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ABSTRAKT 
První dvě kapitoly jsou věnovány obecné problematice týkající se Achillovy šlachy a 

přibližují důležité poznatky, které jsou nutné pro následnou praktickou část. Té jsou 

věnovány kapitoly následující. První kapitola je spíše lékařského charakteru. Vysvětluje 

funkčnost a umístění Achillovy šlachy, ale především podstatu jejího vyšetření. 

Následně navazují kapitoly zabývající se problematikou sestavení funkčního přístroje 

pro snímání reflexu Achillovy šlachy. Tato část začíná třetí kapitolou a rozebírá 

sestavení blokových schémat pro daný snímač a jeho technické řešení. Následuje 

kapitola se sestavením elektrických obvodů, výpočet jednotlivých hodnot součástek pro 

zařízení snímající reflex Achillovy šlachy. Pátá kapitola řeší možnost zobrazení 

nasnímaného signálu a závěrečná kapitola je věnována měřením daným přístrojem na 

skupině dobrovolníků. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Achillova šlacha, reflex, plantární flexe, snímání reflexu, indukční snímač 

ABSTRACT 
The first two chapters are devoted to general issues relating to the Achilles tendon 

and brings important insights that are required for subsequent practical part. To the 

practical part is also devoted the following chapter. The first chapter is more of a 

medical nature. It explains the function and location of the Achilles tendon. Above all, 

the nature of the examination. Then follow chapters dealing with the assembly of 

functional devices for sensing the Achilles tendon reflex. This section begins in the 

third chapter discusses the preparation and block diagrams for the sensor and its 

technical solutions. The following chapter is about constructing electrical circuits, 

calculation of component values for the device of Achilles tendon reflex. The fifth 

chapter deals with the ability to view the scanned signal and the final chapter is devoted 

to measurements of the device on a group of volunteers. 

KEYWORDS 
Achilles tendr, reflex, plantar flexion, reflex scanning, inductive sensor 
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ÚVOD 

Jedním z cílů diplomové práce bylo seznámit se s problematikou reflexu Achillovy 

šlachy a to jak jeho funkcí, tak možnostmi pro využití v diagnostice. Této oblasti je 

věnována první kapitola, rozčleněná do několika podkapitol, které jednotlivě přibližují 

funkci Achillovy šlachy v lidském těle a její důležitost. Toto téma je rozvíjeno poněkud 

podrobněji, neboť poznatky z lékařské oblasti, jsou pro vývoj přístroje, což je hlavní 

část diplomové práce, stěžejní.  

Ve druhé kapitole je nastíněna možnost snímání a vyhodnocování reflexu 

Achillovy šlachy. V této kapitole je snahou nahlédnout do nejrůznějších možností 

využití snímačů a jejich vlastností. Právě to by mělo pomoci v řešení dalšího bodu 

zadání a to návrhu zařízení pro snímání daného reflexu.  

Technická část, konkrétně kapitola třetí, zaměřená již na samotné řešení, se zabývá 

návrhem blokových schémat a návrhem obecného řešení sestavovaného přístroje. Jedná 

se o schéma se dvěma kanály. Jeden pro snímání signálu z kladívka, tedy počáteční 

značky a druhý pro signál získaný ze snímače. Mezi jednotlivými kanály je umístěn 

spínač, který umožňuje spustit oba současně nebo získávat signál pouze ze snímače. Je 

zde také blokové schéma popisující funkčnost zdroje. 

 V další kapitole je rozebrána realizace elektrických obvodových schémat a to 

nejen v programu EAGLE, ale také praktický postup při realizaci přístroje. Navazující 

kapitola je proto věnována signálu získaného z daného přístroje a to pomocí digitálního 

osciloskopu, systému Biopac a LabVIEW. 

Závěrečná kapitola je zaměřena na odzkoušení zhotoveného přístroje na několika 

dobrovolnících a ověření správnosti jeho funkčnosti. 
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1 ACHILLOVA ŠLACHA 

1.1 Šlacha  

V těle je Achillova šlacha (obrázek 1) sice nejsilnější šlachou, ale současně je také nejméně 

pružná. Obecně lze říct, že se jedná o šlachu trojhlavého lýtkového svalu, která se upíná na 

kost patní [1]. Je závislá na rovnoměrném zatížení, jakmile dojde k přetížení nebo 

nerovnoměrnému rozložení zatížení, dochází k mikrotraumatům. To znamená, že takovýto 

druh namáhání šlachy povede až k jejímu onemocnění, které může vyústit v omezení chůze, 

popřípadě bude chůze velmi bolestivá. [3] 

 

Obrázek 1 Achillova šlacha[3] 

 

Snopce Achillovy šlachy se upínají k musculi tricipitis surae, nebo-li trojhlavému 

lýtkovému svalu [4]. Na rozhraní přechodu mezi šlachou a svalem se jako koncové senzorické 

orgány šlachy, nalézají tzv. Golgiho šlachová tělíska [5], nezbytná pro přenos informací o 

napětí svalu. Každá šlacha je dále potažená šlachovou pochvou, jejíž funkce spočívá 

především v zmírnění tření při natahování a zkracování šlach [2]. Uvnitř se nachází smyslová 

Vaterova-Paciniho tělíska, která slouží k vnímání tlaku. Celek Achillovy šlachy je obklopen 

fascii cruralis, která je tvořena dvěma listy, povrchovým a hlubokým. Oba tyto listy mají 

upevnění jak na kotnících, tak na hrbolu kosti patní. U kotníku tyto dva listy splývají. Nachází 

se mezi nimi tukové vazivo, čímž je vyplněn prostor a zaručena hladká posunovatelnost šlach 

v podélném směru. [5] 

Šlacha není silná ve všech svých částech stejně. K největšímu zúžení dochází přibližně 

4 cm nad patní kostí a následně dochází opět k pozvolnému rozšiřování. Tato informace je 

důležitá z hlediska vyšetření reflexu Achillovy šlachy. Právě zúžené místo je velmi dobře 

patrné i přes kůži a přibližně odpovídá místu poklepu při vybavování reflexu Achillovy 
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šlachy. Díky zúžení dochází v této oblasti k nejčastějším rupturám, neboli roztržením či 

prasknutím. [1] [5]  

1.2 Sval 

Jak už bylo zmíněno, na Achillovu šlachu navazuje trojhlavý sval lýtkový, jehož stahem je 

vybavována motorická síla, která se dále přenáší na šlachu [5]. Pokud tedy hovoříme o svalu 

v souvislosti s Achillovou šlachou, hovoříme o svalu kosterním. Jedná se o sval příčně 

pruhovaný složený z velkých mnohojaderných buněk [6]. V celém těle se jich nachází velké 

množství odlišující se jak délkou, tak průměrem vlákna. [4]  

 Každý svalový snopec (obrázek 2) je složen ze svalových buněk, neboli vláken, která 

v těle dosahují až 15cm. Každé vlákno v lidském těle je pokryto tzv. sarkolemou, což je 

ochranná blána obklopující sarkoplazmu. V sarkoplazmě jsou uloženy mitochondrie nezbytné 

pro zajištění energie a kyslíku a další organely nezbytné pro správnou funkci svalu. Asi 

padesát procent pak tvoří myofibrily. Myofibrila je opět svazkovitý útvar, však stonásobně 

menší než byl svalový snopec, či desetkrát menší než je svalové vlákno. Myofibrila dosahuje 

cca 1μm. [7] 

 Myofibrila se dále dělí na oddíly zvané sarkomery. Toto rozdělení je možné vidět na 

obr. 1. Z obrázku je patrné, že každá sarkomera je ohraničena z každé strany Z-linií. Jedná se 

o kontraktilní jednotku svalového vlákna. Právě na sarkomerách můžeme pozorovat ono 

příčně pruhované svalstvo, které je tvořeno střídajícími se světlými a tmavými pruhy. Toto 

zbarvení je dáno myozinovými a aktinovými filamenty. [7] 

 Aktinová filamenta jsou upevněna v Z- lini, z níž vystupují vždy z jedné ze stran do 

vedlejší sarkomery. V oblasti, která je na obrázku 2 označena jako proužek I, se nachází čistě 

aktinová filamenta bez myozinových filament. V místech, kde dochází k překrytí 

myozinových a aktinových vláken je vyznačen na obr. 2 proužek A. Proužek na obrázku 

označený jako H, pak symbolizuje oblast s výskytem pouze myozinových vláken. [7] 

 Aktin je bílkovinná molekula, která svým složením tvoří dlouhý polymer, který si lze 

obrazně představit jako navlečené korále. Dva takto do sebe stočené polymery pak tvoří ono 

zmiňované aktinové filamentum. Zatímco myozinové filamentum je tvořeno 

dvoumolekulovými svazky myozinu, globulárními hlavami myozinu upoutané na ohebném 

krčku a ploténkou M, která je uchycena v centru sarkomery [7]. Právě globulární hlavy jsou 

hlavními složkami pro zasouvání aktinových a myozinových vláken do sebe. Tedy důležitou 

složkou pro kontrakci svalu. Stejnou váhu mají také pro následné uvolnění svalu a jeho 

relaxaci po stahu. 

 Na hlavě aktinového vlákna, nebo chceme-li motorické doméně, jsou dvě velmi 

významné oblasti. Tzv. kapsa nukleotidu, kde je uloženo ATP a ADP + Pi a doména vazby 

aktinu, která po jeho navázání způsobí „překlopení“ hlavy, což umožní po dalších 
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chemických procesech posuv filament. [7] 

 

Obrázek 2 Přehled jednotlivých elementů vlákna kosterního svalu [6] 
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1.3 Reflex 

Pro správné pochopení probíhajícího reflexu v lidském těle je nejdříve nutné uvést základní 

jednotku nervového systému a tou je neuron (obrázek 3).  

Neuron v lidském těle vykonává dvě základní funkce. První jeho úloha je označována 

jako trofická úloha nervového systému. Jedná se o soubor funkcí jako je například regulátor 

růstu organizmů nebo udržuje integritu v buňkách, které inervuje. Druhá úloha, pro nás v tuto 

chvíli podstatnější, je umožnění vzniku vzruchů a možnost jejich šíření, což vede 

k informační nervové činnosti. [4] 

 Každý motorický neuron má tak jako každá buňka buněčné tělo zvané soma. Soma 

osahuje jádro, mitochodrie a další organely obsažené v cytoplazmě. Z neuronu vychází dva 

druhy výběžků a to dendrity a axon zvaný také neurit. Pomocí dendritů přijímá neuron 

aferentní signály, které získaly z receptorů od jiných neuronů, a ty se pak na těle neuronu 

sčítají. Axon poté plní eferentní funkci přenosu signálu na efektory popřípadě na další 

navázaný neuron. [7] 

 Povrch určitých axonů je pokryt tzv. myelinovou pochvou, která je tvořena 

Swannovými buňkami. Myelinizovaná nervová vlákna mají schopnost vést vzruch mnohem 

větší rychlostí. Rychlost se také zvyšuje se zvětšujícím se průměrem nervového vlákna. [7] 

 Synapse, ať už přiléhající k dalšímu somatu neuronu nebo vedoucí přímo na efektor 

má určitý typ spoje, kde dochází ke změně vedení signálu z elektrického na chemický. Každá 

synapse obsahuje neurotrasmitery, které jsou vybuzeny právě příchozím elektrickým 

signálem. Po jejich aktivaci dochází ke zmiňovanému chemickému přenosu signálu. Jejich 

difuzi vede přes synaptickou štěrbinu až k postsynaptické membráně, kde dojde opět 

k vyvolání elektrické změny. Synapse také plní funkci „ventilu“ jinak řečeno, synapse 

propouští signál vždy pouze jedním směrem. [7] 

 

Obrázek 3 Neuron [9] 
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 Reflex je odpověď na dráždění receptorů, který zprostředkovává centrální nervová 

soustava [4]. Reflex může být také chápán jako reakce na určitý podnět z vnějšího nebo 

změnami vnitřního prostředí. Průběh reflexu je určen centrem, efektory a umístěním spojů 

mezi receptory. To vše lze shrnout jednoduchým nákresem reflexního oblouku (obrázek 4). 

[4] 

 

Obrázek 4 Reflexní oblouk [8] 

 Reflexní oblouk je tvořen dvěma neurony. Na receptoru se po jeho podráždění vybaví 

vzruch, který postupuje po dostředivém vláknu směrem k centrální nervové soustavě. Pomocí 

synapse dojde k přesunu vzruchu z jednoho neuronu na druhý tedy z dostředivého vlákna na 

odstředivé a vzruch se tak po eferentním vláknu šíří směrem k výkonnému orgánu tedy 

efektoru. 

Zjednodušeně lze říci, že se reflexní oblouk skládá z pěti nejdůležitějších částí a to 

receptoru, aferentního vlákna, CNS, eferentního vlákna a efektoru. [7] 

1.4 Reflex Achillovy šlachy 

Pokud bude přenášena na Achillovu šlachu motorická síla, pak se vybaví stahem trojhlavého 

svalu lýtka. Stah trojhlavého svalu vyvolá plantární flexi (obrázek 5) nohy, což je pohyb paty 

směrem dozadu a nahoru. [5]  

 Při poklepu perkusním kladívkem na šlachu, dojde k mechanické deformaci šlachy a 

tato deformace se přenáší na sval jako tah. Hlavní význam má podráždění vřeténkových 

receptorů, především pak anulospirálních útvarů nacházejících se na nervových zakončeních, 

jejichž impulsy převedou podněty po aferentní dráze až k motoneuronům a ty dají podnět ke 

svalovým vláknům, u kterých dojde ke krátkodobé kontrakci. [5] 

 K tomu, aby vůbec došlo k plantární flexi, je nutné, aby poklep kladívkem dosahoval 
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určité intenzity. Zajímavostí je, že při zvyšování intenzity poklepu nad hranici vybavitelnosti 

reflexu, nedochází ke zvyšování také odpovědi. [5] 

 

Obrázek 5 Plantární flexe [17] 

1.5 Metoda vyšetření 

Pacient by měl být alespoň třicet minut před vyšetřením v klidu. Při vyšetření si odloží 

oblečení tak, aby vyšetřovaná končetina byla volná bez překážek, které by oblečení tvořilo. 

Vyšetřovanou končetinou si klekne na židli, ale kotník a šlacha zůstávají volně v prostoru. 

Poté pacient uvolní lýtkový sval. [5] 

 Následuje poklep kladívkem do Achillovy šlachy. Vyvolaný reflex je snímán 

přístrojem a graficky zobrazen. Ten vyšetřující lékař následně vyhodnotí. 

1.6 Využití v diagnostice 

Toto vyšetření se provádí zejména při podezření na zánět či natažení šlachy. Reakce je 

v takovém případě zkreslená a z grafického záznamu dokáže lékař vyčíst, o jaké poruchy se 

jedná. Onemocnění se na záznamu může projevit například delším časovým průběhem nebo 

menší amplitudou u reflexu. 

 Při ruptuře postačí zkušenému lékaři pohled či pohmat postiženého místa. Pacient se 

nepostaví na špičku a má v této oblasti bolesti. Pro ujištění se nevyužívá metody reflexu 

Achillovy šlachy, ale ultrazvukové vyšetření. 

Při vyslovení pojmu vyšetření Achillovy šlachy si většinou představíme právě její 

poškození, které se touto metodou ověřuje. Je nutné však podotknout, že ne vždy tomu tak je.  

Vyšetření Achillovy šlachy neslouží pouze, pro zjištění poškození jí samotné. Toto 

vyšetření se ukázalo jako velmi užitečné pro zjištění funkčnosti štítné žlázy. Z grafického 

záznamu, který obdrží vyšetřující je vidět, jakým způsobem reaguje kosterní svalstvo na 
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podnět. V případě, že bude časový průběh reflexu podstatně zkrácen, je zde předpoklad, že je 

pacient postižen syndromem  thyreotoxikózy. Ten je vyvolán právě nesprávnou funkcí štítné 

žlázy. Přesněji, ve tkáních se nachází vysoké hladiny cirkulujících hormonů štítné žlázy. Toto 

vyšetření je důležité zejména pro hodnocení funkce štítné žlázy v průběhu léčby. [5] 
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2 SNÍMÁNÍ REFLEXU ACHILLOVY ŠLACHY 
Snímání reflexu Achillovy šlachy může probíhat nejrůznějšími postupy. Cíl je však vždy 

stejný a to získání odezvy pohybu, kterou by následně bylo možné zobrazit pomocí 

zobrazovacích systémů a vyhodnotit ji.  

Hodnocení může být provedeno lékařem, v takovém případě by se jednalo o 

vyhodnocení subjektivní a vyhodnocení by záleželo na zkušenostech lékaře. Nebo pomocí 

zabudovaného systému, který napomáhá vyhledávat a rozlišovat různé odchylky od 

normálního průběhu a napomáhá tak lékaři stanovit diagnózu. 

Při uvažování nad druhem snímače, který bude pro měření vhodný, je nejdříve nutné 

podívat se na snímače obecně, tedy na jejich vlastnosti, náročnost na provedení či nastavení 

při použití, popřípadě údržbu. Na základě těchto poznatků pak lze určit, jestli se je daný 

snímač pro přístroj vhodný či nikoli a zda stojí za to ho rozebírat ve větší míře. Vzhledem 

k nepřebernému množství typů snímačů, jsou zde zmíněny pouze některé, které byly brány 

v úvahu. 

2.1 Snímání s využitím elektrod 
Vyšetření, ve kterém se pro sledování průběhu reflexu využívá povrchových elektrod, lze 

zařadit do kategorie elektromyografických metod. Jedná se o vyšetření neinvazivní a 

bezbolestné. Metody, které zde budou stručně popsány v následujících kapitolách, se od této 

podstatně liší. Metody z následujících kapitol jsou totiž bezkontaktní. 

 Tato metoda, jak už bylo řečeno, je založena na principu snímání EMG. Při vyšetření 

jsou tedy k pacientovi přilepeny elektrody. Aktivní elektroda se umístí nad lýtkové bříško a 

referenční k úponu Achillovy šlachy. Třetí zemnící elektroda je pak umístěna na kotník. Na 

kladívko je připojen jednoduchý elektrický obvod, umožňující spuštění záznamu. [16]  

Tento druh snímače vyloučíme právě z důvodu kontaktu s pacientem. V původní 

představě o snímaném signálu vystupuje snímač bezkontaktní, který bude při využití více 

flexibilní. 

2.2 Snímání s využitím optického snímače 
Obecně lze říct, že optické snímače můžeme využít k nejrůznějším účelům, jako je měření 

polohy, rozměru nebo posuvu, pokud je ovlivněna závislost výstupní veličiny parametrem 

zdroje optického záření. [18] 

 Posuv (poloha) objektu může vyvolat změnu polohy zdroje světelného záření, 

zastínění světelného toku mezi zdrojem a detektorem světelného záření, změnu úhlu odrazu 

paprsku zdroje, nebo interferenci zdrojového a odraženého paprsku. Pro realizaci každé 
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z těchto možností je vždy jiný typ optických (optoelektrických) senzorů polohy. 

 Velikou předností je možnost využití těchto senzorů na veliké vzdálenosti. V našem 

případě to však není prioritní vlastnost. I když existuje možnost využití pro detekci pohybu, 

slouží především k detekci přítomnosti nějakého objektu. Problémy u těchto detektorů mohou 

nastat například, pokud je detekovaný objekt příliš lesklý. Dále měření silně ovlivňují různé 

nečistoty a špína a to nejen u odrazových ploch předmětu, ale také i u samotného ovzduší, 

tedy plynu nacházejícího se mezi detektorem a objektem. [18] 

 Samozřejmostí je, že měření nebude probíhat v takto znečištěném prostředí nýbrž 

v laboratoři, proto by nebylo nutné poslední dva poznatky brát za rozhodující. Nicméně 

složitost snímače a náročnost na správné nastavení při každém měření by výrazně 

komplikovali práci s přístrojem. Z těchto důvodů nebude optický senzor vybrán pro přístroj a 

není tedy ani nutné zaobírat se do hloubky vlastnostmi jednotlivých typů snímačů, které je na 

trhu nepřeberné množství. 

2.3 Snímání pomocí snímače zrychlení 
Činnost snímačů zrychlení je založena na vyhodnocování setrvačných účinků těles při 

urychlování nebo zpomalování jejich pohybu. Charakteristickou veličinou harmonického 

kmitání tělesa je zrychlení. Pro zrychlení platí Newtonův zákon, který je definován jako 

působení síly F na těleso o hmotnosti m. [15] 

 Podstatou je, že pro harmonický pohyb tělesa lze sílu, a tím pádem také zrychlení, 

měřit převodem na elektrické napětí. K tomu je však zapotřebí vhodný elektromagnetický 

měnič, u něhož bude výstupní elektrické napětí přímo úměrné působící síle. [15] 

 Senzory kmitání jsou dvojího typu a to absolutní a relativní. Absolutní senzory 

vyhodnocují veličiny kmitání oproti vlastní setrvačné hmotnosti (tzv. seismické). Zatímco 

relativní senzory vůči libovolnému zvolenému bodu v prostoru. [15] 

 Obecný model (obrázek 6) snímače zrychlení je tvořen hmotností snímače m, pružinou 

s tuhostí k, jejíž koncový bod je v klidovém stavu, a tlumičem, vyvozujícím sílu úměrnou 

rychlosti pohybu s konstantou úměrnosti b. Povrch s těmito prvky je pevně spojen s tělesem 

M, přičemž se stanovují parametry jeho kmitů. Předpokládejme, že kmitající těleso M koná 

vzhledem k fiktivnímu pevnému bodu harmonický kmitavý pohyb. [14] 
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Obrázek 6 obecný model snímače zrychlení [19] 

 

V tomto případě by se nevýhodou či drobnou komplikací mohla stát pružina pevně 

spojená s tělesem, jehož změna polohy má být měřena. Vzhledem k tomu, že pohybující se 

těleso M bude při měření představovat nohu pacienta, nebyl by takovýto snímač příliš 

praktický a pro pacienta by vyšetření nemusel být dostatečně komfortní, vzhledem k nutnosti 

uchycení pružiny. Existují však i miniaturní snímače, které stačí propojit s přístrojem (včetně 

napájení), které mají vše potřebné již zabudováno. Existují i typy, které mohou snímat 

zrychlení ve více osách. Jejich rozměry jsou v některých případech velmi malé. V tomto 

případě je však nutné zajistit propojení snímače s vyhodnocovacím zařízením (ať už pomocí 

vodičů, či bezdrátově). 

2.4 Snímání s využitím indukčního snímače 
Jedná se o senzor využívající cívky a magnetu. Celý princip vychází z Faradayova indukčního 

zákona.  Při pohybu magnetu v jejím okolí dochází vlivem jeho magnetického pole ke změně 

magnetického pole procházejícího cívkou a tím ke změně napětí, které se na cívce indukuje. 

Změnu tohoto napětí je poté možné zaznamenat.  

Tento senzor se při bližším nastudování ukázal jako nejvhodnější, a proto je také blíže 

rozepsán v příslušné kapitole 3.6.  
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3 BLOKOVÉ SCHÉMA 
Na obrázku 7 je blokové schéma celého zařízení. Blokové schéma vychází 

z předpokladu, že řídícím prvkem je neurologické kladívko. Z předchozího rozboru je zřejmé, 

že vlastní rozměření časového průběhu reflexu Achillovy šlachy vychází od určitého 

referenčního okamžiku. Tím je dotek kladívka s povrchem kůže. Z toho pak vyplývá, že celé 

zařízení musí mít dvě základní větve. První se týká neurologického kladívka s pomocnými 

obvody pro určení okamžiku, kdy se dotklo povrchu kůže. Ve druhé větvi je zpracování 

signálu z indukčního snímače. S ohledem na předpokládanou velikost napětí z tohoto 

snímače, v řádu mV, je nutné jej před připojením na vstup A/D převodníku zesílit. Následně 

je také počítáno s tím, že bude možno navrhované zařízení připojit přes vhodnou kartu do 

systému LabVIEW a také na vstup systému BIOPAC. Z vlastností obou systému vychází, že 

je vhodné mít k dispozici symetrický a nesymetrický výstup. Z hlediska vyhodnocování je 

také nutno zvážit dvě možnosti.  

1. Spouštění počátku měření signálem z neurologického kladívka 

2. Sečtením signálu z neurologického kladívka s časovým průběhem reflexu 

Achillovy šlachy a synchronizaci signálu z kladívka 

Z výše uvedených úvah pak vychází vlastní blokové schéma. Horní větev obsahující 

neurologické kladívko, má za úkol vytvořit časovou značku, jejíž nástupní hrana signalizuje 

okamžik doteku kladívka s povrchem kůže. Má také za úkol vyloučit případné nežádoucí děje 

způsobené odskokem kladívka od povrchu kůže nad Achillovou šlachou (kladívko dopadá na 

pružnou plochu). 

Ve spodní větvi, obrázek 7, je signál z indukčního snímače přiměřeně zesílen s tím, že 

zesílení této větve je nastavitelné a to s ohledem na skutečnost, že pata s magnetem může mít 

různou vzdálenost od cívky snímače. To bude záležet na umístění dobrovolníka vůči snímači. 

Je zde i sumační obvod umožňující realizovat vyhodnocování signálu podle varianty 1 či 2. 

Napájení přístroje bude bateriové. To má dvě výhody. Zmenší se možnost rušení síťovým 

napětím a umožní to i pohodlnější obsluhu zařízení, kdy nebude zapotřebí síťová šňůra. 

Předpokládané blokové zapojení tohoto zdroje je na obrázku 8. Je předpokládáno symetrické 

napájení a kontrola stavu baterie zdroje. Pro získání záporného napětí bude s ohledem na 

velikost odebíraného proudu použito měniče typu nábojová pumpa. Stručný popis dílčích 

bloků je uveden dále.  



 

 

 

 

Obrázek 7 Blokové schéma 
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Obrázek 8 Bateriový zdroj 

3.1 Neurologické kladívko 

Nejdříve se tedy jedná o neurologické kladívko, které bude přenášet signál po prvním 

kontaktu s kůží. Právě tento podnět podráždění vyvolá reflex Achillovy šlachy.  

Signál z kladívka bude důležitý zejména pro kontrolu nebo spíše pro určení značky, od 

které bude následovat průběh signálu ze snímače, který zachycuje reflex Achillovy šlachy. 

Získat takovýto tenký signál, předpokládaných 10ms, který bude zaznamenán pouze na 

začátku, a nepřekryje signál z reflexu, může být získán úpravami, které řeší následující bloky 

schématu. 

 Při poklepu kladívkem může nastat různá situace, jako je několikanásobný dotek 
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kladívka na kůži. Ne vždy se podaří vyšetřujícímu dotknout se kladívkem jednou. Kladívko 

může poskočit nebo sklouznout. V takovém případě je nutné, aby došlo k potlačení všech 

následných signálů, které s vyvolaným reflexem nemají nic společného a ve výsledku by jen 

způsobovaly nepřesnosti v požadovaném signálu nebo hůř, zcela výsledek zkreslily. 

Nesmíme také opomenout v obvodu vhodně ošetřit odstranění či předejití brumu, nebo 

rušivého šumu, který by se mohl dostat na výstup. Dalším opatřením pak bude při realizaci 

využití stíněného drátu. 

V kladívku, obrázek 9, se nachází určitý druh snímače či detektoru, který bude převádět 

potřebný signál. Po zvážení možností bylo rozhodnuto o  elektretovém mikrofonu, který 

dokáže přeměnit akustickou energii, tedy zvuk, na energii elektrickou. 

 

 

Obrázek 9 Neurologické kladívko  

 Součástí celého zapojení bude také blok pro optickou kontrolu funkčnosti kladívka. 

Dotek kladívka je signalizován pomocí LED připojené na výstup MKO2. 

 Co nesmí být opomenuto, že se jedná o vyšetření, kde je pacient i obsluha v kontaktu s 

přístrojem pod napětím. Je tedy důležité udělat opatření z hlediska bezpečnosti před úrazem 

elektrickým proudem. Existuje několik možností jak zajistit bezpečný průběh vyšetření. 

Jednou z možností je bezdrátové připojení nebo připojení sice drátem, ale přes Biopac, který 

splňuje nutné zdravotnické atestace pro využití v lékařství.  
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3.2 Zesilovač 

Jednou z důležitých součástí zařízení pro snímání reflexu Achillovy šlachy je zařízení, které 

snímá pohyb paty. Zde využito indukčního snímače. S ohledem na prostorové uspořádání 

celého zařízení je nutné předpokládat, že výstupní signál ze snímače bude mít malou úroveň. 

Je tedy nutné signál před přivedením na vstup převodníku zesílit. 

 I když je možné takový zesilovač sestrojit pomocí diskrétních součástek (jednotlivých 

tranzistorů), je vhodnější pro jeho konstrukci použít integrované obvody, (operační zesilovač 

nebo přístrojové zesilovače) obrázek 10.  Při odvozování základních rovnice pro takové 

zesilovače se používá tzv. ideální operační zesilovač, jehož základními vlastnostmi je 

nekonečně vysoká hodnota napěťového zesílení, nulová hodnota výstupní impedance, 

nekonečně vysoká hodnota výstupní impedance, nulový šum a oba vstupy jsou na stejném 

potenciálu [11]. Je nutné podotknout, že ideální operační zesilovač neexistuje. Nelze ho 

sestavit dík vlastnostem součástek, ze kterých je sestaven. V praxi to pak znamená, že při 

návrhu zesilovačů je nutné upravit hodnoty tak, aby se vlastní parametry zesilovače 

(součástky) na konečném výsledku neuplatnily.  Operační zesilovač lze (mimo jiné) použít i 

jako zesilovače. Zde existují čtyři základní varianty zapojení [12]:  

 

1. Invertující zesilovač (obrázek 11) 

2. Neinvertující zesilovač (obrázek 12) 

3. Součtový zesilovač  

4. Diferenční zesilovač (obrázek 13) 

 

Obrázek 10 Operační zesilovač [11] 

 

 Invertující zesilovač (obrázek 11) a neinvertující zesilovač (obrázek 12) budou 

zesilovat napětí na vstupu v závislosti hodnotách použitých odporů. 
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Obrázek 11 Invertující zesilovač [11] 

 

Obrázek 12 Neinvertující zesilovač [11] 

Základní zapojení diferenčního zesilovače je na obrázku 13.  

 

Obrázek 13 Diferenční zesilovač [11] 

Po zesílení tohoto zesilovače platí: 

,
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Základní vlastností tohoto zesilovače (obrázek 13) je, že má rozdílné zesílení pro 

soufázový a rozdílový signál na jeho vstupu. Větší zesílení má pro rozdílový signál a daleko 

menší pro signál soufázový. Ten je určen tzv. diskriminančním činitelem kd. Pro 

diskriminační činitel platí: 

�� = 20��� 	
��í�
	���� ,   

Rovnice 1 Diskriminační činitel [11] 

kde 

Arozdil je zesilení pro rozdílový signál 

Asouf je zesílení pro soufázový signál 

 

Čím je hodnota kd větší, tím více je soufázový signál potlačen. Jako soufázový signál 

se v převážné většině případů uplatní rušení síťovým kmitočtem. Možnost toto rušení potlačit 

je důležitá vlastnost rozdílového zesilovače. Zapojení rozdílového zesilovače podle obrázku 

14 má dvě nevýhodné vlastnosti: 

• Vstupní odpor je určen odpory R1 a R2 

• Diskriminační činitel závisí na přesných hodnotách součástek. 

 

Obrázek 14 Příklad zapojení rozdílového zesilovače [12] 

Skutečný diskriminační činitel, s ohledem na vlastnost uvedenou pod bodem dvě, nelze 

dosáhnout větší, než 35dB (odpory běžně dostupné se vyrábějí s nejmenší tolerancí ±1%).  

Proto se používají takzvané přístrojové operační zesilovače (princip viz obrázek 14, které jsou 

složeny ze tří jednoduchých operačních zesilovačů [19]. Jejich vlastnosti jsou pak výrazně 

lepší. Příklad vnitřního uspořádání takového zesilovače je na obrázku 15. Zde se jedná 

přístrojový operační zesilovač INA121 firmy Burr-Brown. 
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Obrázek 15 Přístrojový operační zesilovač INA 121firmy Burr-Brown 

Pro náš případ bude vhodné připojit snímač symetricky, což je vhodné z hlediska 

potlačení rušení síťovým kmitočtem, a proto je zvažováno použití diferenčního zesilovače na 

vstupu celého zařízení. Které z uvedených zapojení se použije pro konkrétní případ, závisí na 

požadavcích, které na zařízení vzniknou. 

3.3 Tvarovací obvod 

Tvarovací obvod je ve schématu nezbytný zejména pro převedení nepravidelných 

analogových signálů na impulzový signál. Parametry takto získaného signálu budou časové, 

tvarové a amplitudové. Tvarování obvodu je možné hned několika způsoby. 

Lineární tvarovací obvody využívají filtrů pro kmitočtovou změnu spektra. Vstupuje tedy 

širokospektrální signál a na výstupu je pouze jeden kmitočet. 

Nelineární využívá nelineárních prvků. Například tranzistor nebo diody. Diodový 

omezovač je založen na principu omezení napětí při překročení stanovené hranice. Signál 

může být upravován v kladném i záporném průběhu. To znamená, že jsou omezovače jak 

jednostranné tak oboustranné. [20] 

 Tvarovače s RC obvody (obrázek 16), konkrétně se jedná o derivační a integrační 

články. Zatímco derivační články reagují na změnu, integrační články prodlužují dobu trvání 

vstupního impulzu. Derivační obvody jsou představovány horno-propustnými filtry. Ty 

přenáší vysokofrekvenční signál, zatím co nízkofrekvenční potlačí.  
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Obrázek 16 HP – derivační článek 

Integrační obvody tvoří dolno-propustný filtr (obrázek 17), tedy signál nízkofrekvenční 

prochází beze změny, zatímco vysokofrekvenční je odfiltrován. [11]  

 

 

Obrázek 17 DP – integrační článek 

Tranzistorové omezovače tvarují signál podle vlastností každého tranzistoru. Signál se 

může změnit při nasycení tranzistoru a tím na výstupu změnit tvar. Znamená to, že kolektor 

už nedokáže propustit větší proud při předání do báze. Dále pokud signál zasahuje do 

závěrného směru tranzistoru, anebo poslední ze změn v signálu, může vyvolat otvírání 

přechodu báze-emitor. V tomto případě bude možno použít velmi jednoduchý tvarovací RC 

obvod. [20] 

3.4 Monostabilní klopný obvod 

Monostabilní klopný obvod zde má funkci časového filtru, který má za úkol potlačit 

přechodné děje po dopadu kladívka na povrch kůže pacienta. Zde je využívána skutečnosti, že 

obvod po spuštění na další spouštěcí impulzy nereaguje. Tento obvod bude zároveň spouštět 

další monostabilní obvod, který vytvoří vlastní značku. Pro tyto účely lze použít např. časovač 

NE555. Principielně je funkce potlačení nežádoucího signálu znázorněna na obrázek 18.  

 

Obrázek 18 Monostabilní klopný obvod 

3.5 Induk ční snímač 

Ve druhé části blokového schématu se nachází indukční snímač. Byl vybrán, protože 
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umožňuje bezdotykový přenos signálu, tedy bezkontaktní měření vzdálenosti. [13]  

 Průběh získání takovéhoto signálu je založen na elektromagnetické indukci, které je 

dosaženo pomocí cívky a magnetu. Při pohybu cívky vůči magnetu či opačně, dochází na 

cívce k indukci napětí, tedy dochází ke změně magnetické indukce magnetického pole, ve 

kterém se cívka nachází. To znamená, že pokud bude pevná cívka umístěna v magnetickém 

poli, které se s časem bude měnit, bude se na koncových vývodech cívky vyskytovat 

elektrické napětí. Čím rychleji se také magnet proti cívce pohybuje, tím větší proud prochází 

obvodem. Proud v obvodu je také závislý na počtu závitů v cívce. Čím větší počet jich je, tím 

větší indukované napětí na cívce vzniká a také větší proud v obvodu. [14] 

 Z toho vyplývá, že je nutné zvolit cívku s vhodným počtem závitů a také přizpůsobit 

magnet, který se pak pacientovi připevní na nohu. Po předběžném odzkoušení byla nakonec 

využita cívka s 120 závity. Jako dostatečný se ukázal magnet o průměru dva centimetry. Je 

nutné si uvědomit, jak na patě bude umístěn magnet a jakým směrem se bude k cívce 

pohybovat (obrázek 19). 

 

Obrázek 19 Indukce napětí na cívce 

 

Snímače s analogovým výstupem snímají polohu magnetu v celém měřícím rozsahu a 

polohu převádějí na měřený signál v rozsahu mA (obrázek 20). [13]  
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Obrázek 20 Ukázka jedné z možných převodních charakteristik 

3.6 Nastavení úrovně 

Nastavení úrovně je v tomto případě nutné, protože podmínky snímání se případ od případu 

liší. Magnet bude umístěn na patě. Při každém vyšetření může být pacient jinak vzdálen od 

snímače, dále je nutné vzít v úvahu, že pohyb paty proběhne u každého jinou rychlostí. To vše 

ovlivňuje úroveň signálu a je tedy nutná jeho regulace. Záznam pro vyhodnocení je možno 

vzít až po zkušebním snímáni. 

3.7 Výstupy (symetrický, nesymetrický) 

Výstupy byly zvoleny z hlediska možnosti školy poskytnout nutné nástroje pro další možné 

zpracování. Na tomto základě byl brán v úvahu výstup jak symetrický tak i nesymetrický.  

Symetrický výstup je výhodný z hlediska potlačení rušení. Signál byl zpracováván 

pomocí systému Biopac. Nesymetrický výstup by byl poté zpracováván v LabVIEW a 

digitálním osciloskopem. 

3.8 Průběh signálu plantární flexe 
Signál, který vzniká při plantární flexi, je zobrazen na obrázek 21. Podobný signál bude také 

výstupem sestavovaného snímače a to jak na osciloskopu, tak v grafickém prostředí LabView.  

Na obrázku A je obecný popis, který se běžně používá v lékařské praxi. Bod 

S znázorňuje začátek křivky, bod F zakončení reflexogramu v místě isoelektrické linie. M  je 

vrchol kontraktilní křivky, M2 je vrchol dekontrakce. Bod D je přechodem přes isoelektrickou 

linii mezi kontrakcí a dekontrakcí.  

 Na obrázku B je rozdělení, které používá doc. Hrazdirová ve své publikaci, z níž bylo 

v této práci čerpáno. Signál dělí do tří základních jednoduchých oddílů. I  což je část 

hodnocena jako pasivní pozůstatek, je to část kde došlo k podání stimulu vyvolávajícího 
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reflex a následné převedení na receptory a vedení až k průběhu kontrakce ve svalu. 

K označena jako oblast kontrakce a D jako část dekontrakce. [5] 

 

 Obrázek 21Záznam signálu z plantární flexe [5] 

 Pro samotné zobrazení signálu je zde velmi podstatný časový průběh signálu a určení 

délky průběhu jednotlivých částí. Právě pro stanovení časových parametrů reflexogramu je 

důležité stanovení jednotlivých bodů. Běžná hodnota udávaná v reflexogramu od bodu S do D 

je v rozmezí 180ms až 260ms [22]. Podle českých autorů se pohybuje v rozmezí 250ms až 

390ms od bodu S do bodu M2 [23]. 

 Pro vhodné nastavení časového měřítka bylo tedy počítáno s délkou 500ms, dále bylo 

uvažována možnost, kdy by za konečnou vlnou D mohlo dojít zobrazení vibračních vln, které 

se objevují po poklepu kladívkem. Celkový průběh tedy byl stanoven na 1s. Z této úvahy bylo 

následně vycházeno při nastavení součástek v elektrickém obvodu. 
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4 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ 

 

Tato kapitola je věnována detailnějšímu rozboru dílčích částí  celkového schématu. Především 

jsou zde uvedeny výpočty jednotlivých součástek, popřípadě zdůvodněno, proč byla vybrána 

právě ta součástka s danou hodnotou, která se ve schématu nachází bez bližšího výpočtu. 

Celkový přehled součástek i s jejich hodnotami je uveden v rozpise, který je součástí příloh. 

Je také popsána jejich funkce a vliv na daný signál.  

V předchozí kapitole bylo uvedeno blokové schéma zařízení pro snímání reflexu 

Achillovy šlachy. Při návrhu tohoto blokového schématu bylo vycházeno z následujících 

předpokládaných vlastností přístroje: 

a) Bateriové napájení 

b) Připojení kladívka a snímače přes rozdílné konektory (zamezí se tím záměně) 

c) Možnost dobíjení baterie v přístroji (není nutno demontovat zařízení pro vyjmutí 

baterie) 

d) Použití akumulátorů s minimálním samovolným vybíjením (prodlouží se tak provozní 

doba) 

e) Možnost vypnutí značky kladívka 

f) Možnost nastavení zesílení ve stupních (je spolehlivější než pomocí potenciometru) 

g) Signalizace zapnutí – zelená LED2 

h) Signalizace vybité baterie – červená LED1 

i) Signalizace funkce kladívka – žlutá LED3 

j) Jištění tavnou pojistkou 

k) Výstupy: 

a. Nesymetrický okolo 1V (signál z indukčního snímače) – myšleno pro LabVIEW 

b. Symetrický 1mV pro připojen k systému Biopack (přes EKG předzesilovač) 

c. Impulz z neurologického kladívka do (pro spouštění okolo 4V, pro zobrazení ve 

snímaném záznamu okolo 0,3V) 

d. Možnost přičtení signálu z kladívka do signálu z indukčního snímače. 

Pro přístroj byly vybrány prvky, které budou umístěny na přední a zadní straně panelu 

přístroje: 

Přední panel: 

1. Vypínač 

2. Signalizace zapnutí – zelená LED 

3. Indikace stavu baterie – červená LED 



 

 

25 

 

4. Nastavení citlivosti (10-ti polohový přepínač) 

5. Kontrola funkce kladívka - žlutá LED 

6. Spínač pro přečtení signálu z kladívka a promítnutí před signál ze snímače 

 

Zadní panel: 

1. Konektor pro připojení nabíjení baterie (běžný nízkonapěťový napájecí konektor) 

2. Pouzdro na tavnou pojistku 

3. Konektor pro připojení snímače (DIN říkolíkový) 

4. Konektor pro připojení kladívka - mikrofonní konektor 

5. Konektor pro připojení LabVIEW, Biopac a osciloskopu (DIN šestikolíkový) 

6. Konektor pro oddělený výstup signálu z kladívka CINCH 

 

Je vycházeno z předpokladu, že pro napájení budou využity NiMh akumulátory vyrobené 

novou technologií (s minimálním samovolným vybíjením). Výhodou těchto akumulátorů je, 

že po roce od nabití je v nich uchováno ještě 85% energie, která byla nabíjením do nich 

dodána. U bateriového napájení je zároveň předpokládáno, že při konstrukci přístroje budou 

využity obvody s minimální vlastní spotřebou energie. Současně je při návrhu jednotlivých 

obvodů nutnost dodržet podmínku, že obvody budou pracovat s co největšími hodnotami 

zatěžovacích odporů, což rovněž přispěje k úspoře elektrické energie.  

Podle blokového schématu přístroj tvoří: 

1. Zesilovač signálu z indukčního snímače 

2. Obvod vyšetřovacího kladívka sloužící k detekci okamžiku doteku kladívka 

s povrchem kůže 

3. Pomocné obvody (součtový zesilovač a obvod pro vytvoření symetrického výstupu)  

4. Napájecí zdroj, který má za úkol vytvořit všechna potřebná napájecí napětí a také 

sledovat stav nabití akumulátorů.  

Pro zesílení signálu ze snímače bude použit rozdílový zesilovač. Toto zapojení se jeví 

jako výhodné z hlediska potlačení nežádoucího rušení z elektrovodné sítě.  

    Použití indukčního snímače je v tomto případě velmi výhodné. Pokud na patu 

subjektu, jehož časový průběh reflexu Achillovy šlachy snímáme, připevníme malý 

permanentní magnet, pak napětí na výstupu snímače závisí na: 

1. Síle magnetu 

2. Vzdálenosti paty od vlastního snímače 

3. Na počtu závitů cívky snímače 

4. Na rychlosti pohybu paty 

Vzhledem k tomu, že výstupní napětí ze snímače je závislé na řadě veličin, jevilo se jako 
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nejvýhodnější zhotovit experimentální snímač a velikost dosaženého napětí změřit. 

Experimentální snímač byl tvořen polovinou feritového hrníčkového jádra, na které byla 

nasunuta cívka tvořená 120 závity, obrázek 22. Jako magnet byl použit kruhový magnet 

s magneticky tvrdého feritu. Při vzdálenosti 15cm pohybujícího se magnetu od cívky bylo 

dosaženo výstupního napětí 1mV. Měření bylo provedeno pomocí EKG předzesilovače 

systému Biopac. S ohledem na rychlost pohybu související s pohybem paty při vyvolání 

reflexu Achillovy šlachy má EKG předzesilovač odpovídající kmitočtovou charakteristiku pro 

zesílení tohoto signálu. Symetrické připojení snímače se ukázalo jako velice vhodné, protože 

při zkušebním měření se ve snímaném signálu neobjevilo žádné rušení ze sítě.  S ohledem na 

dosažené výsledky bylo rozhodnuto, i s ohledem na doporučení vedoucího práce, použít pro 

předzesílení signálu ze snímače EKG předzesilovač. Variabilita amplitudy signálu (v 

souvislosti se silou použitého magnetu, vzdálenosti paty od snímače a rychlostí změny) však 

vyžaduje možnost regulace celkového zesílení snímacího zařízení.  

 

 

Obrázek 22 Snímač reflexu Achillovy šlachy 

Reflex Achillovy šlachy je jednorázový děj, který je spuštěn např. mechanickým stimulem 

pomocí neurologického kladívka. Má-li být celý děj správně zobrazený, pak je nutné této 

skutečnosti vlastní snímání uzpůsobit. Jako velmi výhodné se zde ukazuje spuštění časové 

základny zobrazení tak, že bude vytvořena spouštěcí značka v okamžiku, kdy se neurologické 

kladívko dotkne povrchu kůže paty vyšetřovaného subjektu. Zde je možno postupovat dvojím 

způsobem. Buďto běh časové základny začíná s dotekem kladívka a stimulace se nezobrazí, 

nebo do záznamu reflexu Achillovy šlachy okamžik doteku bude zobrazen (např. pomocí 

krátkého obdélníkového impulzu).  Nakonec bylo rozhodnuto použít obě možnosti s tím, že 
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jejich volba je na uživateli přístroje. Velikost napětí výstupního signálu je nutné upravit podle 

toho, co bude použito jako zobrazovací jednotka. Také je důležité zvážit, zda výstup bude 

nesymetrický, či symetrický. Zvažovány byly následující možnosti: 

1. Použít digitální osciloskop 

2. Využít systém LabVIEW 

3. Využít systém Biopac 

V případě první možnosti není k dispozici digitalizovaný signál. V obou zbývajících 

případech je možné použít k případnému dalšímu zpracování MATLAB. Digitální 

osciloskopy mají běžně kurzory, které umožňují velmi jednoduše signál rozměřit. I 

jednorázové spouštění je zde velmi jednoduché.  Z tohoto rozboru pak vyplynulo vlastní 

řešení navrhovaného přístroje. Z hlediska napájení je vycházeno z následujícího. Pokud je 

předpokládáno využití přístroje zhruba 4 hodiny denně a bude-li třeba, aby na jedno nabití 

vestavěné akumulátory pracovaly např. týden, pak je možné snadno určit požadovanou 

kapacitu použitých akumulátorů. Je vhodné mít i signalizaci jejich stavu, kdy kontrola určí, 

kdy se musí akumulátor nabít. Z hlediska výstupního odporu navrhovaného zařízení je 

důležité předem zvážit, k jakým zařízením bude připojeno. Zde nenastává velký problém, 

protože jak Biopac, tak i DAQ karta LabVIEW mají velké vstupní odpory. Z hlediska 

velikosti výstupního signálu je předpokládáno, že výstupní napětí pro LabVIEW bude okolo 

1V a pro Biopac okolo 1mV (propojení se vstupem EKG zesilovače).    

4.1 Energetická rozvaha 

4.1.1 Kladívko 
IC12A operační zesilovač TLC272 

- zatěžovací odpor může být v tomto případě zanedbán (velký vstupní odpor) 

- vlastní spotřeba obvodu 3,2 mA  

Mikrofon 

- Dáno katalogovým listem ~ 1mA 

IC13 časovač TS 555 

 - zátěž 0,5mA 

 -vlastní spotřeba 110µA = 0,11mA  

Poznámka: vlastní spotřeba bude trvalá, zátěž potrvá jen po dobu impulzu. 

T1 tranzistor BC337 

Poznámka: po sepnutí bude úbytek napětí 80mV a proud poteče přes R9 

 - po dobu, co dojde k sepnutí, protéká 2,27mA 

 Výpočet: 
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��� = �� − ����
�9 = 5 − 0,08

2,2. 10# = 2,27%&, 
IC14 časovač TS555 

 - zátěž 0,5mA 

 -vlastní spotřeba 0,11mA 

Poznámka: Zatěžovací odpor může být zanedbán vzhledem k velikosti R19 přes spínač ze 

vstupu 3. 

LED 3 typ L-53LYD 

 - podle katalogu součástek 1mA  

 Poznámka: proud je zanedbáván vzhledem k hodnotám R6,R5,R10,R11. Podobně je 

možné zanedbat proud do vstupu IC2, IC3. 

 

CELKOVÝ VÝPOČET SPOŘEBY ELEKTRONIKY KLADÍVKA:  

3,2mA + 1mA + 0,11mA + 0,5mA + 2,27mA + 0,11mA +0,5mA + 1mA = 8,69mA 

4.1.2 Předzesilovač 
IC1 přístrojový operační zesilovač AD623 

 - zátěž 1mA (max) 

 - vlastní spotřeba 0,48mA 

Poznámka: Pro zátěž nemusím uvažovat IC2B a IC2A 

IC2A, IC2B operační zesilovač TLC272 (IC2A, IC2B jsou v jednom pouzdře) 

 - vlastní spotřeba 3,2 mA  

Poznámky: IC2A – s ohledem na velikost oporů můžeme uvažovat výstup na prázdno, zátěž 

tedy zanedbáváme. Vstupní odpor pinu REF AD623 = 100kΩ, proto zde může být zátěž  

IC2B zanedbána. 

IC3A a IC3B – operační zesilovač TLC272 (IC3A a IC3B jsou oba v jednom pouzdře)  

 - vlastní spotřeba 3,2mA 

 - IC3A nemá velký vstupní odpor => 
'

(.)*+ = 0,25%& 

 -I3B velký vstupní odpor 390kΩ => zanedbáme 

IC4 - napěťová reference 

 �,�- = 2,5. 

 ��)# = 2,5. 

 �)# = 2,8�/ 

��)# =
�� −	�,�-

�13 = 	 5 − 2,5
2,8. 10# = 0,89%&. 
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CELKOVÝ PROUD ODEBÍRANÝ PŘEDZESILOVAČEM: 

0,48mA + 1mA + 3,2mA +3,2mA + 0,89mA + 0,25mA = 9,02mA 

4.1.3 Pomocné obvody 
IC5A, IC6A, IC7A operační zesilovač TLC 272 

Poznámka: �2 = 100kΩ (max. U = -5V) => můžeme zanedbat 

    Kladná větev  záporná větev 

(IC5A a IC6A)  3,2mA   3,2mA 

IC7A   3,2mA   3,2mA 

Celkem   6,4mA   6,4mA 

 

CELKOVÝ SOUČET V KLADNÉ A ZÁPORNÉ VĚTVE: 

    Kladná větev   záporná větev 

Kladívko   8,69mA    - 

Předzesilovač  9,02mA    - 

Pomocné obvody 6,4mA    6,4mA 

Celkem   24,11mA   6,4mA 

4.1.4 Zdroj 
Poznámka: Nejdříve je nutné zjistit, co bude celkem protékat součástkou IC8. 

IC11 – zdroj referenčního napětí LM336LP 

 - zátěž můžeme zanedbat, vysoký vstupní odpor 

 - vlastní zátěž 500µA = 0,5mA 

LED 1 typ L-53LGD 

 ~ 1mA vlastní zátěž z katalogu  

Poznámka: je zátěží pro komparátor 

IC8A dvojitý komparátor LM3393N 

 - vlastní spotřeba dle katalogového listu 1mA 

LED2 typ L-53LSRD 

 ~ 0,5mA dle katalogu 

 Poznámka: kladná větev 

IC9 měnič napětí ICL 7660 

 - proud na prázdno, vlastní spotřeba 100µA =0,1mA 

 - zátěž, proud ze záporné větve 6,4mA 

 Celkem: 6,5mA 

Poznámka: R28,R29,P1 můžeme z hlediska na jejich velikosti zanedbat. 
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POMOCNÝ SOUČET PRO VÝPOČET PROUDU VE STABILIZÁTORU: 

PROUD KLADNOU VĚTVÍ: 

24,11mA + 0,5mA + 1mA + 1mA + 0,5mA = 27,11mA 

IC8 - stabilizátor LE50ABZ 

 - vlastní spotřeba 1mA 

 

CELKOVÝ ODBĚR Z AKUMULÁTORU: 

1mA + 27,11mA = 28,11mA 

Použitý stabilizátor má maximální přípustný proud 150mA. Pro daný účel tedy stabilizátor 

vyhovuje. 

4.2 Pomocné obvody 
Pomocné obvody mají tyto funkce: 

1. Umožňují úpravu úrovně signálu 

2. Umožňují vložení signálu z kladívka do výstupního signálu z přístroje 

3. Vytvářejí symetrický a nesymetrický výstup signálu 

 

 

Obrázek 23 Schéma zapojení pomocných obvodů 
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Vzhledem k tomu, že je předpokládána možnost trojího zobrazení výstupu, a to 

pomocí digitálního osciloskopu, pomocí LabVIEW a pomocí systému BIOPAC, je pro 

pomocné obvody zvoleno symetrické napájení. To v tomto případě znamená, že pokud 

nebude snímán signál anebo nepřijde alespoň signál z kladívka, pak na výstupu bude nula. I 

když je z tohoto důvodu nutno vytvořit zdroj záporného napětí, není zde technický problém 

s ohledem na malý odběr proudu.  

Funkce obvodů je následující. První stupeň tvořený IC5A pracuje jako neinvertující 

zesilovač. Zesílení tohoto stupně je nastavitelné v poměru od 1,1 do 3. Druhý stupeň (IC5B) 

pracuje jako součtový zesilovač. Třetí stupeň (IC6A) je invertor se zesílením 1, který spolu 

s IC5B vytváří symetrický výstup. Vstup pomocných obvodů (pin3 IC5A) je připojen na 

výstup horní propusti, která je součástí předzesilovače. Tlačítkem S1 je možno na jeden ze 

vstupů součtového zesilovače připojit výstupní signál z elektroniky kladívka.  

Pro pomocné obvody je použit zesilovač TLC272. Jeho některé parametry jsou 

následující: 

- Max výstupní napětí (bez zkreslení pro napájení ±5V je ±3,8V). 

- Vstupní svodový proude je maximálně 60pA. 

- Při návrhu dílčích částí tohoto obvodu je nutno uvážit: 

• Jaké jsou celkové požadavky na zesílení – tedy nastavení úrovně 

• Vstupující signály do tohoto obvodu jsou dva, z kladívka a z předzesilovače 

• Každý signál bude vyžadovat jinou úpravu 

• Jsou zde dva výstupy a to symetrický a nesymetrický 

Pro realizaci obvodu bylo nutné stanovit hodnoty jednotlivých součástek. Jak již bylo 

zmíněno výše, zesilovač IC5A slouží pro nastavení úrovně signálu z předzesilovače. Při 

testování snímače bylo zjištěno, že jeho výstupní napětí je okolo 1mV. Předzesilovač je 

navržen tak, že má 100, tj. na jeho výstupu je signál s úrovní okolo 1V(v závislosti na 

podmínkách snímání). Zde by zesílení nemělo být větší než 3,2 (s ohledem na zamezení 

zkreslení výstupního signálu). 

Zesílení A se bude blížit 1, pokud bude dostatečně velký součet odporů R14,  R15 

oproti odporu R13. Tato úvaha vychází z následujícího vzorce. 

 

& = 1 + �14 + �15
�13 , 

 

R14 – lineární potenciometr byl zvolen dle katalogu 250kΩ 

R15 – pevný odpor byl zvolen 10kΩ 

R13 – bude zvoleno na základě vybraných odporů a požadavku, aby zesílení A nikdy 

nebylo větší, než je 2,5. Tato hodnota byla stanovena s ohledem na známou velikost signálu 
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ze snímače po jeho zesílení a maximálního dosažitelného výstupního napětí (bez zkreslení). 

S tímto nastavením je možné hodnoty dosadit do vzorce a vypočítat požadovanou hodnotu 

rezistoru R13. 

�13 = 5�14 + �156
& − 1 , 
 

�13 = 	260	. 10
#

2,5 − 1 = 173k/. 
 

Skutečná hodnota byla vybrána z řady E24, ve které nejbližší hodnota je 160kΩ, což 

způsobí pouze zvýšení minimálního zesílení v řádu jedné desetiny, což ve výsledku nic 

výrazně neovlivní. 

 Hodnoty stanovené u sumačního zesilovače, pro signál ze snímače, vychází 

z podmínky, že sumační zesilovač nebude zesilovat, tedy zesílení bude rovno 1. Odpory R16 

a R17 musí mít stejnou hodnotu. Díky velkému vnitřnímu odporu zesilovače, mohly být 

stanoveny tyto hodnoty v řádu 100kΩ. R16, který je vstupním odporem IC5B, bude 

propouštět proud přibližně 10µA, což je hodnota, kterou lze zanedbat, a může být tedy řečeno, 

že zesilovač IC5A je naprázdno.  

 Obdobně jsou nastaveny také hodnoty R19 a R20 pro invertor, jehož funkcí rovněž 

není zesílení signálu, ale pouze jeho otočení pro příslušný výstup. I zde je požadavek na 

zesílení jedna a hodnota R19 a R20 byla rovněž zvolena 100kΩ s přihlédnutím k velkému 

vnitřnímu odporu zesilovače. 

 Výpočet velikosti rezistoru R18, který slouží k nastavení velikosti signálu z kladívka. 

Vycházel z předpokladu, že signál z kladívka je značkou, kterou lze použít při rozměřování 

signálu, a že by bylo vhodné, aby tato značka měla menší amplitudu než signál odpovídající 

reflexu Achillovy šlachy. Pro jeho výpočet je tedy nutné uvědomit si, jak má signál vypadat 

při vstupu do sumačního zesilovače.  

• Velikost napětí z výstupu elektroniky kladívka je 4,6V (tato hodnota byla změřena na 

zkušebním vzorku). 

• Velikost napětí vzniklého při pohybu paty při vybuzení reflexu Achillovy šlachy je 

v rozmezí 1~3V. Tato hodnota závisí nejen na rychlosti a velikosti pohybu paty, ale i 

na vzdálenosti snímače od paty.  

Úprava úrovně značky z kladívka byla zvolena tak, že by neměla přesáhnout hodnotu 

hlavního signálu získaného z reflexu. Zde se jevilo jako vhodné, aby velikost napětí 

z kladívka jdoucí do sumačního zesilovače byla vybrána jako třetinová. Po zkušebním 

provozu zůstává stále možnost tuto úroveň popřípadě upravit. 
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Pro vlastní výpočet platí: 

�9:�;<=>? =	−@�17�18A . �9�;<=>? , 
 

�18 = 	�9�;<=>? . �17
�9:�;<=>?

, 
 

�18 = 	4,6. 10
'

0,3 ≅ 1,5C/. 
Je nutné si uvědomit, že pokud změníme potenciometrem R14 úroveň signálu z kladívka, 

dojde také ke změně napětí na jednom ze vstupů sumačního zesilovače (vstup pro signál ze 

snímače reflexu Achillovy šlachy). Z toho vychází podmínka, při které platí hodnota R18 (tj. 

při základním nastavení potenciometru R14). 

• Musí být dodrženo, aby bylo napětí na vstupu do sumačního zesilovače rovno 1,1V a 

vstup z kladívka měl 1/3 této hodnoty (podle předchozího předpokladu). 

Poslední částí obvodu je vytvoření symetrického (pro BIOPAC) a nesymetrického (pro 

LabVIEW a digitální osciloskop) výstupu. Na symetrickém výstupu je dělič, pomocí kterého 

je upravena úroveň tak, aby signál bylo možno připojit přímo na vstup EKG zesilovače 

Biopac. Pro omezení rušení je výstupní odpor symetrického výstupu malý. Opět je zde nutné 

některé z hodnot zvolit.  Pro R22 a R23  byly zvoleny hodnoty 100Ω. 

Platí: 

�9:�;<=>? =	 �22
�21 + �22	. �9�;<=>? , 

 

�() =	�22. 5�9�;<=>? −	�9:�;<=>?6
�9:�;<=>?

, 
 

�() =	100. 51 − 	5. 10DE6
5. 10DE ≅ 200k/, 

 

�9:�;<=>? =	 �23
�24 + �23	. �9�;<=>? , 

 

�(E =	�23. 5�9�;<=>? −	�9:�;<=>?6
�9:�;<=>?

, 
 

�(E =	100. 51 − 	5. 10DE6
5. 10DE ≅ 200k/, 
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4.3 Diferenční předzesilovač  
Jako předzesilovač byl zvolen jednokanálový EKG předzesilovač s aktivní zemí. Tato volba 

vycházela z předchozího měření vlastností snímače, kdy bylo pomocí systému Biopac (s 

využitím jeho EKG zesilovače) testována velikost výstupního napětí snímače. Výsledky 

ukázaly, že v signálu z navrženého snímače nebylo žádné rušení síťovým kmitočtem (EKG 

zesilovač je diferenční). Proto byl zvolen i pro navrhovaný přístroj podobný typ zesilovače. 

Předzesilovač musí splňovat tyto požadavky:  

• Ochrana vstupů před statickou elektřinou. 

• Ochrana vstupů před přepětím. 

• Ochrana vstupů před možným rušením z vysokofrekvenčních zdrojů. 

• Potlačení nežádoucího rušení, kterým je nejčastěji síťový brum. 

• Zesílení signálu 1000x (s ohledem na výstupní napětí z navrženého indukčního 

snímače). 

Zesílení prvního stupně bylo voleno 4x (s ohledem na vlastnosti zpětnovazební regulační 

smyčky a nesymetrické napájení). U druhého stupně je tedy nutné zesílení 250x, aby bylo 

dosaženo požadavku na celkové zesílení 1000x.  

 Každý diferenční zesilovač má svoji hodnotu diskriminačního činitele kd, nejčastěji 

udávaného v dB, a to i v případě, že rozdílové zesílení bude rovno jedné. Vzhledem k tomu, 

že diskriminační činitel je funkcí zesílení, viz. údaje výrobce, je nutné parametry součástek 

kontrolovat podle katalogového listu. V tomto případě byl využit přístrojový zesilovač 

AD623. V katalogovém listu součástky bylo uvedeno, že při zesílení 1 je kd = 70dB a při 

zesílení 10 je kd = 90dB. Zesílení soufázové lze dopočítat: 

 

�� = 20��� &,F2�?GF9�
&�F<-H2F9�

, 
 

&�F<-H2F9� =	&,F2�?GF9�

10��(*
, 

 

&�F<-H2F9� =	 1
10I*(*

= 0,0003. 

 

Dostane-li se na vstup rušivé napětí s hodnotou 1V, pak na výstupu zesilovače bude 

mít při kd=70dB velikost napětí 0,3mV a s rostoucím diskriminačním činitelem se bude napětí 

zmenšovat.  

 Jako ochrana před statickou elektřinou a vysokofrekvenčním rušením je využito filtru, 
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který tvoří rezistory R1 a R2 spolu s kondenzátory C1, C2 a C3 a současně slouží také jako 

ochrana vstupu před nadměrným proudem, který by se na zesilovač mohl dostat, pokud by se 

chybou v obvodu objevilo napětí větší, než je napětí napájecího zdroje. Obvyklá hodnota C2 a 

C3 u zesilovačů tohoto typu (s ohledem na velikosti R1 a R2) je 39pF. 

Rezistory R1 a R2 omezí vstupní proud. Je předpokládáno, že na vstupu do zesilovače 

může vstupovat proud max. 1mA při napětí 390V. Tyto rezistory tvoří tedy bezpečnostní 

prvek, který chrání uživatele před úrazem elektrickým proudem v případě poruchy (např. 

připojeného osciloskopu). Z tohoto předpokladu pak vychází také hodnoty odporů dle 

Ohmova zákona.  

�1 = �2 = 390
10D# = 390k/, 

Hodnota C1 byla stanovena experimentálně s ohledem na stávající úroveň 

vysokofrekvenčního rušení. Ukázalo se, že zvolená hodnota 39pF je vyhovující.  

V tomto případě pro zesilovač AD623 platí: 

• Zesílení pro rozdílový signál je nastaveno na 4 

•  Zesílení pro soufázový signál = 0,0003 (uvedeno jako příklad při hodnotě 

70dB- nejhorší možná hodnota, bez vlivu aktivní země) 

Vztah pro zesílení na zesilovači AD623 je (viz katalogový list výrobce): 

 

& = 1 +	100	. 10
#

�J , 
v tomto případě RG = R3+R4. Požadované zesílení je na první stupni zvoleno 4x a z toho 

vyplývá: 

�J =	100	. 10
#	

4 − 1 ≅ 33,3kΩ,	
	

�J = 15kΩ + 15kΩ = 30kΩ.	
 

Rezistory byly vybrány z řady E24, kde nejbližší dostupná hodnoty pro R3 a R4 je 15kΩ. 

Po součtu je sice výsledná hodnota 30kΩ, tedy menší než vypočítaná. Na zesílení to však má 

vliv jen velmi malý. Zesílení nebude přesně 4x ale 4,3x, což nevadí. 

 Zesílení na druhém stupni musí být alespoň 250x. Z tohoto předpokladu lze určit 

hodnotu odporu R5. Odpor R7 bude zvolen a to 1MΩ.  

�5 =	 �7	250 = 10L
250 = 4�/, 

kondenzátor C5, tvoří kompenzaci, tedy kondenzátor pro vyrovnání kmitočtové 

charakteristiky zesilovacích stupňů podle parametrů zesilovače. Je volen v závislosti na R7, 
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z toho důvodu byl také zvolen rezistor R7 a ne R5. C5 = 1,5nF (viz katalogový list výrobce).  

 Za tento zesilovací stupeň je umístěna horní propust odstraňující stejnosměrnou 

složku. Aby se tento filtr neuplatnil žádným způsobem na přenos signálu z indukčního 

snímače na výstup přístroje, byl dolní mezní kmitočet zvolen 0,03Hz. Zde byl mezní kmitočet 

odhadnut z rychlosti změny signálu reflexu tak, aby se tento filtr v žádném případě nepodílel 

na zmenšení signálu ze snímače. (Úprava dolního mezního kmitočtu je možná po provedení 

experimentálních měření) Odpor R12 byl zvolen 1MΩ, a kondenzátor C8 tak vypočten ze 

vztahu:  

M8 = 	 1
2NOP�2� =	 1

2N. 0,03. 10L ≅ 4,7QR, 

jako C8 byl použit fóliový kondenzátor (elektrolytický by byl nevhodný s ohledem na 

svodový proud). Hodnota 4,7µF existuje.  

Další částí je integrátor, který obrací fázi vstupního signálu. Ten je použit ve smyčce 

zpětné vazby ke stabilizaci výstupního napětí. Časová konstanta tohoto integrátoru určuje 

dolní mezní kmitočet, který je tento zesilovač schopen přenášet. Zde byl zvolen dolní mezní 

kmitočet běžný pro monitorování EKG signálu, tj. okolo 0,15Hz. To snižuje velikost 

náhodných pohybových artefaktů.  R6 bylo zvoleno1MΩ. Pro C4 pak platí:  

 

M4 = 	 1
2NOP�2� = 	 1

2N. 0,15. 10L ≅ 1QR. 

Vzhledem k tomu, že horní propust tvořená C8 a R12 má dolní mezní kmitočet zvolen 

o dost nižší, pak pro základní hodnotu přenášeného dolního mezního kmitočtu jsou určující 

vlastnosti tohoto integrátoru. 
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Obrázek 24 Schéma zapojení předzesilovače [24] 

Vzhledem k tomu, že bylo u předzesilovače pro snímač použito nesymetrické napájení, je 

nutno pro zajištění jeho funkce posunout napětí některých vstupů zesilovačů o jistou hodnotu 

kladnou vůči zemi. Pro vytvoření tohoto pomocného napětí byl jako zdroj použit obvod 

LM336LP, což je zdroj referenčního napětí 2,5V. Požadavky na něj jsou následující: 

• Musí mít na výstupu konstantní napětí 2,5V. 

• Toto napětí by mělo být stabilní i při změnách teploty. 

Obě tyto podmínky zmíněný integrovaný obvod splňuje. Rezistor R11, který je nutný pro 

správnou funkci LM336LP (IC4), byl zvolen na základě doporučení výrobce (viz katalogový 

list). Hodnota R11= 2,5kΩ. Napájecí napětí pro LM336LP je blokováno elektrolytickým 

kondenzátorem C7, který slouží pro zabránění přenosu na tento pomocný zdroj napětí. Zde 

byla použita hodnota běžně v praxi používána. C4=47µF. 

 Poslední části zapojení diferenčního předzesilovače je takzvaná aktivní zem. Slouží ke 

zvětšení diskriminačního činitele tohoto diferenčního zesilovače. Aktivní zem je složena z 

jednak  impedančního transformátoru, který obrací fázi jeho vstupního signálu a 

z invertujícího zesilovače. S ohledem na fázi signálu přiváděného z IC1 se tak vytváří záporná 
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zpětná vazba. Pro oba zesilovače je použit  IC3 – TLC272 (obsahuje dva operační 

zesilovače.) Protože je využito nesymetrické napájení, jsou neinvertující vstupy zesilovačů 

IC2A a IC3B připojeny na zdroj referenčního napětí LM336LP. Zesílení v této smyčce zpětné 

vazby se obvykle volí okolo 20 (vyzkoušená hodnota z praxe). Hodnoty R8, R10 a C6 v této 

části obvodu byly převzaty z katalogového listu. Pro hodnotu R9 platí stejné závěry jako pro 

hodnoty R1 a R2 (bezpečnostní důvody).   

4.4 Zdroj  
Jedná se o bateriový stabilizovaný zdroj napětí +-5V s maximálním odběrem +5V/70mA 

a -5V/2mA.  Zdroj by měl kromě vytvoření příslušných napětí, také signalizovat stav baterií 

pomocí LED. LED1 má funkci kontroly stavu napětí, při poklesu pod natavený práh začne 

červeně problikávat, při dalším poklesu svítí trvale. LED2 začne zeleně svítit hned po zapnutí 

zdroje. 

  Na vstup zdroje budou připojeny akumulátory (typ viz kap. Akumulátory) přes 

vypínač S1. K baterii je paralelně připojen elektrolytický kondenzátor C9, který má zabránit 

rozkmitání stabilizátoru. Jeho minimální hodnota je určena výrobce stabilizátoru. Je přípustná 

větší hodnota. Tento kondenzátor je volen C9 =47μF, což je běžně užívaná hodnota pro tuto 

funkci. Obdobnou funkci zastávají také elektrolytický kondenzátor C10 a foliový C11. Jejich 

hodnoty jsou stanoveny doporučením výrobce. Pro C11 je minimální doporučená hodnota 

0,1μF, což bylo v tomto zapojení dodrženo. Kondenzátor C10 byl použit větší, což je z  

z hlediska případné vzájemné vazby mezi obvody, které jsou součástí přístroje, lepší. 

Doporučená minimální hodnota byla 2,2μF (viz katalogový list výrobce).  Použit byl 

kondenzátor s hodnotou C10 = 47μF.  

Baterie je přes spínač připojena na vstup stabilizátoru LE50ABZ. Zde byl použit 

stabilizátor s nízkým úbytkem napětí. Z katalogového listu byly zjištěny jeho parametry. 

Nesmí dojít k poklesu napětí mezi vstupem a výstupem pod 0,2V. Jeho výstupní napětí je 5V 

a minimální hodnota vstupního napětí je 5,2V.  Maximálně přípustná hodnota vstupního 

napětí je 20V. Vzhledem k tomu, že pro napájení přístroje má být použito 5 akumulátorů, jsou 

všechny požadované hodnoty napětí dodrženy. Maximální hodnota klidového proudu pak 

dosahuje 3mA. Pro stabilitu stabilizátoru výrobce uvádí minimální kapacitu na vstupu a to je 

0,1μF a na výstupu 2,2μF. Vlastní spotřeba je u tohoto stabilizátoru velmi nízká, což je 

výhodou a rovněž jeho malý úbytek napětí.  

 Další součástí zapojení je komparátor LM393N, který umožňuje signalizaci poklesu 

napětí na akumulátorech přes připojenou LED1. Jeho výhoda spočívá v malé vnitřní spotřebě. 

Tento komparátor umožňuje nesymetrické napájení. Rezistor R27 byl zvolen dle doporučení 

výrobce. Jeho hodnota je 2,5kΩ. Vlastní spotřeba celého integrovaného obvodu je 0,4mA a 

maximální povolená hodnota je 1mA. 
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 Nastavení nízkého napětí zdroje (která je pak signalizována) umožňuje napěťový dělič 

tvořený rezistory R29, R28 a potenciometr P1. Bylo vycházeno z následujících předpokladů: 

•  Na P1 (pin2) musí být napětí větší než 2,5V, když je akumulátor nabitý, pokud dojde 

k poklesu napětí akumulátoru pod nastavenou mez, rozsvítí se signalizace LED1. 

Stav vybití definovaný výrobcem akumulátorů u jednoho článku je 1,1V. Článků je 

celkem pět, tedy hodnota 5,5V. Rd = R28 +R29+P1 

Pro volbu celkového odporu děliče je nutné znát vstupní proud komparátoru 

z katalogového listu. Ic = 0,4µA. Z toho plyne: 

 

�� = ��H;�,?�
10. �S =	 5,5

10.4. 10DI = 1,38C/, 

�9:�;<=>?	 =		�9�;<=>?
�28

�28 + �29, 

�29 = �9:�;<=>?
�9�;<=>?

�� =	2,55,5	51,38	. 10
L6 = 627�/, 

�28 = 	�� − 	�29 = 1,38	. 10L − 0,627	. 10L = 753�/, 
hodnoty byly vybrány z řady E24. Rezistor R28 má hodnotu 750kΩ a rezistor R29 =620kΩ. 

Dále byl zvolen odporový trimr. Obvykle se volí proměnná část 10% (aby bylo možno 

požadovanou hodnotu nastavit dostatečně přesně), odporový trimr s hodnotou 140kΩ není 

k dispozici. Existující nejbližší je hodnota P1 = 100kΩ. Z toho plyne, že 50kΩ musí být 

odečteno od každého rezistoru (R29 a R28), araby byla získána skutečná hodnota těchto 

rezistorů použitá v zapojení. 

R29 = 620 – 50 = 570kΩ hodnota přibližná z katalogového listu bude 560kΩ. 

R28 = 750 – 50 = 700kΩ hodnota přibližná z katalogového listu bude 680kΩ. 

 Na základě těchto hodnot je nutný přepočet napětí v regulačním  rozmezí odporového 

trimru: 

• P1 = 105  

 

�9�;<=>?	 =	�9:�;<=>?
T1 + �29

�28 + �29 + T1 = 5,5	. 10' + 	5,2. 10'
6,8. 10' + 5,2	. 10' + 10' = 2,2. 

 

• P1 = 0 

	
�9�;<=>?	 =	�9:�;<=>?

T1 + �29
�28 + �29 + T1 = 5,5	. 10' + 	5,2. 10'

6,8. 10' + 5,2	. 10' + 	0 = 2,38.	
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 Hodnoty rezistorů R25 a R26 souvisí s LED, ke kterým náleží. R26, k diodě 

signalizující pokles napětí. R25 k diodě signalizující zapnutí. Jejich hodnoty vychází 

z následujícího výpočtu: 

 

�26 = 	��H;�D�,�-D	�G��
�G�� =	5 − 0,25 − 1,6

2	. 10D# = 1,575�/, 
 

dle řady E24 byl vybrán rezistor R26 s hodnotou 1,5kΩ. 

 

�25 = 	��H;�D�G��
�G�� =	 5 − 1,6

2	. 10D# = 1,7�/, 
 

dle řady E24 byl vybrán rezistor R25 s hodnotou 1,8kΩ. Tato úprava nemá zásadní vliv 

na funkci, pouze dojde k zanedbatelné změně intenzity svítivosti. Při zvýšení odporu bude 

svítit dioda nepatrně méně a při jeho zvýšení zase více.  

 Poslední částí celého zdroje je obvod pro vytvoření záporného napětí. Zde je využit 

obvod ICL7660CPA, který v principu pracuje jako nábojová pumpa.  Elektrolytický 

kondenzátor C12 má podle doporučení výrobce hodnotu 10µF, kombinace rezistorů C14 

foliového a C13 elektrolytického je 0,1μF a 100μF. Hodnota C13 je větší než minimální 

doporučená. Důvodem je potřeba zmenšit hodnotu zvlnění napětí na výstupu tohoto obvodu. 

Pracovní kmitočet obvodu je 10kHz. Zvlnění je impulzního charakteru (napěťové špičky). 

Proto je použit spolu s C13 ještě foliový kondenzátor C14. 
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Obrázek 25 Schéma zapojení zdroje [24] 

4.4.1 Akumulátory 
Velkou výhodou akumulátorů, neboli také sekundárních galvanických článků, je možnost 

opakovaného dobíjení, tedy možnost opakovaného využívání jako zdroje elektrické energie. 

Nominální kapacita akumulátoru se udává v ampérhodinách Ah. Ta určuje, jak dlouho při 

určitém zatížení vydrží baterie v chodu. 

 Každá baterie má svoji životnost. Ta záleží na tom, kolik cyklů nabíjení a vybíjení 

vydrží se stále stejně vysokou úrovní své funkce. U takového druhu baterií dochází 

k samovolným ztrátám energie během používání v mnohem menší míře než u běžných 

akumulátorů. Například běžná baterie ztrácí během jednoho roku až 50% energie 

samovolným vybitím a do dvou let se samovolně vybije úplně, zatímco u baterií, které budou 

uvedeny v následující části, nedochází k samovolným ztrátám energie vyšším, než je 15% za 

rok.  

 Pro výběr vhodné baterie je nutné nejdříve stanovit jisté požadavky, které by měla 

baterie splňovat za všech podmínek. Budeme-li tedy počítat, že přístroj bude pracovat po 

dobu 4h za 1 den nepřetržitě, a současně bude požadavek, aby přístroj fungoval po dobu 10 

pracovních dní bez nabíjení, je získána hodnota 40hodin funkčnosti bez nabíjení. Přístroj 

odebírá maximálně 30mA, což vychází z vypočítané energetické rozvahy. Při provozu 4h 

denně je to za den 120mAh. Za deset dní odebere 1200mAh. 
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Baterie, které byly následně vybrány, mají všechny typickou kapacitu (kapacita udávaná 

výrobcem) minimálně 2000mAh. Je zde tedy i dostatečná rezerva. 

GP Batteries 

Baterie GPrecyko+ značky GP Batteries patří jednoznačně k řadě baterií vyrobených novou 

technologií, která zajišťuje, že i po roce pravidelného dobíjení bude celková kapacita baterií 

85%. Pro možnost porovnání s ostatními značkami je zde uvedena porovnávací tabulka 

s nejdůležitějšími údaji [26]: 

 

roční předpokládaný úbytek  

samovolný vybíjením 
15% 

ihned použitelná - 

přednabitá 
ano 

vhodná pro jakékoliv 

přístroje 
ano 

rozsah teplot, ve kterých 

baterie vydrží 

-20°C až 

+50°C 

Nominální kapacita 2050 mAh 

Napětí 1,2V 

Typ/Model NiMh AA 

Nabíjecí cykly 1000 cyklů 

Tabulka 1 Vlastnosti GP Batteries 

PANASONIC 

U značky Panasonic byly vybrány baterie typu IMFINUM, jejichž vlastností je rovněž 

udržení velkého množství energie a to i po dobu, kdy baterie nejsou delšího nepoužívány [27].  

 

roční předpokládaný 

úbytek  samovolný 

vybíjením  
15% 

ihned použitelná – 

přednabitá 
ano 

vhodná pro jakékoliv 

přístroje 
ano 

rozsah teplot, ve 

kterých baterie vydrží 
-10°C až 

+65°C  

Nominální kapacita 2100 mAh 

Napětí 1,2V 

Typ/Model NiMh AA 

Nabíjecí cykly 1200 cyklů 

Tabulka 2 Vlastnosti baterií Panasonic  
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SANYO 

Další velmi kvalitní baterií, které se v poslední době začala objevovat na trhu je univerzální 

baterie ENELOOP HR-3UTGB. Její vlastnosti jsou srovnatelné s předešlými špičkovými 

druhy baterií. Má velmi malý vnitřní odpor a je schopna dodávat trvale velké proudy. Navíc 

tato baterie má ztrátu energie po roce 10%, co je však zajímavější je, že po pěti letech by 

ztráta neměla překročit hodnotu 30%. Je velmi vhodná zejména pro přístroje s velmi vysokou 

energetickou náročností [28]. 

 

roční předpokládaný úbytek  

samovolný vybíjením 
10% 

ihned použitelná - 

přednabitá 
ano 

vhodná pro jakékoliv 

přístroje 
ano 

rozsah teplot, ve kterých 

baterie vydrží 
  

Nominální kapacita 2000 mAh 

Napětí 1,2V 

Typ/Model NiMh AA 

Nabíjecí cykly 1800 cyklů 

 Tabulka 3 Vlastnosti baterií SANYO 

 

Na stránkách FotonMag je možné shlédnout celkové porovnání těchto tří baterií. Baterie 

byly porovnávány po pěti nabíjecích a vybíjecích cyklech. Baterie, které měly odchylku větší 

jak 10% od průměru, byly vyřazeny z testu jako vadné. Výsledné hodnoty byly zprůměrovány 

a zapsány do tabulky.  

 

Baterie Typická kapacita Ah Wh minuty 

GP Recyko 2050 2,105 2,526 253 

Panasonic Infinium 2100 2,068 2,482 248 

Sanyo ENELOOP 2000 1,948 2,337 234 

Tabulka 4 Porovnání vlastností baterií 

* Ah – kolik proudu je baterie schopna dodat v průměru za 1h 

  Wh – celkový energetický výkon, který dodá baterie v čase 

  Minuty – doba, po kterou vydržela baterie dodávat proud 0,5A 
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4.5 Schéma zapojení elektroniky kladívka 
V nerezovém kladívku, v jeho části přicházející do styku s pacientem, je umístěn elektretový 

mikrofon, zajišťující spouštěcí impulz při kontaktu kladívka s povrchem kůže. Elektretový 

mikrofon je kondenzátorový mikrofon, který pro svoji činnost nepotřebuje, na rozdíl od 

klasických kondenzátorových mikrofonů, stejnosměrné předpětí. Pevná elektroda 

elektretového mikrofonu je opatřena vrstvou elektretu, tedy dielektrickým materiálem, který 

nese permanentní elektrický náboj. Další součástí mikrofonu je impedanční měnič, který 

zajišťuje, aby vlastní mikrofon byl připojen na vstup zesilovače s velkou vstupní impedancí. 

Je tvořen tranzistorem řízeným polem a je umístěn v pouzdru mikrofonu. Citlivost mikrofonu 

je přímo úměrná kapacitě měniče a tím i ploše jeho membrány. Mikrofon je spojen jedním 

vývodem se zemí a ke druhému vývodu je připojen rezistor, který je veden na napájecí napětí. 

Připojení mikrofonu je patrné z odpovídající části schématu. Při sestavování obvodového 

zapojení kladívka bylo využito principu pro snímání doteku kladívka a vytvoření značky 

patentu, podaného vedoucím práce, panem doc. Chmelařem. 

Ve schématu je odpor R30, jehož velikost je určena výrobcem v závislosti na typu 

elektretového mikrofonu. Zde je uvedena doporučená hodnota výrobcem 2,2 kΩ. Doporučená 

napájecí hodnota, tedy Unapájecí, je 3V. Hodnota stanovená jako nepřekročitelná je pak 10V. 

Aby byly dodrženy podmínky doporučené výrobcem, je zde upraveno napájení na 3V pomocí 

regulátoru napětí 78L05Z, které odděluje část pěti voltového napájení, od elektretového 

mikrofonu spolu s blokovacím elektrolytickým kondenzátorem C16. Do obvodu je také 

vložen elektrolytický kondenzátor C17 v kombinaci s foliovým kondenzátorem C23  pro 

zajištění stability obvodu proti rozkmitání (viz. doporučení výrobcem), neboli slouží proti 

rozkmitání stabilizátoru. Jejich hodnoty jsou stanoveny na základě zkušeností z praxe a volí 

se stabilně. C17 = 47μF a C23 = 0,1μF. 

Výstupem z elektretového mikrofonu je signál obsahující stejnosměrnou složku, která 

je odstraněna horní propustí, kterou tvoří kondenzátor C15 a R31. Výrobce udává dolní mezní 

kmitočet 30Hz mikrofonu. Aby tento kmitočet nebyl omezen vazebním členem R31, C15, byl 

zvolen jeho dolní mezní kmitočet 16Hz. Pro dolní mezní kmitočet tohoto vazebního členu 

můžeme psát: 

OP�2 = 1
2NM15�31	, 

R31 – zvolena hodnota 1MΩ. 

C15 – z katalogového listu byla vybrána existující hodnota tak, aby mezní kmitočet 

byl ve výsledku v toleranci.  Výpočet vychází z předešlého obecného vzorce. 

 

M15 = 1
2N. OP�2 . �31 =

1
2N. 16. 10L = 9,9. 10DUR, 
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po zaokrouhlení je výsledná hodnota C15 = 10nF. 

Obvod TLC272P dvojitý operační zesilovač vytvořen tranzistory MOSFET. Má 

vysoký vstupní odpor, malou vlastní spotřebu a pracuje i při nízkém napájecím napětí. Proto 

je vhodný pro bateriově napájená zařízení. Pro jeho vhodné vlastnosti byl použit i v dalších 

obvodech navrhovaného přístroje. Zde je zapojen jako neinvertující zesilovač. Před jeho 

vstupem je umístěna již zmíněná horní propust, která zabraňuje vstupu stejnosměrné složky 

z elektretového mikrofonu dále do obvodu. Hodnoty odporového trimru P1 a odporu R3 

závisí na požadavcích na zesílení signálu. Zesílení musí být nastavitelné s ohledem na 

variabilitu parametrů dodávaných elektretových mikrofonů. Hodnotu kondenzátoru C19 = 

10nF, bylo nutno odzkoušet. Pro zesílení platí: 

& = 1 + �32
T1 , 

R32 bylo zvoleno 100kΩ a P1 je v nastavitelném rozsahu až 250kΩ. Celkové zesílení 

se tedy může pohybovat v rozmezí 1,4 až 100.  

Před vstupy do časovačů IC12 a IC13 se nachází vždy dělič napětí. Pro IC12 je tvořen 

rezistory R33 a R34 a pro IC13 je tvořen rezistory R38 a R39. Princip získání jejich hodnot je 

však u obou děličů stejný. Platí: 

• Maximální velikost součtu R33 a R34 nám udává vstupní proud komparátoru 

časovače. 

• Aby časovač pracoval jako monostabilní klopný obvod, musí být dodržena 

podmínka napětí  pin2:  U > 1/3 Ub. 

Maximálně dovolená velikost rezistorů závisí na vstupním proudu komparátoru nízké 

úrovně. Podle katalogového listu výrobce je  Ivst pin2 = 10-11A. To znamená, že hodnoty odporu 

děliče mohou být relativně velké. Rezistory R34 a R33 (R39 a R38) mohou být stejné. To 

bude mít za následek, že napětí pinu2 v klidovém stavu bude mít hodnotu ½ napětí napájecího 

zdroje, což je více než 1/3 napětí napájecího zdroje a obvod bude pracovat.  Musí být tedy 

splněna výše uvedená podmínka. Pro tento případ bylo zvoleno Upin2 = ½ Ub z čehož vyplývá 

R34 = R33 (R39 = R38). Z hlediska spotřeby energie je výhodné volit rezistory veliké. Byly 

tedy vybrány z řady E24 s hodnotou 80kΩ.  

Velmi podstatnou část celého zapojení tvoří dva monostabilní klopné obvody. První 

z nich plní funkci časového filtru, jehož úkolem je potlačit přechodné děje při pohybu a 

odskoku kladívka. Druhý pak definuje dobu trvání značky. Zde byly použity časovače 555. 

Ty jsou v podstatě průmyslovým vzorem. Existuje velké množství různých výrobců, u nichž 

se označení liší primárními písmeny, jsou však pinově kompatibilní. Zde je využíván typ 

TS555. U prvního obvodu, který má funkci časového filtru volíme ti = 1s (doba byla 

experimentálně vyzkoušena), tato doba je určena pro potlačení nežádoucího rušení z kladívka. 

Pro dobu trvání impulzu z MKO vytvořeného časovačem TS555 je uváděn následující vztah: 
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ti = 1,1. R.C, 

při dalších výpočtech jsou za R a C dosazeny příslušné prvky obvodu (v MKO1 a MKO2). 

Volíme C20 = 1μF a R35 bude dopočítán podle vzorce:  

 

�35 = 	 V?
1,1. M20 = 	 1

1,1	. 10DL =	10
L

1,1 	≅ 909�/, 
 

bude tedy zvolena nejbližší možná hodnota z řady E24 1MΩ. Takto zvýšená hodnota pouze 

nepatrně prodlouží interval, po který bude časovač neaktivní.  

 Druhý časovač určující dobu trvání značky a funguje na stejném principu. Dobu trvání 

impulzu ti = 1ms. Doba impulzu musí být kratší než je doba vlastního reflexu a zároveň dost 

dlouhá, aby bylo vidět bliknutí LED signalizující funkci kladívka. 

 

�40 = 	 V?
1,1. M22 = 	 10D#

1,1	. 10DU 	≅ 91�/, 
 

rovněž bude vybrána blízká hodnota z řady E24. Pro R40 to je 100kΩ. Hodnota ti = 1ms není 

kritická, proto není nutné řešit R40 pomocí nastavitelného odporu. 

 Hodnota rezistoru R41 závisí na typu LED3. Zde byla zvolena nízkovýkonná LED o 

průměru 5mm typu L-53LYD, signalizující žlutě. Uled, napětí mezi anodou a katodou 

v propustném směru, je 2,1V (viz katalogový list) při I led je 2mA. Uvystupni = 4,6V (amplituda 

impulzu z monostabilního klopného obvodu). Na základě těchto parametrů, může být 

spočtena hodnota R41, proud byl zvýšen na 3mA a záblesk tak bude viditelnější: 

�41 = 	�9:�;<=>?	 − �G��
�G�� =	4,6 − 2,1

3	. 10D# = 833�/, 
 

byla zvolena hodnota z řady E24. R41 = 800Ω, což má za následek zvýšení svítivosti diody. 

 Výpočet vazebního kondenzátoru C21 vychází z předpokladu, že zdroj napájení je 

ideální, tj. že má nulový vnitřní odpor. Z praktického hlediska se doba trvání spouštěcího 

impulzu obvykle volí tak, že platí τv > 1/10 ti. 

M21 = 	 V?
10.		5�38 + �396 = 	 10D#

10	.80. 10# = 1,25	WR, 
 

tuto hodnotu bylo nutné nejdříve otestovat a na základě odzkoušení byla nakonec hodnota 

C21 stanovena na 10nF.  

Tranzistor T1 typu BC337 je spínací NPN tranzistor, který je zde použit ve funkci 

invertoru. Zde je totiž nutno dosáhnout toho, aby nástupní hrana impulzu vytvářející značku, 
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odpovídala okamžiku doteku kladívka s povrchem kůže a aby byly potlačeny nežádoucí 

přechodné děje zmíněné dříve. 

Nepřekročitelné hodnoty pro BC337 stanovené výrobcem jsou: 

Icmax = 800mA 

Uce = 30V 

β = 25, proudový zesilovací činitel, nebo také opravný činitel upravuje vnitřní toleranci 

součástky. 

Ubes = 1,3V 

R37 - zvolen 2,2kΩ 

��PHX =	�� − ����
�37 = 	 5 − 0,1

2,2	. 10# =	 4,9
2,2	. 10# = 2,23%&, 

 

��PHX =	 ��PHX
Y = 	2,23. 10

D#

25 = 	89Q&, 
 

aby bylo možno korigovat změnu proudového zesilovacího činitele s pracovním bodem a také 

rozptyl parametrů tranzistoru, používá se korekční činitel označovaný jako činitel nasycení. 

Označuje se „s“ a obvykle se jeho hodnota volí 2. 

Je zvoleno s = 2 

��>� =	 ��PHX
Y 	. Z = 2,23	. 10D#

25 	.2 = 0,175%&, 
 

�36 = 	��#L
��#L =	 4,6 − 0,6

1,78	. 10DE 	≅ 22�/. 
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 Obrázek 26 Schéma zapojení elektroniky kladívka 

4.6 Zhotovený snímač reflexu Achillovy šlachy 
Výsledná práce obsahuje třináct integrovaných obvodů. Rozložení jednotlivých zapojení 

elektrických obvodů, o kterých bylo psáno v předešlé kapitole, je označeno na obrázku 27. 

 

Obrázek 27 Popis zapojení jednotlivých el. obvodů na desce 
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Celek přístroje je tvořen snímačem, který ve výsledku je uchycen v nastavitelném 

stojanu, který umožňuje libovolné nastavení výšky i polohy natočení snímače do stran, 

obrázek 28. 

 

 

Obrázek 28 Realizace přístroje pro měření reflexu Achillovy šlachy 

Dále kladívkem, přístrojem umožňujícím spuštění, zobrazení a nastavení úrovně signálu, 

obrázek 29. 

 

 

Obrázek 29 Kladívko a přístroj 
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5 MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ SIGNÁLU ZE 

SNÍMAČE 

5.1 Biopac 
Jedna z možností připojení přístroje je studentský systém Biopac. Pro tuto možnost bylo 

nutné vytvoření symetrického výstupu, o kterém bylo psáno v předešlých kapitolách. 

Jednou z hlavních výhod tohoto zobrazení je, že systém Biopac je určitým způsobem 

softwarovou studentskou laboratoří, která má atestaci pro využití ve zdravotnictví. Což je pro 

snímání biologického signálu velkou výhodou. Není nutné zvažovat technické opatření, které 

by chránilo pacienta, jako je to například při připojení uživatelského PC, pro zobrazení 

požadovaného signálu.  

Druhou výhodou je, že po připojení se signál jednoduše zobrazí v grafickém prostředí, 

které je součást tohoto systému. V tom spočívá jednoduchost užití zobrazení a právě  to je 

rozdíl oproti zobrazení v LabVIEW, kde je nutné nejdříve vytvořit prostředí pro zobrazení 

signálu.  

5.2 LabVIEW 
Signál ze snímače reflexu Achillovy šlachy je získán pomocí karty DAQ tedy DATA 

ACQUISITION, která umožní převedení signálu do počítače a následně zobrazení ve 

vývojovém prostředí LabVIEW, které je v grafické interpretaci. Tato karta slouží jako 

sběrnice dat.  

 Pro LabVIEW bylo nutné nejdříve vytvořit prostředí, ve kterém by se daný signál 

mohl zobrazovat. Ukázka takového programu je na obrázku 30. 

První cyklus while slouží pro průběh a měření celého programu, do této smyčky jsou 

vnořeny ostatní struktury programu. Hlavní částí je struktura Sequence, tato struktura 

umožňuje postupné vykonávání jednotlivých částí programu. Strukturu si je možné představit 

jako postupný sled po sobě jdoucích snímků. V tomto programu je využita základní, také 

zvaná plošná struktura tedy tzv. Flat Sequence. Je složena z jednotlivých oken, v grafickém 

prostředí. Průběh programu je vždy v oknech zleva doprava. Přenos dat do následujícího okna 

probíhá pomocí datového tunelu a to vždy až po vykonání nastaveného programu v daném 

snímku. 

První snímek obsahuje nastavené tlačítko „Zastavit měření“, umožňuje kdykoli 

v průběhu snímání zastavit měření daného signálu a připravit tak program na další probíhající 

měření. 
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Druhý snímek obsahuje program s dalším while cyklem, který tentokrát zajišťuje 

průběh pouze jednoho měřen9. Je zde umístěn DAQ Assistant, který v tomto případě je 

nastaven na analogový vstup a zvoleno je napětí, které se zaznamená. Pro možnost 

odzkoušení funkce grafického prostředí, než bude připojen přístroj, je zde nastaveno virtuální 

zobrazení sinusového signálu.  

Aby bylo možné nastavit parametry v grafickém zobrazovači, je zde využito funkce 

Bundle sloužící jako klastr, (část vstupující do „data signálu 2“ viz obrázek 30) do něhož 

vstupuje uzel sloužící pro nastavení vzorkovací frekvence. Konstanta nastavená na 5000, 

stanovuje vzorkovací frekvenci. Tedy, kolik vzorků bude zobrazeno za jednu sekundu. 

Pro DAQ Assistant, je nastaveno 1000 vzorků, které se mají generovat vždy po jedné 

iteraci. Propojení s while cyklem umožňuje postupné načítání vždy po 1000 vzorcích. 

Počáteční stav je nastaven na nulu a následně dochází k přičtení jednoho tisíce vzorků, ten se 

uloží a po proběhnutí dalšího cyklu se přičte k uloženému tisíci další tisíc - uloží se dva atd. 

Tímto způsobem se tedy zobrazuje signál v grafickém prostředí. Toto zapojení umožňuje, že 

se časová osa postupně s průběhem zhušťuje a signál je tak zobrazován stále kompletní 

v celém svém průběhu. 

Třetí snímek zajišťuje možnost ukončení probíhajícího signálu. Čtvrtý snímek pak 

dává možnost výběru, co uživatel se signálem bude dále dělat. Může ho upravit, zvětšit či 

přiblížit pomocí kurzorů. Po ukončení úprav, které zajišťuje snímek pět, má uživatel možnost 

pomocí snímku šest, uložit si naměřená data například do excelu, kde je možnost jednoduše 

zobrazit graf pouze vybráním uložených dat a zvolením typu grafu.  

 V posledním snímku je nastavena otázka, zde má být pokračováno v měření nebo 

uživatel s měřením skončil. 

 
Pokračování obrázku na další straně 
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Obrázek 30 Blokový diagram 

5.2.1 Uživatelské prostředí 
Spuštění celého programu je velmi intuitivní. Na začátku stačí dát tlačítko spustit a signál 

se okamžitě začne načítat. Tlačítkem stop lze program kdykoliv přerušit. V tu chvíli se objeví 

nabídka, zda si přejete signál upravit, uložit data do excelu nebo uložit signál pouze jako 

obrázek popřípadě pokračovat dalším měřením. 

5.3 Osciloskop 
Po připojení výstupu přístroje na osciloskop je možné zobrazit signál a rozměřit ho pomocí 

kurzorů. Na obrázku 26 je ukázka záznamu pouze z kladívka, tedy značka, která se objeví 

před signálem ze snímače. Značka z kladívka má délku 10ms. 

 

Obrázek 31 Záznam z osciloskopu – signál z kladívka 

 Na obrázku 31 je vidět odzkoušení funkce kladívka. Modrá stopa zobrazuje záznam 

z kontaktu umístěného na kladívku, zatímco žlutá stopa znázorňuje značku vytvořenou 

kladívkem. I když na modré stopě je jasně viditelný odskok, kladívko vytvořilo pouze jednu 

značku. 
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6 ZKUŠEBNÍ M ĚŘENÍ NA DOBROVOLNÍCÍCH 

Závěrečná kapitola je věnována reálnému odzkoušení funkčnosti přístroje na několika 

dobrovolnících. Veškeré záznamy byly pořizovány z digitálního osciloskopu, který má 

zabudovanou paměťovou kartu, díky čemuž je velmi snadné získat obrázky ze záznamu 

signálu ve vyhovující kvalitě.  

 Ověření funkčnosti bylo provedeno na čtyřech dobrovolnících. U každého 

dobrovolníka probíhalo vyšetření následujícím způsobem. Dobrovolník poklekl na židli 

vyšetřovanou končetinou, kterou uvolnil. Následovalo klepnutí kladívkem se zabudovaným 

elektretovým mikrofonem do místa Achillovy šlachy. Kontakt kladívka s kůží vyvolal jak 

reflex, tak spouštěcí impulz pro záznam. Probíhající zkoušku funkčnosti je možné vidět na 

obrázku 32. Každý dobrovolník měl na patě umístěn magnet o průměru 2cm, který byl 

přichycen tenkou náplastí. 

 

 

Obrázek 32 Zkouška funkčnosti přístroje 
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 Během ověřování správné funkčnosti přístroje bylo nutné nasimulovat pokud možno 

všechny možné varianty, které by v praxi mohly nastat. U každého dobrovolníka byl snímač 

umístěn do jiné vzdálenosti, čímž se signál získaný ze snímače měnil. Tedy byl slabší nebo 

silnější dle dané vzdálenosti. Bylo tak možné odzkoušet funkčnost regulace úrovně signálu, 

která je umístěna na předním panelu. Na obrázku 33 je to knoflík zcela vlevo s rozsahem od 0 

do 10. stupně. Při zkoušení nejvhodnější vzdáleností se ukázalo, že není možné stanovit 

předem doporučenou vzdálenost snímače od paty, a to díky rozdílné reakci každého jedince 

na poklep. Při stejné vzdálenosti byla reakce na podnět z kladívka u každého jedince jiná. Je 

tedy nutné při vyšetření přistupovat individuálně i při umístění snímače k patě a nespoléhat se 

pouze na regulaci úrovně signálu pomocí přístroje. U některých dobrovolník byl reflex natolik 

silný, že snímač byl-li ve vzdálenosti okolo pěti centimetrů, zachytil signál natolik velký, že 

byly špičky oříznuty na osciloskopu a to i po zmenšení citlivosti v zobrazeném signálu. 

Z těchto poznatků lze tedy vyvodit, že minimální doporučená hodnota snímače od paty je více 

než 5cm. 

 Žlutá LED signalizovala rozsvícením vždy kontakt kladívka s kůží, tedy počátek 

záznamu reflexu Achillovy šlachy. Slouží zde jako zpětná vizuální kontrola pro vyšetřujícího. 

 Přepínač, který je na panelu třetí zleva, umožňuje uživateli přepnutí mezi záznamem, 

ve kterém bude na počátku signálu značka z kladívka a pouze signálem ze snímače.  

Obvod pro kontrolu vybití baterie (signalizace pomocí červené LED) byla odzkoušena 

tak, že byl místo baterie použit regulovatelný zdroj napětí. Zde bylo nastavováno různé napětí 

s tím, že ve chvíli, kdy kleslo pod 5,5V, dioda se rozsvítila. Tato hodnota byla při realizaci 

přístroje nastavena podle minimální hodnoty baterie. Jeden článek má dle výrobce při vybití 

1,1V. V tomto případě je článků 5. Odtud nastavení hodnoty5,5V 

Zelená LED se rozsvítí vždy při spuštění přístroje. Poslední tlačítko na panelu vpravo 

je zapnutí a vypnutí přístroje. 

 

 

Obrázek 33 Přední panel přístroje 
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 Součástí odzkoušení bylo také zapojení přístroje k jednotlivým systémům jako je 

Biopac, digitální osciloskop nebo LabVIEW. Pro usnadnění práce uživateli byly zvoleny 

různé typy konektorů na zadní straně přístroje, obrázek 34. Je to zároveň bezpečnostní 

opatření, které zabraňují uživateli provést záměnu v zapojení přístroje.  

 

 

Obrázek 34 Zadní panel přístroje 

Na levé straně se nachází jako první pouzdro na tavnou pojistku a vedle něj konektor pro 

připojení nabíječky akumulátoru. Následuje CINCH konektor pro výstup synchronizačního 

impulzu kladívka, dále pak mikrofonní konektor přes který je připojen snímač v kladívku. 

Dalším je tříkolíkový DIN konektor, přes který se připojuje indukční snímač a poslední 

vpravo je šestikolíkový DIN konektor, přes který je možno získat symetrický a nesymetrický 

výstup signálu z přístroje. 

Ze získaného záznamu na obrázku 35, je vidět signál shodný se signálem, který byl 

uveden a popsán v kapitole 3.9, potvrdila se tak správná funkčnost přístroje. 

 

 

Obrázek 35 Záznam reflexu Achillovy šlachy - osciloskop 
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7 ZÁVĚR 

Stěžejní částí celé diplomové práce byla praktická realizace navrženého přístroje pro 

bezkontaktní snímání reflexu Achillovy šlachy s využitím kladívka umožňujícího vytvoření 

značky pro vyznačení počátku signálu. Aby bylo možné přístroj navrhnout, bylo nutné 

nejdříve proniknout do lékařské problematiky zabývající se reflexem Achillovy šlachy, a 

všech náležitostí týkajících se její anatomie, funkčnosti a vlastností. Tuto část řeší kapitola 

jedna. V kapitole druhé jsou naznačeny příklady možností, jak požadovaný signál získat za 

pomoci různých typů snímačů. Tímto bylo také splněno zadání v bodech jedna a dvě.  

 Třetí bod zadání, jednoznačně nejrozsáhlejší, je rozebrán v následujících dvou 

kapitolách, tedy třetí a čtvrté. Třetí kapitola byla zaměřena především na úvahy, ze kterých 

pak vychází samotná realizace přístroje. Podstatou bylo nejen navržení blokových schémat, ze 

kterých je dále vycházeno, ale také úvahy o možnostech, které přístroj po realizaci bude 

nabízet uživateli. Tím je myšleno například, signalizace pomocí LED, zapnutí či vypnutí 

značky z kladívka, popřípadě nastavení úrovně signálu. A samozřejmě zvážení těchto prvků v 

zapojení jednotlivých elektrických obvodů. Kapitola čtyři tedy řeší samotnou realizaci 

přístroje. Zde jsou uvedena nejen konkrétní zapojení elektroniky přístroje, ale je zde proveden 

i výpočet hodnot jednotlivých součástek. Kapitola pátá poté rozebírá možnosti zobrazení 

signálu, pro které byl přístroj navržen. Tedy digitální osciloskop, Biopac a LabVIEW. Pro 

připojení k LabVIEW byl stejně jako pro digitální osciloskop navržen nesymetrický výstup 

s odpovídající napěťovou úrovní. Na rozdíl od osciloskopu však je nutné navrhnout vhodné 

prostředí, ve kterém signál bude zobrazen. Jeden z možných návrhů je rozebírán v kapitole 

páté. Jedná se zde pouze o návrh, jak by daný program mohl vypadat a jaké jednoduché 

funkce by uživateli mohl nabídnout. Připojení LabVIEW k přístroji je nutné uskutečnit vždy 

přes DAQ Assistant, který se připojí na kartu, jejíž funkce spočívá v převedení signálu 

z přístroje do počítače. Tuto kartu může mít každý uživatel jinou, je tedy nutné, aby vždy byl 

vhodně nastaven DAQ Assistant, pro zobrazení signálu. Z toho vyplývá, že by jeden 

vytvořený program, nemusel fungovat pro jiné případy než v laboratoři, kde byl vytvořen a 

vyzkoušen s ohledem na odlišné vlastnosti různých karet LabVIEW.     

Posledním bodem zadání bylo vyzkoušení funkčnosti přístroje na dobrovolnících. Výstup 

signálu z přístroje byl při testu funkčnosti zobrazen pomocí digitálního osciloskopu, který měl 

možnost uložit data z obrazovky na paměťovou kartu.  Záznamy z dobrovolníků jsou 

doloženy v přílohách. Během těchto měření se ukázalo, že přístroj funguje spolehlivě, 

signalizuje značku z kladívka, signalizuje nízké napětí akumulátorů a zapnutí přístroje. Také 

přenáší kvalitní signál (bez síťového brumu) ze snímače do osciloskopu zobrazujícího průběh 

reflexu Achillovy šlachy. Na kvalitě výstupního signálu má hlavní podíl použitý diferenční 
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zesilovač s aktivní zemí. Na závěr lze konstatovat, že v rámci této diplomové práce byl 

navržen a realizován plně funkční přístroj pro snímání reflexu Achillovy šlachy. Výstup 

signálu z toho přístroje je upraven tak, aby jej bylo možno použít s digitálním osciloskopem, 

přivést na kartu LabVIEW, či na vstup systému Biopac. Zadání diplomové práce lze tedy 

považovat za splněné. 
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SEZNAM SYMBOL Ů, VELI ČIN A ZKRATEK 

 

f  Signál v časové oblasti 

A  Zesílení  

U  Napětí 

I  Proud 

 

LED Light-emitting Diode, dioda emitujícího světla 

EKG  Electrocardiography, elektrokardiografie 

MKO Monostabilní klopný obvod 

ATP Adenosintrifosfát 

ADP Adenosindifosfát 

DAQ Data Acquisition, sběr dat 
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A.2 Deska ze strany součástek – top (strana součástek) 

 
 

Rozměr desky 160 x 100 [mm] 
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A.3 Deska ze strany spojů – bottom (strana spojů) 

 
 

Rozměr desky 160 x 100 [mm] 
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A.4 Přístroj – přední panel 

 

A.5 Přístroj – zadní panel 
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A.6  Přístroj, snímač, kladívko, osciloskop 

 

A.7 Zapojení zadního panelu 
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A.8 Zapojení předního panelu 
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B SEZNAM SOUČÁSTEK 

Část schématu Označení Hodnota 
Pouzdro / 

typ 
Popis 

Předzesilovač R1 390k   Vrstvový rezistor 

  R2 390k   Vrstvový rezistor 

  R3 16k   Vrstvový rezistor 

  R4 16k   Vrstvový rezistor 

  R5 4k   Vrstvový rezistor 

  R6 1M   Vrstvový rezistor 

  R7 1M   Vrstvový rezistor 

  R8 390k   Vrstvový rezistor 

  R9 390k   Vrstvový rezistor 

  R10 20k   Vrstvový rezistor 

  R11 2k5   Vrstvový rezistor 

  R12 1M   Vrstvový rezistor 

  C1 39p   Kondenzátor foliový 

  C2 39p   Kondenzátor foliový 

  C3 39p   Kondenzátor foliový 

  C4 1M   Kondenzátor foliový 

  C5 1n5   Kondenzátor foliový 

  C6 39p   Kondenzátor foliový 

  C7  47M    Kondenzátor elektrolytický 

  C8 4M7   Kondenzátor foliový 

  IC1 AD623 DIL8 Operační zesilovač (zesíleni 4x) 

  IC2A/IC2B TLC272P DIL8 Operační zesilovač (zesíleni 250x) 

  IC3A/IC3B TLC272P DIL8 Operační zesilovač  

  IC4 LM336LP TO92 Zdroj referenčního napětí 
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Část schématu Označení Hodnota 
Pouzdro / 

typ 
Popis 

Pomocné 

obvody 
R13 160k   Vrstvový rezistor 

  R14 250k   Vrstvový rezistor 

  R15 10k   Vrstvový rezistor 

  R16 100k   Vrstvový rezistor 

  R17 100k   Vrstvový rezistor 

  R18 1M5   Vrstvový rezistor 

  R19 100K   Vrstvový rezistor 

  R20 100K   Vrstvový rezistor 

  R21 200k   Vrstvový rezistor 

  R22 100R   Vrstvový rezistor 

  R23 100R   Vrstvový rezistor 

  R24 200k   Vrstvový rezistor 

  IC5A/IC5B TLC272P DIL8 Neinvertující/invertující zesilovač 

  IC6A TLC272P DIL8 neinvertující zesilovač 

 

Část schématu Označení Hodnota 
Pouzdro / 

typ 
Popis 

Zdroj R25 1k8   Vrstvový rezistor 

  R26 1k5   Vrstvový rezistor 

  R27 2k5   Vrstvový rezistor 

  R28 680k   Vrstvový rezistor 

  R29 560k   Vrstvový rezistor 

  P1 100k   Rezistorový trimr 

  C9 47M   Kondenzátor elektrolytický 

  C10 47M   Kondenzátor elektrolytický 

  C11 M1   Kondenzátor foliový 

  C12 10M   Kondenzátor elektrolytický 

  C13 100M   Kondenzátor elektrolytický 

  C14 M1   Kondenzátor foliový 

  IC7 LE50ABZ TO92 Napěťová stabilizátor 

  IC8A LM393N DIL8 zesilovač -(zesílení1) 

  IC9 ICL7660CPA DIL8 
Měnič pro vytvoření záporného 

napětí 

  IC10 LM336LP TO92 Zdroj referenčního napětí 

  D1   L-53LGD Miniaturní dioda -červená 

  D2   L-53LSRD Miniaturní dioda - zelená 

  G1   SANYO akumulátory 
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Část schématu Označení Hodnota 
Pouzdro / 

typ 
Popis 

Zapojení 

kladívka 
R30 2k2   Vrstvový rezistor 

  R31 1M   Vrstvový rezistor 

  R32 100k   Vrstvový rezistor 

  R33 80k   Vrstvový rezistor 

  R34 80k   Vrstvový rezistor 

  R35 1M   Vrstvový rezistor 

  R36 22k   Vrstvový rezistor 

  R37 2k2   Vrstvový rezistor 

  R38 80k   Vrstvový rezistor 

  R39 80k   Vrstvový rezistor 

  R40 100k   Vrstvový rezistor 

  R41 1k5   Vrstvový rezistor 

  C15 10n   Kondenzátor foliový 

  C16 4M7   Kondenzátor elektrolytický 

  C17 47M   Kondenzátor elektrolytický 

  C18 47M   Kondenzátor elektrolytický 

  C19 10n   Kondenzátor foliový 

  C20 1M   Kondenzátor foliový 

  C21 10n   Kondenzátor foliový 

  C22 100n   Kondenzátor foliový 

  C23 M1   Kondenzátor foliový 

  D3 2m L-53LYD Miniaturní dioda -žlutá 

  E     Elektretový mikrofon 

  P2 50k   Rezistorový trimr 

  IC11A TLC272P TO92 Invertující zesilovač  

  IC12 NE555TS DIL8 Integrovaný obvod - časovač 

  IC13 NE555TS DIL8 Integrovaný obvod  

  IC14 78L05Z TO92 Napěťový stabilizátor 

 
T1 2N2219 TO92 Tranzistor 
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C  ZÍSKANÉ SIGNÁLY Z P ŘÍSTROJE 
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