasáhnout do nastavení požadovaných 

hodnot MCM modulu kvůli výživě plic roztokem, může tak učinit prostřednictvím 

aplikace LUMOR. Toto je pohodlný způsob dálkového ovládání modulu bez 

nutnosti přímého zásahu nebo užití tlačítek.  

Výchozím bodem pro použití protokolu pro zařízení je „spárovaná zařízení“, ale 

„nespojená“. LUMOR vyšle požadavek k asociaci ve formě Association Request modulu 

MCM, který může být odmítnut nebo přijat (viz Obrázek 13), a to pomocí odpovědi ve 

formě Association Response. V případě, že je vyslána pozitivní odpověď (Association 

Response), obě zařízení jsou ve stavu „spojená“. LUMOR začne posílat aktivační 

konfigurační zprávu Remote Invoke Event Report Request, aby aktivoval Scanner modulu 

MCM. Scanner pozoruje a shrnuje atributy třídy Metric class (např. Numeric Objects) a 

poskytuje souhrn měřených veličin. Jakmile je spuštěn, posílá ve smyčce opakovaně 

nevyžádané a nepotvrzené zprávy typu Event Reports aplikaci LUMOR (viz Obrázek 14). 

Tato smyčka může být pozastavena odesláním zprávy Remote Stop Event Report Request 

z aplikace LUMOR MCM modulu, což musí být potvrzeno Agentem. Po zaznamenání 

potvrzení, rozváže LUMOR spojení s MCM a ukončí sledování hodnot. 
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Obrázek 13: Navázání spojení mezi Agentem a Managerem, převzato z [30] 

Mezi MCM a aplikací LUMOR nedochází k výměně konfiguračních zpráv. Toho 

není zapotřebí, protože systém je přizpůsoben zvláštním potřebám v rámci projektu, a také 

protože rozšíření, kterých je použito, nejsou přímo typické pro ISO/IEEE 20601. V této 

normě není definován SET- service (nastavování hodnot) jinak, než jako nastavení hodin 

Agenta, nebo jeho Scanner. Nicméně atribut pro Setpoint-Value byl nastaven shodně jako 

příkaz SET pro nastavení hodin. 

V Event Reports jsou sledované veličiny (tři měření teploty, 2 měření tlaku, po 

jednom měření průtoku a hladiny roztoku) kódovány v rámci jednoho bajtového řetězce. 

Seskupení měřených veličin do jedné série v rámci paketu zvyšuje využitelnost tím, že 

pozice měřených hodnot a časový údaj jsou na specifických místech bajtové posloupnosti, 

a tak může být vynechán přenos metadat (jednotka veličiny, typ parametru). 
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Obrázek 14: Přenos měřených dat- započatí a ukončení odesílání Event Reports mezi Agentem a 

Managerem, převzato z [30] 

Příklad Event Reports zprávy je na Obrázku 15. Hexa kód „E7“ znázorňuje začátek 

přenosu, následuje informace o délce očekáváných bajtů (CHOICE length), Invoke ID, 

které se v podstatě zkopíruje ze zprávy Association Request z MCM (resp. Lung 

Simulator), informace o formátu zprávy (ScanReportInfoFixed) a počet sledovaných 

parametrů (Handles). Každý parametr obsahuje atributy zmíněné na Obrázku 12. Zpráva 

neobsahuje žádné zápatí. Kompletní přehled možných zpráv zajišťujících asociaci, 

konfiguraci, přenos naměřených dat a odpojení je v příloze A.  
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Obrázek 15: Vzor zprávy pro přenos měřených dat. Vlevo binární zápis, vpravo komentáře, Handle 2-

5 zkráceny pro lepší orientaci 
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7 Aplikace pro monitorování (LUMOR) 

Během transportu plic je nutné pro uživatele zajistit možnost monitorování cirkulace 

plícemi a interakci s mobilním cirkulačním modulem, aby mohl přizpůsobit požadované 

hodnoty a v případě selhání MCM nebo úniku fyziologického roztoku byl upozorněn na 

tento stav alarmem. Pro tyto účely byla v rámci projektu AlveoPic navržena aplikace pro 

Android s názvem LUMOR. Jejím úkolem je správně interpretovat data, která zasílá MCM 

a zobrazovat naměřené hodnoty v „živém“ GUI určenému k monitorovacím účelům. 

Případné alarmy by měly být zprostředkovány uživateli jednak vizuálně a jednak 

akusticky. Zvukový signál může být ztišen, ale pokud se nezmění situace, opět se obnoví 

po nějaké době. Komunikační protokol byl stanoven dle ISO/IEEE 11073-20601 

standardu. Jako zařízení typu Manager, může LUMOR začít autorizaci a dotázat se MCM 

modulu, respektive jeho simulátoru (Lung Simulator), aby uvolnil jeho Scanner. Navíc 

uživatel aplikace LUMOR může měnit požadované hodnoty, na což by měl MCM reagovat 

přizpůsobením hodnot. Regulovatelné veličiny jsou tlak, teplota a průtok nutritivního 

roztoku. V případě, že chce uživatel ukončit monitorování hodnot, spojení s MCM může 

být ukončeno přímo v aplikaci. Aplikace je určena pro Android verzi 4.3, a to na tabletu 

Nexus 7 se sedmi palcovým displejem.  

Na Obrázku 16 je aplikace LUMOR zobrazena, je ve stavu „odpojena“ (not 

connected) ihned po jejím spuštění. Schematicky jsou zobrazeny plíce v modulu MCM, 

zásobník s fyziologickým roztokem a válcové čerpadlo. Vše je propojeno trubicovým 

systémem, kterým protéká vyživující roztok. Po spuštění aplikace jsou hodnoty 

sledovaných měření zobrazeny jako „nedostupné“ (n/a = not available) z důvodu 

nenavázaného spojení. Stav odpojení je znázorněn červeným tlačítkem. 
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Obrázek 16: Obrazovka aplikace LUMOR po spuštění v odpojeném stavu ("not connected") 

Jakmile je navázáno spojení pomocí SPP (Serial Port Profile), LUMOR přepne 

signalizaci stavu na „připojeno“ (connected) a změní červenou barvu na zelenou. Potom co 

začne přenos dat ze simulátoru (Lung Simulator), jsou hodnoty na něm nastavené 

přijímány a zobrazovány aplikací LUMOR na příslušných místech každou vteřinu. Horní  

a dolní mez, které jsou nastavitelné v simulátoru, nejsou v aplikaci LUMOR vyobrazeny, 

protože jsou zapotřebí, jen pokud si uživatel výslovně přeje změnit hodnotu na 

požadovanou. Pokud jsou všechny přenášené hodnoty v definovaném rozmezí a připojení 

je v pořádku, zobrazuje LUMOR zelené tlačítko s nápisem „OK“ (viz Obrázek 17). Po 

počáteční výměně dat se zobrazí u tlačítka malé textové pole s instrukcemi pro uživatele, 

který chce měnit nastavení hodnot. Změnu hodnoty provedeme stlačením tohoto tlačítka     

a následnými úpravami v dialogovém okně (viz Obrázek 18). S každým přijetím dat 

problikne drobný symbol Bluetooth umístěný vedle znázorněného MCM modulu, aby 

uživatele upozornil na aktivitu týkající se přenosu dat. V závislosti na směru toku je tento 

děj animován pomocí znázorněného trubicového systému a čerpadla. Čerpadlo se otáčí 

rychlostí odpovídající průtoku, roztok proudí trubkami do a z MCM modulu (resp. do plic). 

Pokud se průtok v reálném systému zastaví, animace se zastaví také. Toto bylo začleněno, 

aby GUI působilo co nejreálněji a nezobrazovalo jen statický text. 
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Obrázek 17:Obrazovka aplikace LUMOR během přenášení dat ze simulátoru 

 

Obrázek 18: Obrazovka aplikace LUMOR s dialogovým oknem pro nastavení Setpoint Values 
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Když chce uživatel změnit hodnotu jedné z pozorovaných veličin, učiní tak 

v dialogovém okně. V něm jsou také zobrazeny meze převzaté ze simulátoru (Obrázek 18). 

Po změně, která může být provedena jen v rámci povolených mezí, je nastavená hodnota 

odeslána zpět simulátoru a nahradí tu původní. Pokud je aktuální přijímaná hodnota mimo 

meze stanovené novou požadovanou hodnotou, spustí se alarm. Tento stav může nastat pro 

více veličin naráz (Obrázek 19, Obrázek 21b) a je signalizován červeným tlačítkem v obou 

aplikacích. LUMOR má implementován také akustický alarm, který se ozývá každou 

vteřinu, dokud aktuální přijímané hodnoty nejsou opět v mezích (nebo dokud není 

nastavena nová požadovaná hodnota v aplikaci LUMOR). Alarm může být ztišen 

kliknutím na tlačítko signalizující stav, ale znovu se obnoví po 2 minutách, pokud jeho 

podmínky nepominou. 

 

Obrázek 19: Obrazovka aplikace LUMOR s mnohočetnými alarmy 

LUMOR neobsahuje žádné kontrolní nebo regulační prvky, které by přímo 

ovlivňovaly MCM, protože modul musí být schopen fungovat správně a samostatně i když 

se přeruší spojení mezi ním a tabletem. Pokud jsou posílaná data přijata aplikací LUMOR, 

je zasláno potvrzení simulátoru plic. Jestliže se při přenosu ztratí datové pakety, LUMOR 

se nepokouší na tyto dotázat simulátor zpětně, protože jsou již zastaralé. Při každém 

zahájení přenosu je na SD kartě tabletu vytvořen textový soubor, který obsahuje přijaté 
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zprávy (a tedy i hodnoty s příslušnými časovými údaji). Toho může být využito pro 

pozdější zpracování dat. Režim spánku je při spuštěné aplikaci LUMOR a zobrazování 

přenášených dat zakázán. To umožní sledovat tablet na dálku, bez nutnosti aktivovat ho 

příslušným tlačítkem. 



 

48 

 

8 Aplikace pro simulaci plic (Lung Simulator) 

Protože embedded systém jednotky MCM není dosud plně použitelný, nemůže být 

dostatečně testována implementace HDP (Health Device Profile). Pro zkušební provoz 

aplikace LUMOR byla vyvinuta druhá aplikace simulátoru plic (Lung Simulator) pro 

simulaci výstupu z embedded systému MCM modulu. Uživatel této aplikace může měnit 

hodnoty sledovaných veličin. Poté co je MCM dotázán a vyzván k navázání spojení 

prostřednictvím aplikace LUMOR, čeká simulátor na Remote Invoke Event Report 

Request, tedy vzdálenou výzvu, aby aktivoval svůj Scanner.  Jakmile je toto nastaveno, 

jsou aktuální hodnoty tlaku, teploty a průtoku přenášeny pomocí Bluetooth. Protože 

nynější úroveň API 19 systému Android nedovoluje zařízení s operačním systémem 

Android, aby se choval jako původce HDP (aby se choval jako Agent), byl komunikační 

Bluetooth profil pro testovací účely nahrazen profilem pro sériový port (SPP). Vynechání 

HDP protokolu umožňuje simulátoru chovat se jako Agent a zdroj informací. Simulátor 

plic dostává občasně změny požadovaných hodnot, které byly nastaveny uživatelem 

v aplikaci LUMOR. Pokud se hodnota liší více, než je povoleno, aktivuje se alarm. 

S pomocí simulátoru plic může být příslušnými modelovými případy testováno zobrazení 

informací, alarm a kontrolní prvky.  

Tato aplikace byla vytvořena, aby zjednodušila celý proces vývoje a testování. Na 

Obrázku 20a má aplikace Lung Simulator spíše textově pojatý interface. Uživatel má na 

výběr z několika políček ve spodní části, kterými vybírá mezi sledovanými hodnotami. Po 

spuštění aplikace a výběru příslušné veličiny se meze nastaví automaticky dle 

pozorovaného parametru. Jakmile se však změní v aplikaci LUMOR hodnota 

požadovaného výstupu (Setpoint Value), je tato zapamatována i zobrazena simulátorem      

a může být opět změněna jen pomocí aplikace LUMOR. Nicméně MCM modul nemusí 

povolit nebo nemusí být schopen přizpůsobit hodnotu sledované veličiny (Current Value) 

na libovolnou požadovanou hodnotu (Setpoint Value) pokud by to znamenalo poškození 

systému či plic, nebo zkrátka proto, že to není možné (např. nastavení ohřevu na -15 °C). 

Z toho důvodu bylo umožněno v aplikaci pro simulaci plic upravovat dolní a horní meze 

vybrané veličiny. Tímto způsobem je zajištěna možnost přizpůsobení systému okolním 

podmínkám, např. ve smyslu snížení horních mezí pokud je slabá baterie.  Signalizace 

stavu udává, zda jsou aktuální sledované hodnoty v definovaném rozmezí či nikoliv, 
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přičemž toto rozmezí je dáno jako 20% nad a pod definovanými limity. Stav signalizující 

spojení je pouze zobrazen na pozadí aplikace. Po kliknutí na „lupu“ v horním panelu lze 

vybrat z dříve spárovaných zařízení (Obrázek 20b), nebo vyhledat jiná dostupná zařízení. 

Tato možnost byla implementována z důvodu umožnění rychlejšího připojení k MCM 

modulu, pokud by aplikace LUMOR byla instalovaná na jiném tabletu než je předurčený 

Nexus 7. Podporován je však prozatím pouze jeden Bluetooth kanál mezi dvěma 

zařízeními. 

  

Obrázek 20: Obrazovka aplikace simulátoru plic (a) po spuštění v nespojeném stavu, (b) při výběru 

spárovaných zařízení 
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Obrázek 21: Obrazovka aplikace simulátoru plic (a) během přenosu dat, (b) s mnohočetnými alarmy 
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9 Testování aplikace LUMOR 

Pro testování aplikace LUMOR a tedy i používaného protokolu bylo vytvořeno několik 

testovacích rutin. Byly implementovány do programového prostředí Matlab. Jejich souhrn 

je uvedený v Tabulce 3. V rámci spolupráce na mezinárodním projektu AlveoPic jsou data 

a programy vytvářeny a předávány v anglickém jazyce, proto je i souhrnná tabulka 

anglicky. Protože stávající verze přenosového protokolu obsahuje stále jisté nedokonalosti 

a do budoucna se předpokládá její vylepšení, potýká se i návrh testovacích rutin 

s problémovými případy, které budou v rámci pokračujícího projektu odstraněny. Tabulka 

obsahuje vždy příslušné číslo rutiny, název, počáteční stav, její účel, vstupní podmínky, 

výstupní stav, název výstupní proměnné v Matlabu a případné poznámky.  
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Tabulka 3: Návrh testovacích rutin 

No. Test case name Initial state Purpose Start conditions Next state

Output from 

Matlab (logical 

values)

1. Association
Connected 

Unassociated

Exchange of Assoc. 

Request and Assoc. 

Response

Connected devices
Connected 

Associated
Assoc

2.
Connection state 

machine

Connected 

Unassociated 

Receiving/Sending 

data

This test case targets a 

violation of the state 

machine 

Connected devices

Connected 

Associated 

Receiving/Sending 

data

State_machine

3. Data consistence Inconsistent data

For checking 

consistence of 

transmitted data, e.g. 

if the order is correct, 

number of bits, length 

etc…

Connected devices, 

associated, correct state 

machine

Consistent data Data_consistence

4.
Sequence  (order 

of values)
Mixed up packets

To test the order of 

recieved values

Connected devices, 

associated, correct state 

machine, consistent data

Packets in correctly 

order
Order

5. Missing packet

1 or more missing 

packets in the 

stream

To test the integrity 

Connected devices, 

associated,correct state 

machine, correct order of 

the packets

Packets are 

complete
Order

6. Range of values

Data exceeds the 

maximum or 

minimum of the 

range

To test if the recieved 

data are in the defined 

range

Connected devices, 

associated, correct state 

machine, consistent 

ordered data

The value can be 

represented with 

the available range

InRange

7. Special values
Invalid result form 

a computation

To test if the numeric 

value is not an invalid 

result from a 

computation (NaN)

Connected devices, 

consistentdata, correct 

state machine, ordered 

data

Replace the invalid 

result with a new 

result

Test

8. Corrupt packages
Consistent data 

with corrupted files

To test if the packet 

has normal size

Connected  associated 

devices, correct state 

machine, consistent data

Consistent data with 

incorrupted files
Incorrupt_p

Test cases for testing the App LUMOR running on a tablet

 

9.1 Vytvoření přímé vazby (Asociation) 

Testovací rutina slouží k otestování, zda komunikační přístroje navázaly spojení. Tedy 

jestli byla z LUMORu vyslána Association Request a z MCM modulu odeslána 

Association Response. Předpokladem je, aby zařízení byla spárovaná. Počátečním stavem 

jsou tedy spárovaná zařízení, mezi kterými neproběhla asociace (navázání spojení), 

konečným stavem by měla být zařízení spojená a s proběhlou asociací. Výstupní proměnná 

s logickou hodnotou se jmenuje „Assoc“ a její počáteční hodnota je nastavena na „false“ 

(nulu). V případě, že testovací zpráva bude obsahovat Association Response jako odpověď 

na Association Request, bude test vyhodnocen jako správný a hodnota výstupní proměnné 
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„Assoc“ se změní na „true“ (jedna). Navíc se v příkazovém řádku Matlabu objeví hláška 

„Associated“. 

9.2  Kontrola stavu ( Connection state machine) 

Tento test se zaměřuje na zjištění nekorektních stavů připojení. Stav připojení určuje stavy, 

kterými Agent a Manager prochází. Tedy stavy související s párováním, asociací                

a provozem samotným. Jeho principem je odhalit, zda před odesíláním naměřených dat 

(Event Reports) proběhla správně asociace zařízení a zda byla data vyžádána zasláním 

Remote Invoke Event Report Request. Předpokladem jsou tedy spárovaná zařízení. 

Počátečním stavem se rozumí spárovaná zařízení, neasociovaná, která přijímají/odesílají 

naměřená data. Výstupním stavem by měla být zařízení spárovaná, s vytvořenou přímou 

vazbou a přijímají/odesílají data. Výstupní proměnná tohoto testu má opět logickou 

hodnotu, která je na počátku nastavena na nulu. Pro tento test se proměnná jmenuje 

„State_machine“ a pokud program ověří, že před přijímáním/odesíláním dat proběhla 

asociace, přepne se na hodnotu jedna. V takovém případě Matlab v příkazovém řádku 

zobrazí „Correct State machine“. 

9.3  Konzistence dat (Data consistence) 

Třetí testovací rutina kontroluje konzistenci dat. Tím je myšleno např., jestli je v pořádku 

délka zprávy, pořadí zasílaných hodnot, zda má správa korektní začátek, apod. Při vstupu 

se předpokládá, že zařízení jsou spárována, asociována, tedy v předpokládaném korektním 

stavu. Výchozím stavem jsou nekonzistentní data, jako konečný stav se předpokládají data 

konzistentní. Proměnná pro tento test se jmenuje „Data_consistence“ a počáteční nulová 

hodnota se pro konzistentní data změní na jedna. Příkazový řádek zároveň zobrazí 

„Consistent data“. 

9.4  Pořadí hodnot (Sequence) 

Měřené veličiny jsou zahrnuty do jednoho souboru, ale každá má své přesně definované 

místo v přenosovém protokolu, proto je nutné otestovat, zda jsou zasílány ve správném 

pořadí. To je testováno kontrolou ID příslušné veličiny na dané pozici. Předpokládá se, že 

zařízení budou spárovaná, asociovaná a test na konzistenci dat bude mít na výstupu 

hodnotu jedna. Vstupním stavem je zpráva s pomíchanými pakety, výstupem by měly být 

správně uspořádané pakety. Jako výstupní proměnnou jsem zvolila logickou proměnnou 
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„Order“ s počáteční hodnotou nula. Pokud budou pakety přenášeny ve správném pořadí, 

zobrazí se v Matlabu „Correct order of all 7 measured values“. 

9.5  Chybějící paket (Missing packet) 

K testování integrity byla vytvořena rutina „Missing packet“. Předpokládá, že zařízení jsou 

spárovaná, asociovaná a že pakety jsou přijímány ve správném pořadí. Některý však může 

chybět. Počátečním stavem je jeden nebo více chybějících paketů, výstupním stavem by 

měla být zpráva kompletní. Logickou proměnnou na výstupu je opět „Order“. Rozhodla 

jsem se výsledky těchto dvou testů spojit do jedné výstupní proměnné, protože spolu 

souvisí. Zatímco u pořadí hodnot je testována vzestupná tendence příslušných 

identifikátorů (ID), u počtu paketů je kontrolován počet ID. „Order“ nabývá hodnoty 

jedna, pokud je na příslušné pozicí ID menší než pozici následující a zároveň pokud součet 

všech detekovaných ID je roven sedmi. 

9.6  Rozmezí hodnot (Range of values) 

Kontrola prostým porovnáním zjišťuje, zda přijatá hodnota leží v definovaném rozmezí. 

Na vstupu jsou očekávány hodnoty mimo stanovené meze, na výstupu potom hodnoty 

v rámci stanovených mezí. Výstupní proměnnou je „InRange“. Logická nula na počátku je 

určena souhrnně pro všech sedm veličin. Pokud se nachází všechny ve svých definovaných 

mezích, změní se na „InRange“ na jedničku. Zároveň je pro každou veličinu zvlášť 

vypsána hláška „XY in range“, kde XY značí pořadové číslo a parametr. 

9.7  Zvláštní hodnoty (Special values) 

V ISO/IEEE 11073-20601 jsou definovány čtyři speciální hodnoty NaN, NRes, 

±INFINITY. Hodnota „not a number (NaN)“ indikuje špatný výpočetní krok nebo 

chybějící data (ztracená kvůli neschopnosti hardwaru provést validní měření způsobené 

např. poškozením senzoru). Manager by měl takovouto informaci zobrazit jako vynulování 

monitoru nebo podobným způsobem stejného významu. Do zvláštních hodnot patří také 

„not at this resolution (NRes)“, která znamená, že hodnota nemůže být vyjádřena pomocí 

daného rozmezí či rozlišení. Pro všechny tyto případy je normou definován binární zápis 

těchto hodnot a testovací rutina prohledává celou zprávu, aby zjistila, zda se v ní tyto 

hodnoty nevyskytují. Předpokladem jsou spárová zařízení s navázanou přímou vazbou, 

přijímající/odesílající konzistentní data ve správném pořadí. Výstupní proměnnou je 
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„Test“, ve které jsou zahrnuty všechny čtyři možné případy. Pokud zpráva neobsahuje ani 

jednu ze speciálních hodnot, má „Test“ hodnotu jedna. Na příkazovém řádku je zpráva bez 

zvláštních hodnot potvrzena nápisem „No Special Values in the protocol“. 

9.8  Porušená data (Corrupt packages) 

Kontrola velikosti paketu by měla odhalit případná porušená data. Vstupním předpokladem 

jsou spárovaná asociovaná zařízení, konzistentní data. Vstupním stavem je konzistentní 

soubor dat s porušenými částmi. Konečným stavem je soubor s neporušenými částmi. 

Logickou proměnnou na výstupu je „Incorupt_p“.  Při testování porušených paketů byla 

odhalena situace, kdy rutina nevyhodnotila paket jako porušený. Jedná se o situaci, kdy se 

na pozici pro aktuální hodnotu a dolní mez objeví nula. V tomto případě může mít 

sledovaná veličina hodnotu nula a i spodní mez může být takto definována, tudíž případ 

nemůže být vyhodnocen jako chybný a je třeba s tímto počítat. Tento test je testerovi 

komunikován hláškou „Incorrupted packages“. 

9.9  Alarm (Alert) 

Testování spuštění alarmu je prováděno kontrolou změny stavu. Alarm ukazuje na 

hodnotu, která je mimo definované rozmezí. Toto může sloužit jako dvojitá kontrola 

naměřené hodnoty- pokud je mimo meze, měl by být aktivní i příslušný alarm. Neaktivní 

alarm má hodnotu nula. Výstupní proměnnou je „Alert“. Na počátku je nastaven na 

logickou nulu, pokud je ve zprávě na pozici pro alarm detekována hodnota nerovnající se 

nule, je alarm vyhodnocen jako aktivní. Pro neaktivní alarmy se v příkazovém řádku objeví 

„No Alert“. 

9.10  Vyhodnocení testů 

Protože všechny výstupní proměnné jsou na počátku nastaveny na logickou nulu, 

předpokládá se, že po provedení dílčích testů se jejich hodnoty změní na logickou jedničku 

(v případě zprávy neobsahující danou chybu), nebo zůstanou beze změny. Zcela korektní 

zpráva by tak měla mít na výstupu vektor (pojmenovaný „outputs“) samých jedniček. Ten 

je vstupem pro funkci testing. Ta jednoznačně určí, zda testovaná zpráva prošla všemi 

testovacími rutinami, či nikoliv. A testerovi zobrazí výsledek testování jako „PASS/FAIL“ 

(prošel/neprošel). Testy lze spouštět nezávisle na sobě, přestože v praxi by mělo být 

zajištěno, aby byly splněny všechny vstupní předpoklady, než dojde k samotnému přenosu 
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informací. Tester se tedy může setkat např. se situací, že data budou nekonzistentní, ale 

přesto proběhne test na pořadí hodnot, apod. Byla provedena série testů, přičemž jednotlivé 

rutiny byly spouštěny samostatně i jako celek.  

Připojení Matlabu k tabletu pomocí Bluetooth bude realizováno v další fázi projektu. 

Bylo navrženo využít Instrument Control Toolbox, který je komunikačním nástrojem, jež 

podporuje kromě jiných také připojení přes sériové rozhraní. Pomocí něj mohou být 

přenášena binární data i text, přenos může být synchronní či asynchronní a umožňovat tak 

přístup do příkazového okna v Matlabu. Toolbox obsahuje i funkce pro záznam dat do 

textového souboru. 
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Závěr 

Role telemonitoringu je v oblasti zdravotnické péče čím dál důležitější. Monitorování 

pacientů v jejich domácím prostředí má hned několik výhod, přičemž nejcennější je pro 

pacienta pobyt ve známém prostředí. Dřívější pravidelné měření tlaku nebo jiné kontrolní 

vyšetření u lékaře nahrazují dnes měření prováděná doma a výsledky těchto měření jsou 

odeslány a následně posouzeny odborníkem. To zefektivňuje náklady vynaložené na 

nemocniční lůžka a zkracuje dobu léčby. Budoucnost ukáže, zdali je opravdu výhodnější 

pacienty opatřit PHD- komunikačním zařízením pro osobní zdravotní péči, zaplatit jejich 

školení a prostředky nutné k přenosu a úschově dat, personál pro jejich správu, prostředky 

pro logistiku apod. než klasický model pacienta v nemocnici.  

V této práci jsem se zabývala stavbou a fyziologií dýchací soustavy u člověka, které 

jsou základem pro  správnou funkčnost modulu mechanického plicního simulátoru (modul 

i-Lung) a mobilní cirkulační jednotky pro převoz plic (MCM). Dále jsem popsala samotný 

modul i-Lung a modul pro transport plic. Práce seznamuje s možnostmi standardizovaného 

přenosu medicínských dat, architekturou sítí a komunikačním protokolem, které jsou 

použity pro přenos dat z mobilní cirkulační jednotky pro převoz plic a jejich následné 

zobrazení. Pro zobrazování sledovaných parametrů slouží aplikace LUMOR (zkratka 

z Lung Monitor) sestavená pro operační systém Android, odladěná pro zařízení Nexus 7. 

Protože modul pro transport plic je stále ve fázi vývoje a zlepšování, byla vyvinuta 

aplikace simulující jeho funkci (Lung Simulator). Pro otestování aplikace LUMOR bylo 

navrženo několik testovacích rutin. Tyto byly implementovány do programového prostředí 

Matlab. Z důvodu neustále probíhajících prací na projektu je zde několik oblastí, ve 

kterých vidím potenciál zlepšení. Jako další možný testovací případ by bylo vhodné zařadit 

kontrolu okamžitého nastavení požadované hodnoty (Setpoint Value) a stavu baterie, 

pokud to norma umožňuje. Bude zařazeno testování záporných hodnot. Závěrem mohu 

říci, že aplikace LUMOR je funkční a připravena na implementaci vylepšujících prvků. 

V rámci zadání byly navrženy a sestaveny testovací smyčky, které ověřily správnost 

zasílaných/ obdržených dat. 
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Seznam použitých zkratek 

DIM -  Domain Information Model; informační model domény 

HDP -  Health Device Profile; profil Bluetooth pro přenos medicínských dat 

IS -  informační systém 

LUMOR -  Lung Monitor, aplikace pro monitorování stanovených parametrů 

MCM -   Mobile Circulatory Module; modul pro transport plic 

MDS -  Medical Device System; systém zařízení pro osobní zdravotní péči  

PHD -  Personal Health Device; zařízení pro osobní zdravotní péči 

PMMA -  polymethylmethacrylát 

SPP -  Serial Port Profile; profil Bluetooth připojení emulující sériový port 
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Příloha B - Návrh testovacích rutin 
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A Struktura zpráv 

V této příloze je binární zápis zpráv používaných pro komunikaci mezi modulem MCM 

(resp. simulátorem plic Lung Simulator, čili Agent) a aplikací LUMOR (Manager). 

A.1  Asociační požadavek (Association Request) 

LUMOR posílá modulu MCM Association Request. 

 
0xE2 0x00   AarqApdu 

0x00 0x32   CHOICE length = 50 

0x80 0x00 0x00 0x00 assoc-version 

0x00 0x01 0x00 0x2A data-proto-list length = 42 

0x50 0x79   data-proto-id = 20601 

0x00 0x26   data-proto-info length = 38 

0x80 0x00 0x00 0x00 protocolVersion 

0xA0 0x00   MDER 

0x80 0x00 0x00 0x00 nomenclature version 

0x00 0x00 0x00 0x00 functional units 

0x80 0x00 0x00 0x00 systemType = sys-type-manager 

0x00 0x08   system-id length = 8 

0x00 0x4C 0x55 0x4D system-id "LUMOR" 

0x4F 0x52 0x0D 0x0A  

0x00 0x00   dev-config-id: none 

0x00 0x00 0x00 0x00 data-req-mode-capab 

0x00 0x00 0x00 0x00 option list 

 

A.2 Asociační odpověď (Association Response) 

MCM odpovídá LUMORu pomocí Association Response. 

 
0xE3 0x00   AareApdu 

0x00 0x2C   CHOICE length = 44 

0x00 0x00   result = accepted (0) 

0x50 0x79   data-proto-id = 20601 
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0x00 0x26   data-proto-info length = 38 

0x80 0x00 0x00 0x00 protocolVersion 

0xA0 0x00   MDER 

0x80 0x00 0x00 0x00 nomenclature version 

0x00 0x00 0x00 0x00 functional units 

0x00 0x80 0x00 0x00 systemType = sys-type-agent 

0x00 0x08   system-id length = 8 

0x00 0x00 0x00 0x08 system-id "MCM" 

0x20 0x4D 0x43 0x4D  

0x00 0x01   dev-config-id: standard-config-start (1) 

0x08 0x20 0x01 0x01 data-req-mode-capab  

0x00 0x00 0x00 0x00 option list 

A.3 Požadavek na zasílání dat (Remote operation invoke unconfirmed 

action data request no time limit mode) 

LUMOR si vyžádá od modulu MCM jednotlivá měření v „no time limit“ módu. 

 

0xE7 0x00   Prst APDU 

0x00 0x1E   CHOICE length = 30 

0x00 0x1C   OCTET STRING = 28 

0x12 0x34   Invoke ID 

0x01 0x00   CHOICE(Remote Operation Invoke |  

    Unconfirmed Event Report) 

0x00 0x16   CHOICE length = 22 

0x00 0x00   Object Handle 0 (MDS Object) 

0x0C 0x1B   action Type is  

    MDC_ACT_DATA_REQUEST 

0x00 0x10   action length = 16 

0x01 0x00   data-req-id 

0x88 0x20   data-req-mode = Start (bit 1) | Scope all  

(bit 4) | time-no-limit (bit 10)  

0x00 0x00 0x00 0x00 data-req-time = not used in this mode 

0x00 0x00   data-req-person-id = not used  
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0x00 0x00   data-req-class = not used in this mode 

0x00 0x00 0x00 0x00 data-req-handle-list = not used 

 

A.4 Přenos měřených dat (Event Report) 

Příklad Event Report zprávy, která je posílána z modulu MCM aplikaci LUMOR každou 

vteřinu, jakmile LUMOR modulu MCM zašle požadavek Remote operation invoke. 

 

0xE7 0x00   Prst APDU 

0x00 0xAA   CHOICE length = 170 

0x00 0xA8   OCTET STRING = 168 

0x12 0x34   Invoke ID 

0x01 0x00   CHOICE(Remote Operation Invoke |   

    Unconfirmed Event Report 

0x00 0xA2   CHOICE length = 162 

0x00 0x00   Object Handle 0 (MDS Object) 

0x00 0x00 0x00 0x00 Relative Time 

0x0D 0x1D   Event Type is  

    MDC_NOTI_SCAN_REPORT_FIXED 

0x00 0x98   event length = length of transmitted    

    measurements + 8 = 152 

0xF0 0x00   ScanReportInfoFixed  

0x00 0x00   scan-report-no is zero 

0x00 0x06   SEQUENCE OF: Count = 6 

0x00 0x90   length of the transmitted measurements = 144  

 

0x00 0x01   Handle 1 is about Pressure of the fluid  

    that flows into the lung 

0x00 0x10   data length = 16 

0x00 0x14   20 mmHg in Hex 

0x00 0x05   lower setpoint limit = 5 

0x00 0x28   upper setpoint limit = 40 

0x00 0x00   alarm flag 



 

67 

 

0x20 0x14 0x01 0x01 Absolute Time Stamp 1.1.2014  

0x14 0x30 0x00 0x00 14:30:0000 

 

0x00 0x02   Handle 2 is about Pressure of the fluid  

    that flows out of the lung 

0x00 0x10   data length 

0x00 0x08   8 mmHg in hex 

0x00 0x03   lower setpoint limit = 3 

0x00 0x0F   upper setpoint limit = 15 

0x00 0x00   alarm flag 

0x20 0x14 0x01 0x01 Absolute Time Stamp 1.1.2014  

0x14 0x30 0x00 0x00 14:30:0000 

 

0x00 0x03   Handle 3: nutrient solution flow in  

    litres/min  

0x00 0x0C   data length 

0xFF 0x00 0x00 0x17 2,3 l/min 

0xFF 0x00 0x00 0x00 lower setpoint limit = 0,0 

0xFF 0x00 0x00 0x32 upper setpoint limit = 5,0 

0x00 0x00   alarm flag 

0x20 0x14 0x01 0x01 Absolute Time Stamp 1.1.2014  

0x14 0x30 0x00 0x00 14:30:0000 

 

0x00 0x04   Handle 4: Temperature of Fluid that  

    goes into the lung in °C 

0x00 0x0C   data length 

0xFF 0x00 0x01 0x54 34,0 °C 

0xFF 0x00 0x00 0xC8 lower setpoint limit = 20,0 

0xFF 0x00 0x01 0x86 upper setpoint limit = 39,0 

0x00 0x00   alarm flag 

0x20 0x14 0x01 0x01 Absolute Time Stamp 1.1.2014  

0x14 0x30 0x00 0x00 14:30:0000 
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0x00 0x05   Handle 5: Temperature of Fluid that  

    goes out of the lung in °C 

0x00 0x0C   data length 

0xFF 0x00 0x01 0x43 32,3 °C 

0xFF 0x00 0x00 0xC8 lower setpoint limit = 20,0 

0xFF 0x00 0x01 0x86 upper setpoint limit = 39,0 

0x00 0x00   alarm flag 

0x20 0x14 0x01 0x01 Absolute Time Stamp 1.1.2014  

0x14 0x30 0x00 0x00 14:30:0000 

 

0x00 0x06   Handle 6: Temperature of Fluid that  

    goes into the lung in °C 

0x00 0x0C   data length 

0xFF 0x00 0x01 0x58 34,4 °C 

0xFF 0x00 0x00 0xC8 lower setpoint limit = 20,0 

0xFF 0x00 0x01 0x86 upper setpoint limit = 39,0 

0x00 0x00   alarm flag 

0x20 0x14 0x01 0x01 Absolute Time Stamp 1.1.2014  

0x14 0x30 0x00 0x00 14:30:0000 

 

A.5 Požadavek na ukončení zasílání dat (Remote operation stop) 

LUMOR sděluje modulu MCM, aby přestal posílat jednotlivá měření. 

 

0xE7 0x00   Prst APDU 

0x00 0x1E   CHOICE length = 30 

0x00 0x1C   OCTET STRING = 28 

0x12 0x34   Invoke ID 

0x01 0x00   CHOICE(Remote Operation Invoke |  

    Unconfirmed Event Report 

0x00 0x16   CHOICE length = 22 
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0x00 0x00   Object Handle 0 (MDS Object) 

0x0C 0x1B   action Type is  

    MDC_ACT_DATA_REQUEST 

0x00 0x10   action length = 16 

0x01 0x00   data-req-id 

0x00 0x00   data-req-mode = Stop 

0x00 0x00 0x00 0x00 data-req-time = not used in this mode 

0x00 0x00   data-req-person-id = not used  

0x00 0x00   data-req-class = not used in this mode 

0x00 0x00 0x00 0x00 data-req-handle-list = not used   

 

A.6 Požadavek na ukončení asociace (AssociationReleaseRequest) 

LUMOR chce ukončit asociaci s MCM. 

 
0xE4 0x00   RlrqApdu 

0x00 0x02   CHOICE length = 02 

0x00 0x00   ReleaseRequestReason=normal 

 

A.7 Přijetí ukončení asociace (AssociationReleaseResponse) 

MCM potvrzuje požadavek a spojení je ukončeno. 

 
0xE5 0x00   RlreApdu 

0x00 0x02   CHOICE length = 02 

0x00  0x00      ReleaseRequestReason = normal 
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B Návrh testovacích rutin 

No. Test case name Initial state Purpose Start conditions Next state

Output from 

Matlab (logical 

values)

Note

1. Association
Connected 

Unassociated

Exchange of Assoc. 

Request and Assoc. 

Response

Connected devices
Connected 

Associated
Assoc

2.
Connection state 

machine

Connected 

Unassociated 

Receiving/Sending 

data

This test case targets a 

violation of the state 

machine 

Connected devices

Connected 

Associated 

Receiving/Sending 

data

State_machine

3. Data consistence Inconsistent data

For checking 

consistence of 

transmitted data, e.g. 

if the order is correct, 

number of bits, length 

etc…

Connected devices, 

associated, correct state 

machine

Consistent data Data_consistence

4.
Sequence  (order 

of values)
Mixed up packets

To test the order of 

recieved values

Connected devices, 

associated, correct state 

machine, consistent data

Packets in correctly 

order
Order

5. Missing packet

1 or more missing 

packets in the 

stream

To test the integrity 

Connected devices, 

associated,correct state 

machine, correct order of 

the packets

Packets are 

complete
Order

6. Range of values

Data exceeds the 

maximum or 

minimum of the 

range

To test if the recieved 

data are in the defined 

range

Connected devices, 

associated, correct state 

machine, consistent 

ordered data

The value can be 

represented with 

the available range

InRange

7. Special values
Invalid result form 

a computation

To test if the numeric 

value is not an invalid 

result from a 

computation (NaN)

Connected devices, 

consistentdata, correct 

state machine, ordered 

data

Replace the invalid 

result with a new 

result

Test

8. Corrupt packages
Consistent data 

with corrupted files

To test if the packet 

has normal size

Connected  associated 

devices, correct state 

machine, consistent data

Consistent data with 

incorrupted files
Incorrupt_p

9. Alert

The critical value is 

not recognised and 

signalised

To indetify the critical 

value (e.g. high 

pressure/temperature

/...)

Connected associated 

devices, correct state 

machine, consistennt 

ordered data

The critical value is 

recognised and 

signalised

Alert
no values out 

of range

10. Telecontrol
Recieved values 

cannot be modified

To modify the value if 

it is needed
Connected devices

The user can change 

the value
will be 

implemented

11. Battery condition Low

To provide permanent 

contact with the box 

and control of the lung

Connected devices Ok will be 

implemented

12. Negative values

The App cannot 

identify negative 

values

To test negative values
Connected devices, 

consistent ordered data

The App can identify 

negative values
will be 

implemented

Test cases for testing the App LUMOR running on a tablet
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C DIM model 

Použitý informační model domény. 

 


