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ABSTRAKT
Bakalářská práce se zabývá návrhem a elektrickým zapojením jednoduchého 

ultrazvukového indikátoru toku krve, kterým lze získat neinvazním způsobem 

informaci o rychlosti  toku krve.  Tento přístroj byl navržen  pro  snímání  toku  krve 

v oblasti  dolních  končetin, hlavně u pacientů postižených ischemickou  chorobou 

dolních končetin.

KLÍČOVÁ SLOVA
ultrazvuk, ultrazvukový indikátor, návrh, indikátor, Dopplerův jev, tok krve, detekce 

toku krve, ischemická choroba, dolní končetiny, arterioskleróza
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ABSTRACT
Bachelor's thesis deals with design and electrical scheme of simple ultrasonic 

blood flow indicator, by which is possible get information of speed of blood without 

any invasion into patient's body. This device has been proposed for measure speed 

of blood in lower limbs, mainly patients with ischemic disease.

KEYWORDS
supersound,  ultrasonic  indicator,  concept,  indicator,  Doppler  effect,  blood  flow, 

detection  of  blood  flow,  ischemic  disease,  lower  limb,  arteriosclerosis, 

arteriocapillary fibrosis
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1. ÚVOD
V bakalářské práci  je popsaná detekce toku krve se zaměřením na detekci 

prokrvení dolních končetin. Detailně je zde popsán průběh onemocnění nejčastější 

nemoci způsobující ischemickou chorobu dolních končetin. Následuje výčet a popis 

principů používaných typů ultrazvukových přístrojů pro detekci toku krve v lékařské 

diagnostice  využívajících  Dopplerova  jevu.  V  další  části  práce  je  popsán  návrh 

jednoduchého  nesměrového  indikátoru  toku  krve  včetně  napájení,  blokové 

a elektrické  schéma.  Indikátor  je  navržen  s  ohledem na  jeho jednoduché mobilní 

použití.

1.1 DETEKCE TOKU KRVE
Mezi tzv. civilizační choroby, které trápí lidstvo „vyspělé“ části světa, patří 

i nedostatečné  prokrvení  orgánů  tzv.  Ischemie,  konkrétně  nedostatečné  prokrvení 

dolních končetin, souhrnně označovaná jako Ischemická choroba dolních končetin 

(dále označována jako ICHDK).

Ischemie, obecný název pro nedokrevnost orgánů nebo tkání, může mít různé 

příčiny a také různé důsledky. Mezi příčiny vzniku Ischemie se například řadí:

• trombóza – vznik krevní sraženiny v místě ucpání

• embolie – akutní ucpání tepny materiálem připlaveným krevním řečištěm

• ateroskleróza – kornatění tepen

Ischemickou chorobu dolních  končetin  nejčastěji  zapříčiňuje  ateroskleróza, 

neboli „kornatění“ tepen, na které se podle [1] z 95 % podílí kouření. Riziko vzniku 

ICHDK se u kouřících diabetiků dále zvyšuje. Uvnitř tepen se ukládají tukové látky, 

především cholesterol, v raných fázích nemoci se vytvářejí tzv. tukové proužky. Tyto 

změny v cévách jsou zcela plně vratné, je-li však zvýšená hladina cholesterolu v krvi 

dlouhodobou záležitostí, vytváří se tukové pláty, které ucpávají tepnu, zmenšují její 

průměr a tím snižují průtok krve k orgánům. V nejnepříznivějších případech vede 

ateroskleróza  ke  vzniku  trombózy  (krevní  sraženiny)  a  možnému  ucpání  tepny. 

Ateroskleróza postihuje všechny tepny v těle, od mozku,  kde způsobuje mozkovou 

mrtvici,  přes  srdce  (infarkt  myokardu)  až  po  končetiny.  V klidu  se  onemocnění 
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dolních končetin aterosklerózou nemusí vážněji projevit, ale při práci svaly potřebují 

daleko více kyslíku a živin, což se zpočátku onemocnění projevuje hlavně při chůzi.

Onemocnění  ICHDK,  lze  rozdělit  do  čtyř  stádií.  První  stádium  se  nijak 

zvláště neprojevuje. Tepny jsou zúžené, ale ještě stačí zásobovat orgány kyslíkem, 

zhoršená je jen regulace tělesné teploty. Druhé stádium se projevuje bolestí, která se 

objevuje  pouze  při  námaze  –  chůze,  cvičení  atp.  Postiženému  stačí  však  krátký 

odpočinek a bolest rychle odezní. Vzdálenosti, které postižený ujde bez přerušení se 

časem  zkracují.  Třetí  stádium  doprovází  již  i bolesti  v  klidu,  nebo  dokonce 

ve spánku,  kdy  dokáží  i  postiženého  probudit.  Pomáhá  jen  svěšení  nohou  dolů 

z postele.  Ve  čtvrtém  a  nejhorší  stádium  onemocnění  aterosklerózou,  dochází 

ke kritickému  až úplnému  zastavení  průtoku  krve  tepnou.  Při  poranění  vznikají 

nehojící se rány, ba dokonce dochází k odumírání tkání a rozvíjí se gangréna [2].

Proto je potřeba účinně a jednoduše určit, zda-li tkáň je dostatečně prokrvená, 

nebo jestli dochází k částečnému, či úplnému omezení prokrvení. Způsobů detekce 

toku krve je řada, od invazních způsobů, po způsoby neinvazní. Neinvazní způsoby 

jsou  k  pacientům  šetrnější  a  nezanechávají  žádné  stopy.  Jsou  tudíž  mnohem 

vhodnější k diagnostikování. Mezi neinvazní detektory toku krve patří ultrazvukové 

přístroje  využívající  Dopplerův  jev  či  přístroje  vyhodnocující  dobu  běhu 

ultrazvukového signálu.

1.2 DOPPLEROVSKÉ METODY MĚŘENÍ TOKU KRVE
V  šedesátých  letech  minulého  století  se  v  lékařské  diagnostice  začaly 

využívat ultrazvukové přístroje založené na Dopplerově jevu. Jejich využití najdeme 

ve dvou odvětvích. Za prvé měření průtoku krve cévami a za druhé snímání srdeční 

aktivity – srdečního tepu. V prvním případě se ultrazvukové vlny odráží od proudící 

krve, zejména od červených krvinek. V druhém případě se zvuk odráží od srdeční 

stěny, nebo od krve protékající srdcem. Výhodou všech ultrazvukových přístrojů je 

fakt,  že  měření  rychlosti  proudění  krve,  nebo  jen  její  pouhá  detekce  se  provádí 

neinvazním způsobem.

Přístroje využívající Dopplerův jev, umožňují jak v klinické diagnostice tak 

i v lékařském  výzkumu  získat  neinvazním  a transkutánním  způsobem  informace 
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o rychlosti  pohybu  významných  tkání,  rychlostních  profilech  cév  i dalších 

parametrech  krevního  řečiště.  Významnou  měrou  přispívají  k diagnostice 

a monitorování srdečně cévních onemocnění v kardiologii a angiologoii, porodnictví, 

gastroenterologii, otorinolaryngologii, psychiatrii i urologii. Kromě těchto většinou 

již obvyklých diagnostických aplikací je možné dopplerovské ultrazvukové systémy 

použít pro detekci bublinek plynu v krvi, monitorování tlaku krve a respirace.

Přístroje  pro měření  toku  krve  založené  na  Dopplerově  jevu  mohou  být 

konstrukčně jednoduché – pouhé indikátory toku krve, nebo složité – s barevným 

zobrazovacím  zařízením,  které  přehledně  zobrazuje  rychlost  proudění  krve  a její 

směr [3].

Dopplerovské ultrazvukové systémy (dále  jen DUS) se dají  rozdělit  podle 

druhu vysílaného signálu na:

• DUS s nemodulovanou nosnou vlnou

• DUS s modulovanou nosnou vlnou

Další rozdělení DUS může být podle způsobu zpracování signálu na přístroje:

• Nesměrové

• Směrové

• Obousměrné

1.2.1DUS s nemodulovanou nosnou vlnou
U  dopplerovských systémů  s  nemodulovanou  nosnou  vlnou,  neboli  DUS 

s kontinuálním vysíláním (někdy označován jako CWD), je signál neustále jedním 

piezoelektrickým  měničem  uloženým  v sondě  vysílán  a druhým  přijímán.  Oba 

měniče  bývají  vůči  sobě  skloněny  tak,  aby  se  oba  svazky,  vysílaný  i přijímaný, 

překrývaly v tzv. citlivé oblasti. Tato zařízení slouží především k měření rychlosti 

krevního toku v cévách uložených blízko pod povrchem těla.

CWD přístroje se dají podle složitosti zpracování signálu rozdělit na:

• nesměrové systémy

• směrové systémy

• obousměrné systémy

Nesměrové systémy využívají jevu, že při odrazu signálu od protékající krve 

se signál jak frekvenčně, tak i amplitudově moduluje. I když amplitudová modulace 
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je parazitním jevem a namodulovaný signál je slabý, lze ji využít a jako demodulátor 

použít jednoduchý diodový detektor. Bohužel použitím tohoto demodulátoru ztratíme 

informaci  o  směru  toku  krve  a  možné  turbulentní  proudění  v cévě  je  špatně 

zprůměrováno.

Směrový  systém je  schopen  rozlišit,  zda  se  jedná  o  dopředný  tok  (směr 

k sondě), či o zpětný tok (směr od sondy). Informace o dopředném toku je uložena 

v postranním  pásmu  o  vyšší  frekvenci  než  je  nosná  vlna,  zpětný  tok  bude  mít 

postranní pásmo níže než je frekvence nosné vlny. Detekcí těchto dvou pásem, jsme 

schopni tedy určit směr toku krve v cévě. Detekce toku krve směrovými systémy je 

založena na rozdílu dopředného a zpětného toku, tudíž pokud by byl výstup v gra-

fickém provedení, dostali bychom jednu křivku. Kladné hodnoty by představovaly 

rychlost dopředného toku, hodnoty záporné naopak rychlost zpětného toku. Pokud 

lze detekovat dopředný a zpětný tok zároveň, mluvíme o obousměrných systémech. 

Tyto systémy mají dva výstupy, jeden výstup je pro dopředný tok a druhý pro zpětný 

tok [3].

1.2.2DUS s modulovanou nosnou vlnou
Pokud se v oblasti měření vyskytuje více pohybujících se struktur, nejsme je 

s DUS  s nemodulovanou  nosnou  vlnou  schopni  detekovat.  Nemůžeme  také  určit 

hloubku, v které  budeme snímat.  Toto však neplatí  u DUS s modulovanou vlnou 

(PWD),  kde  si  můžeme  zvolit  hloubku  snímání  a signál  není  ovlivněn  pohyby 

ostatních struktur.

Nejběžnější modulace je amplitudová impulsová. Systém s touto modulací je 

založen na vysílání krátkých pulsů signálu o frekvenci od 2 MHz do 10 MHz. Mezi 

jednotlivými pulsy je taková prodleva, aby se puls stihl odrazit od měřeného objektu 

a být následně zachycen měničem. Tato prodleva nám určuje maximální hloubku, 

v jaké je možné snímáme rychlost. Zpožďovacími obvody si můžeme nastavit tzv. 

vzorkovací  objem,  a  tím si  určit  přesnou hloubku snímání  průtoku krve  v tkáni. 

Pozorováním jednotlivých  ech  lze  zjistit  průměr  měřené  cévy  a tudíž  i  průtočné 

množství krve cévou. Nevýhodou tohoto systému je že nejsme schopni měřit průtok 

krve  v  blízkosti  stěn  cévy,  jelikož  dopplerovský signál  je  překryt  echo-signálem 

od stěny, dále také je nutné dodržet správný úhel měniče k měřené cévě [3].
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2. NÁVRH INDIKÁTORU TOKU KRVE

2.1 BLOKOVÉ SCHÉMA INDIKÁTORU TOKU KRVE
Indikátor toku krve je nejjednodušším ultrazvukovým zařízením pracujícím 

s využitím Dopplerova jevu – nesměrový systém s nemodulovanou nosnou vlnou. 

S jeho pomocí, jak již bylo řečeno, určíme zda-li tkání protéká či neprotéká krev, 

ale již  nejsme schopni  určit  kterým směrem krev teče a  jakou rychlostí.  Blokové 

schéma nesměrového indikátoru toku krve lze rozdělit na dvě části:

• Vysílací část

• Přijímací část

2.1.1Vysílací část
Vysílací  část  se  skládá  ze zdroje  harmonických  budících  kmitů  o dané 

frekvenci. Volba frekvence závisí na funkci přístroje, například pro porodnictví se 

volí  frekvence  2-5 MHz,  ale v oblasti  angiologie  se  mohou  používat  frekvence 

2-10 MHz.  Tyto  harmonické  kmity jsou vysokofrekvenčním zesilovačem zesíleny 

tak, aby ultrazvukový výkon na vysílacím měniči splňoval námi zadané požadavky, 

mezi  kterými  je,  že  maximální  dovolená  intenzita  ultrazvuku  v diagnostice  je 

1 kWm-2 [3].

Obr. 1: Blokové schéma vysílací části [3].

Zdroj
harmonických

kmitů
Zesilovač Vysílací

měnič
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2.1.2Přijímací část
Přijímací  část  se  skládá  z  přijímacího  měniče,  který  přijímá  ultrazvukový 

odraz.  Frekvence  odražené  vlny  je  ovlivněna  Dopplerovým  jevem  až  o 15 kHz 

v závislosti na nosném kmitočtu, rychlosti pohybující se krve, úhlu naklonění sondy 

vůči  směru  pohybu  krve  a rychlosti  šíření  ultrazvukových  vln  v okolí  měřeného 

objektu  (rychlost  šíření  ultrazvukových  vln  tkáněmi).  Tento  frekvenční  posun se 

nazývá Dopplerův zdvih, jestli bude kladný, nebo záporný záleží na směru pohybu-

jícího se měřeného objektu. Jelikož odražený a následně přijatý signál měničem je 

velmi slabý, je zapotřebí jej zesílit vysokofrekvenčním zesilovačem. Poté co je signál 

zesílen  je  zpracován  demodulátorem.  Přijatý  signál  obsahuje   signály  o různých 

frekvencích, které odpovídají pohybu krve, tkání nebo například i pohybu samotné 

tepny.  Proto  je  nutné  odfiltrovat  ze  signálu  všechny  složky,  které   neodpovídají 

rychlosti toku krve. Výsledný signál je zesílen a přiveden na signalizační zařízení, 

v tomto případě na reproduktor.

2.2 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ SYSTÉMU

2.2.1Vysílací část – Měnič
V lékařské diagnostice se využívá dvou druhů měničů (zdrojů ultrazvukových 

vln), buď magnetostrikční, nebo piezoelektrické.

Magnetostrikční  měniče  k přeměně  elektrické  energie  na mechanickou 

využívají  přímý  magnetostrikční  jev,  někdy  označován  jako  Jouleův.  Tento  jev 

Obr. 2: Blokové schéma přijímací části [3].

Přijímací
měnič

VF
zesilovač Demodulátor

Filtr NF
Zesilovač Reproduktor
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spočívá ve změnách rozměrů feromagnetického materiálu po jeho vložení do střída-

vého  magnetického  pole.  Velikost  změny  rozměrů  materiálu  jsou  závislé  hlavně 

na intenzitě magnetického pole, pracovní teplotě a na daném materiálu. Mezi zákla-

dní magnetostrikční materiály patří čisté kovy (např.: nikl, kobalt),  slitiny a ferity. 

Magnetostrikční materiály jsou vhodné pro generování ultrazvukových vln o frek-

venci maximálně 100 kHz.

Pro frekvence  vyšší  než je  100 kHz se v  ultrazvukových zařízení  používá 

piezoelektrických  měničů.  Tyto  měniče  využívají  přímého  i  nepřímého  piezo-

elektrického jevu. Přímý piezoelektrický jev popisuje vznik elektrických nábojů na 

plochách  měniče  při  jeho  namáhání  v  tlaku,  tahu,  ohybu  či  krutu.  Opačný  jev, 

při kterém  vznikají  mechanické  deformace  působením  elektrického  pole  je 

označován jako nepřímý piezoelektrický jev. Mezi piezoelektrické materiály se řadí 

materiály  krystalické  (např.:  křemen  -  SiO2),  keramické,  polovodičové 

a polymerické. Piezoelektrické měniče mají obecně lepší teplotní i  časovou stálost 

než měniče magnetostrikční [3].

Mezi piezoelektrické materiály používané pro výrobu ultrazvukového měniče 

patří  například Zirkonát  PKM-31. Vlastní  frekvence kmitů  měniče  závisí  na jeho 

tloušťce, kterou vypočteme ze vztahu:

N 33= f⋅d , (1)

kde N33 je frekvenční konstanta podélných kmitů pro daný materiál (v našem případě 

pro Zirkonát PKM-31 platí, že N33 = 2040 Hz∙m),  f představuje frekvenci kmitů a d 

je tloušťka měniče. Tloušťka měniče se vypočítá z rovnice (1) vyjádřením proměnné 

d a dosazením hodnoty N33 a požadované frekvence f, která je v našem případě rovna 

4 MHz:

d =
N 33

f
= 2040

4⋅106=5,1⋅10−4 m=0,51mm . (2)

Dalším  parametrem,  který  se  musí  u  vysílacího  měniče  určit  je  napětí 

přivedené  na  svorky  měniče,  které  vybudí  intenzitu  ultrazvukových  vln  rovnu 

100 mW/cm2. Pro tento výpočet musíme znát obsah vysílací plochy měniče, tudíž 

i tvar  měniče.  Celý  měnič  bude  kruhového  průřezu  o  průměru  8 mm,  rozdělený 
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na dvě poloviny, jedna polovina bude vysílací měnič a druhá polovina bude měnič 

přijímací. Obsah vysílací plochy určíme ze vztahu:

S= r 2

2
, (3)

kde  S je plocha a  r poloměr  měniče v metrech. Dosazením do rovnice (3) získáme 

obsah vysílací plochy měniče:

S= r2

2
=3,142 0,0042

2
=2,513⋅10−5 m2=25,13mm2  . (4)

Pro ultrazvukový výkon měniče platí:

N= I⋅S , (5)

kde  I je intenzita  ultrazvukových vln a  S je obsah vysílací  plochy.  Ultrazvukový 

výkon budeme počítat pro maximální dovolenou intenzitu ultrazvukových vln tzn. 

1 kW/m2. Dosazením rovnice (4) do rovnice (5) získáme:

N=1000⋅2,513⋅10−5=25,133 mW . (6)

Dostali  jsme  jaký  ultrazvukový  výkon  nám  zajistí  danou  ultrazvukovou 

intenzitu, k převodu na elektrický výkon využijeme vztahu:

P=N


=N
k33

2 . (7)

Kde  P je  elektrický výkon,  N je ultrazvukový výkon,  η je účinnost měniče 

a k33 je činitel elektromechanické vazby pro podélné kmity. Můžeme psát, že účin-

nost  měniče  je  rovna  druhé  mocnině  činitele  elektromechanické  vazby,  který 

pro zirkonát PKM-31 je roven hodnotě 0,93, dosazením do rovnice (7) získáme: 

P= N
k 33

2 =25,133⋅10−3

0,932 =29,06mW . (8)

Pokud  budeme předpokládat,  že impedance  měniče  je  100 Ω,  získáme 

požadované napětí:

U ef=P⋅Z R=29,06⋅10−3⋅100=1,7V . (9)
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Dostali jsme požadovanou efektivní hodnotu napětí přivedeného na svorky 

vysílacího měniče, které vybudí ultrazvukovou intenzitu kmitů rovnu 100 mW/cm2. 

Pokud nám oscilátor  není  schopen dodat  napětí  o  dané velikosti,  je  nutné signál 

z oscilátoru zesílit zesilovačem, ten může být vysokofrekvenční, naladěn na stejnou 

frekvenci jako má oscilátor, nebo širokopásmový.

2.2.2Vysokofrekvenční zesilovač – přijímací část
Protože přijatý odražený signál je velmi slabý, je potřeba jej zesílit vysoko-

frekvenčním  zesilovačem,  který  má  zesílení  alespoň  40 dB,  v  ideálním  případě 

80 dB.  Protože  chceme  měřit  průtok  krve,  je  vhodné  volit  tento  zesilovač  jako 

vysokofrekvenční, laděný na frekvenci kmitů oscilátoru s dostatečnou šířkou pásma, 

tak aby zahrnovala frekvence ovlivněné Dopplerovým zdvihem.

2.2.3Demodulátor
Odražený signál od proudící krve je, jak bylo řečeno, oproti základní frek-

venci  posunut  o hodnotu  Dopplerova  zdvihu,  ale  také  je  parazitně  amplitudově 

modulován.  To  nám  umožňuje  využít  jednoduchý  demodulátor  amplitudové 

modulace,  skládající  se  z jednocestného  usměrňovače  a integračního  členu. 

Jednocestný  usměrňovač  je  tvořen  diodou,  která  musí  mít  co  nejmenší  prahové 

napětí a být pokud možno co nejrychlejší. Nabízí se nám využít schottkyho diody, 

oproti diodám s PN přechodem má zhruba poloviční prahové napětí tj. 0,3 V a mají 

kratší zotavovací dobu. Integrační člen je tvořen paralelní kombinací kondenzátoru 

a rezistoru. Při volbě hodnot kondenzátoru i odporu vycházíme ze vztahu:

f m≪ f d≪ f c , (10)

f d=
1
d

= 1
RC . (11)

Kde  τd je časová konstanta integračního členu demodulátoru,  fd je zlomová 

frekvence  integračního  členu  demodulátoru,  fm představuje  maximální  frekvenci 

modulovaného signálu a fc je frekvence nosné vlny – v našem případě 4 MHz. R a C 

jsou hodnoty součástek tvořící integrační člen.
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2.2.4Filtr
Funkcí filtru je propuštění signálů o frekvencích odpovídajících Dopplerově 

zdvihu  a  odfiltrování  ostatních  frekvencí.  Dopplerův  zdvih  vypočítáme  podle 

následujícího vztahu:

f D=
2⋅ f c⋅v

c
⋅cos . (12)

Kde  fc je  frekvence  nosné  vlny  (v  našem případě  4 MHz),  v představuje 

rychlost  proudění krve,  c je rychlost  šíření  ultrazvukových vln tkání  a  Θ je úhel 

sevřený mezi měřenou cévou a mezi měničem. Rychlost šíření ultrazvuku tkání se 

pohybuje  okolo  1570 ms-1,  nejlepších  výsledků  měření  průtoku  krve  se  dosáhlo 

při Θ = 55°.  Rychlost  krve  v  dolních  končetinách  se  pohybuje  od 2 cms-1 

až po 40 cms-1,  pro tyto  rychlosti  vypočítáme  dosazením do rovnice  (12)  hodnotu 

Dopplerova zdvihu:

f Dd=
2⋅ f c⋅v

c
⋅cos =2⋅4⋅106⋅2⋅10−2

1570
⋅cos 55=61,2 Hz , (13)

f Dh=
2⋅ f c⋅v

c
⋅cos =2⋅4⋅106⋅4⋅10−1

1570
⋅cos 55=1169,1 Hz . (14)

Pro tyto dvě frekvence sestavíme buď dolní a horní propust, pro které bude 

platit, že zlomová frekvence dolní propusti je fDh a zlomová frekvence horní propusti 

je  fDd,  nebo sestavíme pásmovou propust propouštějící  frekvence od  fDd až po  fDh. 

Jelikož  potřebujeme  zajistit  dostatečnou  selektivitu  obvodu,  filtr  budeme  volit 

alespoň 2. řádu.

2.3 NÁVRH OBVODOVÉHO ŘEŠENÍ

2.3.1Oscilátor
Jak bylo řečeno, oscilátor musí mít výstup o frekvenci 4 MHz s co nejmenší 

odchylkou  a nejlépe  sinusový  průběh,  případně  lze  využít  oscilátor  s  výstupem 

v podobě obdélníkových pulsů.

Jako  oscilátor  můžeme  použít  integrovaný  obvod  ML12061  od  firmy 

Lansdale  [4] (totožný obvod s MC112061P od firmy Motorola),  tento  obvod lze 
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použít pro generování sinusového, či obdélníkového signálu o frekvenci od 2 MHz 

do 20 MHz.  Obvod  bude  generovat  sinusový  signál  o frekvenci  4 MHz,  kterou 

nastavíme externím krystalem (na obr.3 označen jako X1) připojeným k 5. a 6. pinu 

obvodu  ML12061.  Krystal,  který  lze  použít  je  například  EC1SM N AT -4.000M 

od firmy Ecliptek  [5]. Tolerance krystalu a tudíž i tolerance frekvence výstupu je 

výrobcem zaručována s maximální odchylkou od dané frekvence 10 ppm.

Špičkové výstupní napětí oscilátoru ML12061 je 600 mV. Na vstupu měniče 

však  potřebujeme efektivní  hodnotu  napětí  1,7 V,  proto  na  výstup oscilátoru  při-

pojíme zesilovač, kterým zesílíme signál na požadovanou hodnotu.

K zesílení signálu můžeme využít širokopásmového zesilovače v neinverzním 

zapojení dle [6]. Potřebné zesílení vypočítáme z následujícího vztahu:

A=
U VST

U VÝST
. (15)

Kde  A je  zesílení  v  bezrozměrných  jednotkách,  UVST představuje  vstupní 

napětí  měniče,  které  jsme  si  spočítali  v rovnici  (9)  a UVÝST je  efektivní  hodnota 

výstupního napětí oscilátoru. Budeme počítat s tolerancí výstupu oscilátoru, a proto 

budeme uvažovat, že se  UVST pohybuje od 500 mV do 750 mV.  UVST je však zadána 

jako  špičková  hodnota  a  proto  ji  musíme  přepočítat  dle  vztahu  (16)  na  hodnotu 

efektivní:

Obr. 3: Zapojení integrovaného obvodu ML12061 jako oscilátoru, frekvence 4MHz.
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U ef=
U p−p

2⋅ 2
. (16)

Rovnice (16) určuje převod špičkového napětí  Up- p na ekvivalentní hodnotu 

efektivního napětí Uef sinusového signálu. Dosazením rovnice (16) do rovnice (15) 

získáme vztah pro výpočet potřebného zesílení širokopásmového zesilovače:

A=
U VST

U VÝST
=

2⋅U VST⋅2
U p− p

. (17)

Dosazením  do  rovnice  (17)  maximální  a  minimální  hodnoty  výstupního 

napětí  oscilátoru,  tj. dosazení  za  Up- p 500 mV  a  750 mV,  dostaneme  maximální 

a minimální  potřebné  zesílení  zesilovače.  Minimální  potřebné  zesílení  zesilovače 

tedy budeme počítat pro 750 mV:

AMIN=
2⋅U VST⋅2

U p−p
=2⋅1,7⋅2

0,75
=6,4 . (18)

Maximální  potřebné  zesílení  získáme  naopak  dosazením  nejmenší  možné 

hodnoty výstupního signálu oscilátoru:

AMAX=
2⋅U VST⋅2

U p− p
=2⋅1,7⋅ 2

0,5
=9,6 . (19)

Zesilovač,  skládající se  z  operačního  zesilovače  musí  tedy  při  frekvenci 

4 MHz splňovat alespoň zesílení  AMAX vypočtené v rovnici (19). Operační zesilovač 

vhodný pro tento zesilovač je například AD8610 od firmy Analog Devices  [7], ten 

zapojíme  v neinvertujícím  zapojení,  jenž  je  k  nalezení  v [6].  Při  volbě  hodnoty 

odporu  R5 = 1000 Ω (viz.  Obr. 4)  jsme  schopni  dopočítat  hodnotu  z  rovnice  (20) 

odporu R6, který se skládá z neproměnného rezistoru R6D zajišťujícího zesílení  AMIN 

a proměnného  R6S,  kterým  jsme  schopni  doladit  zesílení  až  na  hodnotu  AMAX. 

Na výstup zesilovače se připojí vysílací měnič.

A=1
R6

R5
=1

R6SR6D

R5
. (20)
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2.3.2Vysokofrekvenční zesilovač – přijímací část
Přijímaný odražený signál je velmi slabý, proto jej musíme dostatečně zesílit, 

abychom  byli  schopni  signál  dále  zpracovávat.  Jako  vysokofrekvenční  zesilovač 

můžeme  použít  zesilovač  LMH6503  firmy  National  Semiconductor,  podle  kata-

logového listu  [8] dokáže zesilovat signál o frekvenci až 135 MHz. Zesilovač lze 

zapojit  jako  laděný  vysokofrekvenční  zesilovač  připojením SRO  na  4.  a  5.  pin, 

rezonančním  kmitočtem  SRO  si  zvolíme  jaké  frekvence  mají  být  zesilovačem 

zesíleny, ostatní budou potlačeny.

Pro návrh zesilovače  je potřeba si  položit  podmínky,  které  zesilovač musí 

splňovat.  Mezi  tyto  podmínky  patří,  že  propustné  pásmo  bude  od  3,85 MHz 

do 4,15 MHz, což nám zaručí propustnost nosné frekvence spolu s namodulovaným 

dopplerovským zdvihem. V tomto pásmu musí mít zesilovač zesílení nejméně 40 dB, 

ideálně 80 dB. 

Integrovaný  obvod  LMH6503  má  zesílení  závislé  na  velikosti  zátěže  při-

pojené mezi piny 4 a 5. Zesílení závisí na impedanci zátěže nepřímoúměrně, tzn. čím 

menší impedance je připojená k obvodu, tím má LMH6503 větší zesílení. Abychom 

vytvořili  vysokofrekvenční  laděný  zesilovač,  jak  bylo  již  řečeno,  připojíme  mezi 

svorky 4 a 5 SRO laděný na námi požadovanou frekvenci, tj. 4 MHz. Kapacitu kon-

denzátoru a indukčnost cívky SRO, lze vypočítat ze vztahu (21), kde f je rezonanční 

frekvence, L je indukčnost cívky a C kapacita kondenzátoru tvořící SRO. Vypočítané 

hodnoty byly ověřeny a doladěny s pomocí programu Microcap.

Obr. 4: Zapojení širokopásmového zesilovače ve vysílací části ultrazvukového 
indikátoru toku krve s nastavitelným zesílením od 6,4 do 9,5.
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f = 1
2⋅⋅L⋅C

(21)

Jelikož nemůžeme s  jistotou určit  velikost  přijatého signálu,  musí  vysoko-

frekvenční  zesilovač  mít  možnost  nastavení  zesílení.  Změnu  zesílení,  lze  provést 

změnou  odporu  ve zpětné  vazbě  zesilovače  (na obr. 5 rezistor  R7 složený  z R7D 

Obr. 6: Závislost zesílení VF zesilovače LMH6503 v dB na frekvenci pro různé 
hodnoty odporu ve zpětné vazbě. 

Obr. 5: Zapojení LMH6503 jako vysokofrekvenční zesilovač laděný na 4 MHz.
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a R7S). Na obr. 6 je znázorněna závislost zesílení zesilovače LMH6503 na frekvenci 

pro různé hodnoty odporu R7.

Zvolíme-li jako nejmenší zesílení 45 dB, ve zpětné vazbě zesilovače musí být 

odpor s hodnotou 500 Ω. Pro větší zesílení, jak je patrné, musíme rezistivitu odporu 

ve zpětné vazbě zvětšit. Pokud bude celková zátěž ve zpětné vazbě zesilovače rovna 

16 kΩ, bude zesílení odpovídat 73 dB.

Maximální zesílení,  kterého  by  bylo  možné  změnou  zátěže  dosáhnout,  je 

83 dB  pro hodnotu  odporu  větší  než  150 kΩ.  Ovšem  při  zvyšování  zesílení 

nad 73 dB  se začínají  projevovat  mezní  vlastnosti  zesilovače  a vrchol  křivky 

se posouvá směrem k nižším frekvencím. 

Protože  závislost zesílení  na  rezistivitě  rezistoru  R7,  jak  můžeme  vidět 

z obr. 6,  není  lineární,  je  vhodné  volit  R7D jako  logaritmický  proměnný  odpor. 

Maximální zesílení budeme uvažovat 73 dB, budeme volit R7D = 20 kΩ.

Na obr. 7 je zobrazen časový průběh výstupu zesilovače LMH6503, zesilující 

vstupní  signál  tvořen  nosnou frekvencí  4 MHz s  amplitudou  1 mV,  na  kterou  je 

amplitudovou modulací namodulován signál o frekvenci 1 kHz a amplitudě 20 μV.

Obr. 7: Časový průběh výstupu VF zesilovače LMH6503, při nastavení zesílení  
63 dB (R7 = 10 kΩ), průběh je vygenerován pomocí programu Microcap.
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2.3.3Demodulátor
Jak bylo řečeno, demodulátor je běžný diodový detektor, dosadíme rovnici 

(11) do vztahu (10):

f m≪
1

RC
≪ f c . (22)

Matematickými úpravami vztahu (22) si vyjádříme hodnotu kondenzátoru C: 

1
R⋅f m

≫C≫ 1
R⋅f c

. (23)

Dosazením mezní hodnoty frekvence vypočítané v rovnici (13) za fm a  za  fc 

dosazením hodnoty nosné frekvence tj. 4 MHz a volbou hodnoty rezistoru R = 3 kΩ 

dostáváme vztah:

1
3⋅103⋅61,2

≫C≫ 1
3⋅103⋅4⋅106 . (24)

Z ní již dostaneme rozmezí hodnot kapacity kondenzátoru:

5,4F ≫C≫83 pF . (25)

Ze vztahu (22) jsme dostali rozsah hodnot možného kondenzátoru. Hodnotu 

budeme volit zhruba uprostřed tohoto intervalu, například 10 nF. Dioda musí být co 

možná  nejrychlejší  a  musí  mít  pokud možno  co  nejmenší  prahové napětí.  Firma 

ON Semiconductor ve svém katalogovém listu [9] k schottkyho diodě BAT54ALT1 

uvádí prahové napětí diody okolo 0,22 V pro teplotu 25 °C a zotavovací dobu diody 

5 ns,  což  pro naše  použití  zcela  vyhovuje.  Na  obr.  8 je  zapojení  demodulátoru 

amplitudové modulace.

Obr. 8: Zapojení amplitudového demodulátoru.
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Příklad  průběhu demodulovaného  signálu  je  na  obr. 9,  vstupem do demo-

dulátoru je signál z obr. 7.

2.3.4Filtr
Aktivní filtr  je  sestaven z dolní a horní propusti  3. řádu typu  Butterworth, 

který se vyznačuje, oproti jiným typům filtrů, minimálním překmitem. Oba obvody 

jsou navrženy tak, aby dolní propust měla při frekvencích menších než je zlomová 

frekvence  fDh,  vypočtená v rovnici  (14), zesílení  0 dB a stejné zesílení má i horní 

propust, ovšem při frekvencích vyšších než fDd z rovnice (13).

Protože  zařízení  bude  převážně  měřit  krev  tekoucí  vyšší  rychlostí  než  je 

spodní  hranice  uvedená  v  kapitole  2.2.4,  budeme  uvažovat,  že  nejnižší  namodu-

lovaná  frekvence,  kterou  měřením toku krve získáme bude 200 Hz.  Tím se nám 

podstatně zmenší kapacita kondenzátorů v horní propusti a také se zkrátí přechodný 

děj, který nastává při zapnutí zařízení. Jako operační zesilovač použitý ve filtru lze 

použít AD8642 od firmy Analog Devices [10]. 

Obr. 9: Časový průběh demodulovaného signálu.
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Pro zvolenou frekvenci 200 Hz vypočteme velikost kondenzátorů a rezistorů 

dolní  propusti,  její  schéma  zapojení  je  na  obr. 10,  kde  hodnoty  kondenzátorů 

i rezistorů jsou voleny z řady E24. Frekvenční přenosová charakteristika,  vygene-

rovaná v programu Microcap, této dolní propusti je na obr. 11, zlomová frekvence je 

196 Hz, tato nepřesnost je dána zaokrouhlením hodnot kondenzátorů na normované 

hodnoty.

Obr. 11: Frekvenční přenosová charakteristika horní propusti, zlomová frekvence 
196 Hz.

Obr. 10: Horní propust typu Butterworth, zlomová frekvence 200 Hz.
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Výstupní  signál  horní  propusti  může  vypadat  jako je  zobrazen  na obr. 12, 

vstupním signálem je demodulovaný signál, zobrazený na obr. 9.

Signál z výstupu horní propusti, je dále filtrován dolní propustí, která odfil-

truje všechny signály o frekvencích nižších než je frekvence vypočítaná v rovnici 

(14). Integrovaný obvod AD8642 je volen také z důvodu, že má v jednom pouzdře 

Obr. 13: Dolní propust typu Butterworth, zlomová frekvence 1170 Hz.

Obr. 12: Časový průběh výstupního signálu z horní propusti.
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dva  operační  zesilovače,  pro  sestavení  celého  filtru  nám tudíž  postačí  jen  jeden 

integrovaný obvod. 

Schéma zapojení dolní propusti je na obr. 13, frekvenční přenosová charakte-

ristika  dolní  propusti  je  na  obr. 14,  zlomová  frekvence,  při  které  má  přenosová 

charakteristika pokles o 3 dB je na frekvenci 1200 Hz.

Frekvenční přenosová charakteristika filtru složeného z horní a dolní propust 

je na obr. 16 a časový průběh výstupního signálu z celého filtru je na obr. 15. Vlivem 

nabíjení kondenzátorů ve filtru,  nastává asi  10 ms dlouhý přechodný děj,  který je 

na průběhu výstupního signálu z filtru jasně patrný.

Obr. 14: Frekvenční přenosová charakteristika dolní propusti, zlomová frekvence 
1200 Hz.
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2.3.5Koncový zesilovací stupeň
Výstupní signál z filtru je v rozmezí frekvencí od 200 Hz až po fDh. Frekvence 

signálu tedy leží v pásmu slyšitelných frekvencí lidským sluchem. Při použití repro-

Obr. 16: Frekvenční přenosová charakteristika celého filtru.

Obr. 15: Časový průběh signálu, výstup z filtru.
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duktoru nebo sluchátek jako výstupního zařízení,  se proto signál již nemusí nijak 

frekvenčně upravovat.

K zesílení signálu  postačuje  běžný  nízkofrekvenční  zesilovač  LM386N-1 

od firmy National Semiconductor. Zapojení provedeme dle katalogového listu  [11], 

vystačíme  si  s  minimem  externích  součástek,  připojit  můžeme  reproduktor 

s impedancí 4 až 16 Ω. Požadavky na reproduktor jsou zřejmé, reproduktor musí být 

co nejmenší a být schopen produkovat tóny o frekvencích od 200 Hz po fDh.

Těmto  požadavkům vyhovuje reproduktor KDS 30008 od firmy Kingstate, 

jak  se  můžeme  dočíst  z  katalogového  listu  [12],  reproduktor  má  průměr  30 mm 

a pro frekvenci 200 Hz je schopen vydávat zvuk o intenzitě okolo 65 dB. Impedance 

reproduktoru je 8 Ω, což nám pro použití se zesilovačem LM386N-1 vyhovuje.

2.3.6Napájecí zdroj
Vzhledem k charakteru zařízení, které vyžaduje, aby bylo mobilní, musí být 

voleno napájení z baterie.

Celé zařízení  by mělo být navrženo tak, aby všechny integrované obvody, 

které  potřebují  samostatné  napájení,  byly  napájeny  pokud  možno  stejnou  úrovní 

napětí.  V  tabulce  1 jsou  shrnuty  možné  rozsahy  napájecího  napětí  pro  všechny 

integrované obvody, které byly zmíněny v předešlých kapitolách.

Obr. 17: Zapojení koncového zesilovače LM386N-1.



ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně
32

Jak je vidět z tabulky  1, nabízí  se nám využití  napájení  ±5,0 V,  oscilátor 

ML12061 a koncový zesilovač LM386 budou napájeny napětím 5 V.

Jak bylo řečeno, zařízení bude napájeno z elektrických článků, na jejich volbě 

závisí doba, po kterou zařízení může být v provozu a v neposlední řadě také i roz-

měry zařízení. Elektrický článek by měl mít pokud možno co nejmenší velikost a co 

největší kapacitu, jsou to však protichůdné požadavky, a proto se musí zvolit vhodný 

kompromis. V tabulce 2 je přehled nabíjecích akumulátorů běžných velikostí a jejich 

parametrů. Jsou zde vybrány typy akumulátorů, které se dají po vybití znovu nabít 

v běžně  dostupných  nabíjecích  zařízeních.  Volbu  akumulátoru  nejvíce  ovlivní 

samotná konstrukce ultrazvukového indikátoru toku krve, kde bude hrát největší roli 

velikost  samotného  zařízení  a  tím  i  maximální  velikost  akumulátoru.  Vhodnou 

Integrovaný obvod Rozsah napájecího napětí
ML12061 +5,0 V (pro výstup MECL -5,2 V)
AD8610 ±5,0 V až ±13 V
LMH6503 ±5,0 V (maximální rozdíl napájecích napětí 12,6 V)
AD8642 ±2.5 V až ±13 V nebo 5 V až 26 V
LM386 4 V až 12 V

Tabulka 1: Přehled napájecích napětí integrovaných obvodů.

Název Velikost Kapacita Napětí Výrobce Typ
B-LR03/RN AAA 800 mAh 1,2 V GBT Alkalický
P03P AAA 800 mAh 1,2 V Panasonic NiMH
Pre-charged AAA 1000 mAh 1,2 V Duracell NiMH
B-GP 100AAAHC AAA 1000 mAh 1,2 V GP NiMH
B-N900AAA AAA 900 mAh 1,2 V NexCell NiMH
B-GP 270AAHC AA 2700 mAh 1,2 V GP NiMH
B-GP 400CHC C 4000 mAh 1,2 V GP NiMH
B-GP 900DHC D 9000 mAh 1,2 V GP NiMH

Tabulka 2: Přehled vhodných akumulátorů a jejich parametry.
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volbou  jsou  dva  články  akumulátorů  o  velikosti  AAA  tj.  10,5 mm  v  průměru 

a 44,5 mm na délku.

Oba  akumulátory budou  zapojeny  v  sérii,  tím  se  zvýší  dodávané  napětí 

na 2,4 V a zamezí  se  z  části  samovolnému  vybíjení  akumulátorů,  ke  kterému  by 

docházelo  při  jejich paralelním zapojení.  K tomu,  aby bylo  dosaženo napájecího 

napětí 5 V, je možné využít speciálního integrovaného obvodu MAX8627 od firmy 

Maxim [13].

Tento obvod je přímo určen pro elektrická zařízení napájená z baterií, která 

pro svoji činnost potřebují napájecí napětí v rozmezí 3-5 V. MAX8627 lze použít 

pro vstupní napětí od 0,9 V po 5,5 V, čím větší vstupní napětí, tím má obvod větší 

účinnost. Jak se můžeme dočíst v katalogovém listu, při vstupním napětí 2,4 V a při 

výstupním proudu 10 mA se účinnost  pohybuje  okolo  85 %. Velikost  výstupního 

napětí  se  určuje  zapojením  dvou  rezistorů  jako  děliče  výstupního  napětí,  jejich 

velikost se určí z následujícího vztahu:

R1=R2⋅U OUT

U FB
−1 . (26)

Kde UOUT je napětí na výstupu měniče (pro naši potřebu se jedná o 5 V), UFB 

se pohybuje podle výrobce od 1,005 V po 1,025 V, typická hodnota je 1,015 V. R1 

a R2 jsou hodnoty rezistorů s ohledem na to, že odpor R2 musí být menší než 500 kΩ. 

Při  volbě  hodnoty  rezistoru  R2 = 1 kΩ  a  dosazením  do  rovnice  (26)  dostaneme 

hodnotu rezistoru R1:

R1=1000⋅ 5
1,015

−1=3926 . (27)

Výstupní  napětí  při  volbě rezistorů  z  normované  řady  E24  R1 = 3,9 kΩ 

a R2 = 1 kΩ bude tedy 5 V, napájecí napětí -5 V se získá negací tohoto výstupního 

napětí například integrovaným obvodem MAX660 také od firmy Maxim [14]. Tento 

obvod je přímo určen pro změnu kladného napětí na stejně velké napětí, ale s opa-

čnou polaritou.  Pro  svou činnost  potřebuje  obvod MAX660 minimum součástek, 

jako je znázorněno na obr. 18. Výstupem tohoto obvodu je napětí  o hodnotě -5 V 
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a výstupní  proud může dosahovat  hodnot  přes  100 mA, což pro potřeby napájení 

ultrazvukového indikátoru toku krve je plně dostačující.

Maximální  výstupní  proud obvodu  MAX8627  se  pohybuje  okolo  3,5 A, 

pomocí vstupu ILIM se může maximální výstupní proud zmenšit na námi požadovanou 

velikost. Nastavení maximálního výstupního proudu je provedeno stejně, jako nasta-

vení  výstupního  napětí,  pomocí  děliče  napětí.  Velikost  maximálního  výstupního 

proudu se určí ze vztahu:

R4=R3⋅ U POUT

 I LIM0,64⋅0,2865
−1 . (28)

Obr. 18: Schéma zapojení integrovaného obvodu MAX660.

Název součástky Průměrný
napájecí proud [mA]

Maximální
napájecí proud [mA]

ML12061 16 19
AD8610 0,0025 0,003
LMH6503 35 53
AD8642 0,39 0,5
LM386 4 8
MAX660 0,12 0,5

Celkem 55,51 mA 81 mA

Tabulka 3: Přehled napájecích proudů jednotlivých integrovaných obvodů.
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Kde UPOUT je  výstupní  napětí totožné  s  UOUT ze  vztahu  (27),  ILIM je  limit 

výstupního  proudu,  R3 a  R4 jsou hodnoty rezistorů zapojených jako dělič  napětí. 

Hodnota  rezistoru  R3 se  volí  mezi  hodnotami  30 kΩ  a  300 kΩ.  Pro  volbu 

maximálního  proudu  ILIM je  potřeba  znát  napájecí  proud  všech  integrovaných 

obvodů, toto je shrnuto v tabulce 3.

Maximální napájecí proud celého zařízení je tedy 81 mA, ovšem tento proud 

je pro klidový stav zařízení. Pro stanovení proudového omezení je vhodné počítat 

s dostatečnou  rezervou,  zvolíme  rezervu  50 % a  tudíž  maximální  výstupní  proud 

bude  ILIM = 120 mA.  Dosazením ILIM do  rovnice  (28)  a  volbou hodnoty  rezistoru 

R3 = 47 kΩ dostáváme hodnotu rezistoru R4 pro proudové omezení: 

R4=47⋅103⋅ 5
0,120,64⋅0,2865

−1=1,032 M  . (29)

Zapojení měniče napětí je na obr.  19, na vstup se zapojí akumulátory (2× 1,2 V), 

výstupem  zapojení  je  stejnosměrné  napětí  5 V,  proudová  ochrana  se  zapne 

při překročení výstupního proudu hodnotu 120 mA.

Obr. 19: Zapojení měniče napětí MAX8627 s proudovým omezením.
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3. ZÁVĚR
Cílem této  bakalářské  práce  bylo  seznámit  se  s  metodami  ultrazvukového 

měření toku krve, zejména s metodami založených na Dopplerově jevu a navrhnout 

jednoduchý ultrazvukový indikátor toku krve spolu s jeho napájením, které je pro 

mobilní potřeby zařízení z akumulátoru.

Na začátku práce, před samotným návrhem ultrazvukového indikátoru toku 

krve,  bylo potřeba nejprve nastudovat teorii  onemocnění  způsobující  ischemickou 

chorobu dolních končetin, Dopplerův jev a vliv toku krve na vysílaný ultrazvukový 

signál.

Cíl práce byl splněn, podařilo se navrhnout ultrazvukový indikátor toku krve, 

který může být při volbě SMD součástek sestaven jako velmi malé, přenosné zaří-

zení,  které  by  mohlo  mít  vzhled  běžného  lékařského  fonendoskopu.  Vzhledem 

k povaze přístroje byl již od počátku navrhován jako hlavní způsob napájení přístroje 

z akumulátorů.

Celé  zapojení  přijímací  části  bylo  odladěno  a odzkoušeno  v simulačním 

programu Microcap, výsledné elektrické schéma je znázorněno v příloze. Z průběhů 

signálů je zřejmé, že zařízení pracuje podle teoretických předpokladů. Přechodový 

děj,  který  vzniká  ve  filtru  je  způsoben  nabíjením  kondenzátorů.  Trvání  tohoto 

přechodového děje se pohybuje okolo 10 ms a tudíž nijak významně neovlivňuje 

měření rychlosti toku krve.

Pro  jednoduchost  zapojení  a  minimum  potřebných  součástek  bylo  voleno 

napájení o hodnotách +5 V, 0 V a -5 V (v schématech označeno jako +Un, GND 

a -Un). Jako zdroj elektrické energie byly zvoleny dva akumulátory o velikosti AAA, 

kvůli  svým  malým  rozměrům  a velké  rozšířenosti  na  trhu.  Díky  použití 

integrovaného  obvodu  MAX8627  vznikla  určitá  benevolentnost  ve  volbě  úrovně 

napájecího  napětí.  Při  vhodné  mechanické  konstrukci  zařízení  by  se  tato 

benevolentnost mohla projevit i  v počtu elektrických článků nutných k fungování 

indikátoru, od jednoho až po čtyři články. Skutečnost, že by přístroj mohl pracovat 

už i s jedním akumulátorem, může být velmi přínosná při použití přístroje v terénu, 

kdy obsluha nemusí mít u sebe vždy dostatečný počet nabitých akumulátorů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AIM Amplitudová pulsní modulace

CWD Dopplerovský systém s kontinuálním vysíláním – Continuous 
wave Doppler

DUS Dopplerovský ultrazvukový systém

ICHDK Ischemická choroba dolních končetin

PN Polovodičový přechod mezi polovodičem typu P a polovodičem 
typu N

ppm Jeden ku miliónu - Parts per million

PWD Dopplerovský systém s pulsním vysíláním – Pulsed wave 
Doppler

RC Elektrické spojení rezistoru a kondenzátoru

SRO Sériový rezonanční obvod

VF Vysokofrekvenční, Vysoká frekvence
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 A SCHÉMA ZAPOJENÍ
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 B SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE
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 C SEZNAM SOUČÁSTEK

Označení ve 
schématu

Hodnota Pouzdro, nebo typ Poznámka

C1 22 μF Pouzdro: 0805
C2 22 μF Pouzdro: 0805
C3 22 μF Pouzdro: 0805
C4 22 μF Pouzdro: 0805
C5 10 μF 4 × 5,4 mm SMD Elektrolytický, 16 V
C6 150 μF 6,3 × 5,4 mm SMD Elektrolytický, 10 V
C7 150 μF 6,3 × 5,4 mm SMD Elektrolytický, 10 V
C8 100 nF 6,3 × 5,4 mm SMD Elektrolytický, 10 V
C9 100 nF 6,3 × 5,4 mm SMD Elektrolytický, 10 V
C10 100 nF 6,3 × 5,4 mm SMD Elektrolytický, 10 V
C11 20 nF Pouzdro: 0805
C12 10 nF Pouzdro: 0805
C13 150 nF Pouzdro: 0805
C14 150 nF Pouzdro: 0805
C15 150 nF Pouzdro: 0805
C16 62 nF Pouzdro: 0805
C17 9,1 nF Pouzdro: 0805
C18 160 nF Pouzdro: 0805
C19 8,2 nF Pouzdro: 0805
C20 50 nF Pouzdro: 0805
C21 250 μF 25 × 12 mm Elektrolytický, 25 V
L1 1 μH TOKO A918CY
L2 10 nH Pouzdro: 0805 EC0805A-010
R1 3,9 kΩ Pouzdro: 0805
R2 1 kΩ Pouzdro: 0805
R3 47 kΩ Pouzdro: 0805
R4 1 MΩ Pouzdro: 0805
R5 1 kΩ Pouzdro: 0805
R6S 5,6 kΩ Pouzdro: 0805
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Označení ve 
schématu

Hodnota Pouzdro, nebo typ Poznámka

R6D 4,7 kΩ PT10LV 4K7
R7S 500 Ω Pouzdro: 0805
R7D 50 kΩ R12821N-A50K Logaritmický
R8 1 kΩ Pouzdro: 0805
R9 3 kΩ Pouzdro: 0805
R10 3,9 kΩ Pouzdro: 0805
R11 27 kΩ Pouzdro: 0805
R12 1,5 kΩ Pouzdro: 0805
R13 3 kΩ Pouzdro: 0805
R14 3 kΩ Pouzdro: 0805
R15 3 kΩ Pouzdro: 0805
R16 10 kΩ R12821N-A10K Logaritmický
R17 10 Ω Pouzdro: 0805
U1 MAX8627 Pouzdro: TDFN
U2 MAX660 Pouzdro: SO 8
U3 ML12061 Pouzdro: DIP 16
U4 AD8610 Pouzdro: MSOP 8
U5 LMH6503 Pouzdro: TSSOP 14
U6 AD8642 Pouzdro: MSOP 8
U7 LM386N-1 Pouzdro: MSOP 8
V1 BAT54ALT1 Pouzdro: SOT-23
V2 B-GP 100AAAHC Pouzdro: AAA
V3 B-GP 100AAAHC Pouzdro: AAA
X1 EC1SM N AT 

-4.000M
Pouzdro: HC-49/UP 
Short

REP KDS 30008
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