




Abstrakt

V dnešní době je umělá plicní ventilace nedílnou součástí většiny chirurgických zákroků

při použití anestezie. Úvodní kapitoly diplomové práce se zaměřují na teoretické seznámení s

problematikou umělé plicní ventilace. Mimo teorii o historii umělé plicní ventilace zahrnuje

práce také krátké seznámení s anatomií a fyziologií plic, s tím související definování plicních

objemů a samotné plicní ventilace. V praktické části je řešen samotný návrh plicního

ventilátoru pro použití na laboratorních zvířatech.   
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Abstract

Nowadays is mechanical ventilation an inseparable part of almost all  surgery, where is

anesthesia used. The introductory chapters of this thesis are focus on a teoretical

familiarization with the complex issue with artificial lung ventilation. In additional to the

history of artificial lung ventilation, chapters included familiarization with anatomy and

physiology  of lungs, associated with this defined volume of lungs and itself pulmonary

ventilation. In the practical part I deal with design of ventilator for used it on laboratory

animals.
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Úvod
Úkolem této diplomové práce je prostudování jednotlivých metod umělé plicní

ventilace, pochopení dané problematiky, seznámení se s oblastí využití plicních ventilátorů,

následným navržením a realizací přístroje k umělé plicní ventilaci, který bude sloužit k

ventilaci laboratorních zvířat při experimentech prováděných na Lékařské fakultě

Masarykovy univerzity.

Plicní ventilátory můžeme definovat jako přístroje, které podporují funkci dýchacího

aparátu a zajišťují výměnu plynů mezi alveoly a vnějším prostředím. Umělá plicní ventilace

se indikuje na základě nedostatečné samostatné plicní činnosti, nebo na základě úplné

dysfunkce plic. Techniky umělé plicní ventilace se objevovaly již ve středověku, ovšem

zůstávaly dlouhou dobu bez povšimnutí. Přístrojům používaným v dnešní době se začaly

přibližovat přístroje na konci 50. let 20. století. Od této doby prodělaly plicní ventilátory

obrovský technologický posun a v dnešní době jsou nedílnou součástí všech nemocničních

zařízení. 

Následující kapitoly diplomové práce se zaměřují na oblasti týkající se anatomie a

fyziologie dýchacího systému a na princip výměny dýchacích plynů jak na plicní úrovni, tak

na úrovni alveolů. Další kapitoly se již zabývají samostatnou teorií umělé plicní ventilace, její

historií, klasifikací plicních ventilátorů a popisu ventilačních režimů. Pochopení této

problematiky je nutné v návaznosti na samostatný návrh a realizaci plicního ventilátoru. 

Hlavní část diplomové práce se věnuje návrhu plicního ventilátoru, výběru vhodných

komponent k realizaci samotného plicního ventilátoru a vyladění celku ke stoprocentní

spolehlivosti. 
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1 Respirační aparát

1.1 Anatomie plic

Plíce jsou párový orgán, kuželovitě tvarovaný, houbovité struktury s šedorůžovým

zabarvením.  Spolu se srdcem a orgány středohrudí vyplňují z velké části hrudní dutinu. V

pohrudniční dutině, což je místo, kde se plíce nacházejí, je nižší tlak než je tlak atmosférický,

což má za následek rozepínání plic během inspiria. Hlavní funkcí plic je zajištění výměny

dýchacích plynů mezi vzduchem, který je přiváděn do plic dýchacími cestami a krví. Obě

plíce se dělí na plicní laloky. Pravá plíce je větší, rozdělena na tři laloky – horní, střední a

dolní. Levá plíce má laloky dva – horní a dolní. Plíce jsou uloženy v pravé a levé pleulární

dutině. Každá z obou dutin je vystlána z hrudní strany pohrudnicí (pleura parietalis) a na

povrchu plíce přechází v poplicnici (pleura visceralis), která s ní pevně srůstá. Mezi

pohrudnicí a poplicnicí je minimální štěrbinový prostor - tzv. pleulární štěrbina, který

obsahuje velmi malé množství tekutiny. Tato tekutina zvlhčuje obě membrány a umožňuje

vzájemný posun při dýchacích pohybech. Na rozvětvenou průdušnici navazují průdušky,

vstupující do plic přes plicní hilus, které se dále větví a vytvářejí složitý průduškový strom,

viz ilustrace 1. Průdušky se dále větví na průdušinky a ty končí ve vzduchových váčcích

zvaných plicní sklípky. Přes plicní hilus spolu s průduškami vstupují do plic plicní tepny,

které přivádějí do plic neokysličenou krev a dále se větví jako v případě průdušek na kapiláry,

které opřadávají plicní sklípky.  Okysličená krev je vedena cévami, které se spojují do

plicních žil a odvádí krev do levé předsíně srdce [2,3]. 
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1.2 Fyziologie respiračního systému

Základním úkolem respiračního systému je zejména zajištění výměny plynů - přívod

kyslíku a odvod oxidu uhličitého. Výměna plynů mezi atmosférickým vzduchem a krví je

zajištěna několika základními funkcemi: 

• ventilací plic – periodickým přívodem vzduchu z vnějšího prostředí do plic a odvodem

vzduchu z plic do vnějšího prostředí

• intrapulmonální distribucí – míšením vdechovaného vzduchu v různých oblastech plic

• perfuzí – přívodem a odvodem krve z plicních sklípků

• vlastní respirací – výměnou krevních plynů mezi alveolárním vzduchem a krví v

plicních kapilárách difuzí

1.2.1 Mechanika dýchání

Výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plicními sklípky je zajišťována změnami

objemu plic a hrudníku během dechového cyklu. Proudění vzduchu dýchacími cestami

probíhá vždy po směru tlakového gradientu, tj. rozdílem tlaku mezi tlakem atmosférickým a

tlakem intrapulmonálním, což je tlak uvnitř plic, respektive uvnitř alveolů – plicních sklípků.

V klidové poloze (po ukončení výdechu, před začátkem nádechu) je tlak v respiračním

systému roven tlaku atmosférickému, tedy roven nule. Během inspiria se objem plic zvyšuje a

tlak v plicích se snižuje pod hodnotu tlaku atmosférického. Díky tohoto vzniká tlakový

gradient, na základě kterého proudí vzduch do plic. Na konci nádechu se tlak v plicích

srovnává s tlakem atmosférickým. U expiria jsou tlakové gradienty opačné. Objem plic a

hrudníku se zmenšuje a na základě tohoto tlak v plicích převyšuje atmosférický tlak a vzduch

proudí z plic do atmosféry.  Bez zapojení dýchacích svalů by činnost dýchání nebyla schopná.

V největší míře se při inspiriu zapojuje do tohoto procesu bránice, která za normálních

okolností zajišťuje změnu objemu hrudníku přibližně o 75% . Během normálního klidného

dýchání se na inspiriu také podílí i mezižeberní svaly. Pokud se jedná o usilovný nádech,

zapojují se svaly pletence a při dušnosti můžeme pozorovat zapojení svalů pažních. Exspirium

je děj pasivní. Při usilovném výdechu se zapojují do činnosti břišní svaly a vnitřní

mezižeberní svaly.[3] 

1.2.2 Regulace dýchání

Jedná se o automatický proces, který probíhá samovolně. Samovolné střídání inspiria a

exspiria je zajištěno modulovanou aktivitou respiračních center uložených v mozkovém

kmeni. Samotná frekvence a hloubka dýchání je ovlivňována chemickými, nechemickými,

reflexními a suprapontinními mechanismy v zájmu zajištění maximálně přizpůsobené plicní

ventilace vzhledem k aktuálním požadavkům organismu.[1,6] 

Respiračním centrem označujeme komplexní neuronovou síť skládající se ze struktur
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prodloužené míchy a pontu. Respirační centrum je zodpovědné za vytváření rytmických

impulsů vedoucích ke střídání nádechu a výdechu. Za správný průběh dýchání jsou

zodpovědné respirační neurony – inspirační a exspirační. Bazální aktivita tohoto centra je

modulována na základě výše zmíněných mechanismů.

1.2.3 Plicní objemy

Během nádechu se do dýchacího systému dostává určitý objem vzduchu a při exspiriu

se určitý objem dostává zpět do ovzduší v podobě oxidu uhličitého. Objem vzduchu, který

nadechneme a vydechneme závisí na velikosti nádechu a výdechu. Nejzákladnější technikou

pro měření plicních objemů je spirometrické vyšetření. Výsledkem spirometrického měření je

dechová křivka znázorňující průběh dechové aktivity viz Ilustrace 2. Z dechové křivky

určujeme dechové parametry, které se dělí na statické a dynamické.[4]

Mezi statické dechové parametry patří:

• Dechový objem (TV) – jedná se o objem vzduchu vdechnutého nebo vydechnutého

jedním dechem.

• Inspirační rezervní objem(IRV) – jedná se o maximální objem vzduchu, který lze ještě

vdechnout na konci klidového nádechu. 

• Exspirační rezervní objem (ERV) – jedná se o maximální objem vzduchu, který lze

ještě vydechnout na konci klidového výdechu. 

• Reziduální objem (RV) – jedná se o objem vzduchu, který zůstává v plicích po

maximálním výdechu

Součtem dvou a více statických dechových parametrů dostáváme tzv. kapacity, mezi

které patří: 

• Inspirační kapacita (IRV+TV) – tato kapacita v sobě zahrnuje parametry dechový

objem a inspirační rezervní objem. Jedná se objem vzduchu nadechnutého po výdechu

maximálním nádechem. 

• Funkční reziduální kapacita (FRC) – zahrnuje v sobě parametry exspirační rezervní

objem a reziduální objem. Jedná se o objem vzduchu, který zůstává v plicích po

klidovém výdechu. 

• Vitální kapacita (VC) – tato kapacita v sobě zahrnuje parametry inspirační rezervní

objem a exspirační rezervní objem. Jedná se o objem vzduchu, který lze maximálně

vydechnout po maximálním nádechu. 

• Celková plicní kapacita (TLC) – tato kapacita v sobě zahrnuje všechny parametry

dechové křivky, což jsou vitální kapacita a reziduální objem. Udává nám tedy objem

vzduchu, který mohou plíce obsahovat.
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1.2.4 Plicní ventilace

Plicní ventilace je děj, při kterém dochází k výměně plynů mezi atmosférou a plícemi.

Plicní ventilace představuje objem vzduchu, který je vyměněn mezi atmosférou a plicními

sklípky za určitý časový úsek, typicky udávaný za 1 minutu, tzv. minutová ventilace. Klidová

minutová plicní ventilace lze vypočíst ze vztahu 1, kde f je klidová dechová frekvence a Vt je

dechový objem:

V=f .Vt (1)

Za normálních fyziologických podmínek - bez fyzické zátěže se klidový dechový objem

přibližně rovná půl litru vzduchu a frekvence dýchání se pochybuje v rozmezí 12 – 16 dechů

za minutu [6]. Při fyzické námaze, svalové práci, metabolismu, stresu nebo termoregulaci se

hodnoty minutové plicní ventilaci zvyšují a to až k hodnotám 3,5 litru a frekvenci 40 dechů za

minutu. Minutová plicní ventilace se nemusí jen zvyšovat, ale také i snižovat. Například u

trénovaných sportovců, respektive potápěčů na jeden nádech, tzv. freediverů, jsou hodnoty

minutové plicní ventilace po určitou dobu rovny nule, neboť nejlepší jedinci vydrží bez

nádechu i několik minut.

Omezená plicní funkce a s tím spojená snížená ventilace se může projevovat také na

základě patofyziologických nálezů na dýchacím systému a změnami na CNS. Respirační

insuficience, neboli respirační nedostatečnost může být způsobena ventilačním (molekulární

přenos plynů přes alveokapilární membránu), nebo plicním (oxygenačním) selháním.
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Identifikátorem plicního selhání může například být zvýšená dechová práce jedince, která je

způsobena zvýšeným odporem dýchacích cest, nebo také snížením poddajnosti plic. Extrémní

navýšení dechové práce může mít za následek únavu dýchacích svalů a díky toho vznik

ventilačního selhání. Na ventilační selhání má ovšem také vliv stav CNS, tvar a pohyblivost

hrudní stěny a již zmíněné dýchací svaly. [6]

1.2.5 Alveolární ventilace

Alveolární ventilace představuje výměnu atmosferického vzduchu v oblasti plic

obsahující alveoly – plicní sklípky. Plicní ventilace zajišťuje přívod a odvod vzduchu až do

této části plic. Vzduch nacházející se právě v této části nazýváme alveolárním vzduchem.

Během  nádechu se do alveolární části plic dostává nejprve vzduch z dýchacích cest a až poté

čerstvě nadechnutý atmosférický vzduch. Část vzduchu zůstává neustále v dýchacích cestách.

Při výdechu je situace obdobná. Dochází nejprve k vydechnutí vzduchu z dýchacích

cest a poté vzduchu alveolárního. Z toho vyplývá, že určité množství vdechovaného vzduchu

obsaženého v dýchacích cestách se vůbec nepodílí na respiraci a je součástí tzv. mrtvého

anatomického dýchacího prostoru. Mrtvý prostor je tedy tvořen nerespiračními dýchacími

prostory a také, v případě omezeného nebo úplného zastavení průtoku krve, plicními

kapilárami, tak i touto oblastí, protože zde nedochází k výměně plynů. Tato oblast se nazývá

alveolární mrtvý prostor. Součet těchto dvou prostorů označujeme jako fyziologický mrtvý

prostor. Pokud plíce nevykazují žádné chorobné stavy, tak fyziologický mrtvý prostor se od

anatomického příliš neliší [6]. Pro výpočet objemu alveolárního vzduchu při konstantních

objemech slouží vzorec 2 uvedený níže, kde Va je minutová alveolární ventilace, Vt je

dechový objem a Vd je mrtvý prostor:

Va=dechová frekvence .(Vt−Vd ) (2)

Hodnota objemu mrtvého prostoru je u mladých osob okolo 150 ml a s přibývajícím

věkem se zvyšuje. V případě chorobných stavů se může objem mrtvého prostoru zvýšit až na

1 – 2 l. Při klidovém nádechu se do alveolární části plic dostává pouze 350 ml vzduchu,

zbytek je součástí mrtvého dýchacího prostoru.[3,4,5]

1.2.6 Respirace

Respirací se někdy označuje již samotné dýchání, což je zavádějící a chybné, neboť

vlastní respirací se označuje proces výměny plynů, tedy kyslíku a oxidu uhličitého, mezi

alveolárním prostředím a protékající krví plicními kapilárami. Samotná výměna plynů probíhá

přes alveolokapilární membránu na základě difuze. Jednotlivé složky plynu difundují přes

membránu rozdílně a to v závislosti na parciálním tlaku každé složky. Například parciální tlak

kyslíku je v alveolech vždy vyšší než v plicních kapilárách, což má za následek difuzi

molekul kyslíku z alveolárního vzduchu do kapilární krve. Naopak parciální tlak oxidu
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uhličitého je v přitékající venosní krvi do kapilární oblasti vyšší než v alveolárním vzduchu a

proto dochází k prostupu molekul oxidu uhličitého z krve do alveolů.[6] 

1.3 Patologie respiračního systému

Patologie respiračního systému se může týkat samotných dýchacích cest, plic, nebo

mohou být plíce i dýchací cesty postiženy současně. Jako velmi časté se objevují poruchy

ventilace, difuze a perfúze. Poruchy ventilace mohou být obstrukčního a restrikčního

charakteru. Obstrukční charakter představuje zúžení dýchacích cest a tím zvýšený odpor při

samotné ventilaci. Mezi nejčastější obstrukční nemoci patří tzv CHOPN, neboli chronická

obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma a chronická bronchitida. Pacienti trpící

obstrukčními nemocemi většinou bývají dušní a často kašlou. Dušnost se s postupem času

může zhoršovat. Restrikční plicní nemoci způsobují snížení funkční dýchací plochy, tedy

snížení vitální kapacity plic. Mezi hlavní příčiny restrikčních nemocí se řadí poruchy

hrudníku a dýchacích svalů, onemocnění plic a pohrudnice (pneumonie, edém plic,

pneumotorax). Poruchy difúze jsou způsobeny plicní fibrózou, resekcí plic, nebo plicním

emfyzémem, neboli rozedmou plic. Plicní fibróza označuje celou řadu plicních chorob, kdy

dochází k postupnému nahrazování funkční plicní tkáně vazivem. Následně dochází k

zhoršené plicní činnosti, která může způsobit až smrt. Příčinou většinou bývá chronický zánět

probíhající v plicích, který při špatném přeléčení a dlouhodobé aktivitě vede k tvorbě vaziva a

úbytku původní plicní tkáně. Poruchy plicní perfúze jsou většinou způsobeny zvýšeným

tlakem v malém krevním oběhu, plicní embolií, která může být velkého a malého rozsahu a

také resekcí plic.

Pro různá plicní poškození a patologie se indikují také modifikované ventilační režimy.

Rozlišuje se umělá plicní ventilace u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemoci, s

těžkým astmatem a také s oběhovým selháním a akutním plicním selháním. Přístroje jako

takové jsou totožné, pouze se aplikují odlišné ventilační režimy. [1,32] 
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2 Umělá plicní ventilace
Umělá plicní ventilace je metoda vedoucí k zajištění průtoku plynů respiračním

systémem pomocí mechanického přístroje zvaného ventilátor při nedostatečné - omezené

vlastní plicní činnosti, poruše ventilační, nebo oxygenační funkce, či úplné dysfunkci

dýchacích svalů. Důsledkem, že se jedná o nefyziologický způsob ventilace plic, zvláště jeho

mechanický účinek na respirační systém, nepříznivě tato umělá ventilace působí na plicní

parenchym, srdce a hemodynamiku organizmu.

Podle způsobu ventilace rozdělujeme UPV do několika skupin:

• Ventilace pozitivním přetlakem – nejrozšířenější způsob ventilace, užívaná ve většině

případů 

• Ventilace negativním tlakem – známá jako železné plíce, na dutinu hrudní a břišní

stěnu se vyvíjí podtlak

• Trysková ventilace

• Oscilační ventilace

V dnešní době nejpoužívanějším způsobem je ventilace pozitivním přetlakem. Všechny

ostatní metody mají velmi úzkou oblast použití a značná omezení. Trysková ventilace se

používá jen pro některé zdravotní indikace, mezi které patří například chirurgické výkony v

oblasti hrtanu. Ventilace negativním podtlakem není vhodná pro kriticky nemocné a v dnešní

době se již skoro nepoužívá. Z časového hlediska se rozlišuje krátkodobá a dlouhodobá umělá

plicní ventilace. Krátkodobou ventilací se myslí ventilace například během zákroků na

operačních sálech, při transportu pacienta a v dalších časově krátkých případech. K

dlouhodobé ventilaci slouží ventilátory užívané na jednotkách intenzivní péče, kde je potřeba

zajistit nepřetržitý provoz ventilátoru. Hlavním cílem umělé plicní ventilace je zajištění

podpory ventilace a podpory oxygenace plic. [1,29]

2.1 Komplikace a nežádoucí účinky UPV

Se samotnou umělou plicní ventilací jsou spojené určité zákroky, které mohou

způsobovat komplikace a nežádoucí účinky na organismus jedince. Mezi nejčastější

komplikace patří komplikace vzniklé během intubace a tracheostomie, dále při nevhodné

úrovni zvlhčení, nebo ohřátí vdechované směsi vzduchu. Vliv na komplikace mají také

farmaka s uklidňujícím efektem. 

Nežádoucí účinky UPV a komplikace se vztahují zejména na jeden konkrétní způsob

ventilace, kterým je ventilace pozitivním přetlakem.  Tyto účinky se projevují jak na

mimoplicní oblasti, tak i na samotných plicích. 

Na plicích vlivem agresivní ventilace pozitivním přetlakem může vzniknout plicní

edém, hemoragie a atelektáza. Ani jeden z těchto stavů nemůže být brán na lehkou váhu,
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jedná se o závažné komplikace ohrožující pacientův život. Plicní hemoragie představuje

poškození plicní kapiláry s následným difuzním krvácením do plic. Naopak atelektáza, neboli

plicní kolaps, je stav, kdy se část plíce stává nevzdušnou vlivem například uzávěru průsvitu

průdušky, deformací průdušky nebo zevním stlačením tepennou výdutí. Plicní sklípky jsou

pokryty tzv. Surfaktantem, což je látka snižující povrchové napětí a zajišťuje jejich stále

rozevření. Můžeme říci, že surfaktant má zásadní vliv na správnou funkci alveolů a jeho

narušení vede k právě zmíněnému uzávěru. Narušení bývá nejčastěji způsobeno vysokým

podílem kyslíku ve vdechované směsi během narkózy, umělou plicní ventilací, podáváním

vysokého množství sedativ a opiátů. 

Mimoplicní oblastí se rozumí účinky ventilace na krevní oběh a na metabolismus vody

a iontů. Důsledkem ventilace pozitivním přetlakem dochází k navýšení plicního objemu nad

endexpirační úroveň, což je nefyziologický stav spojený se zvýšením nitrohrudního tlaku.

Naopak při spontánním dýchání dochází ke snižování nitrohrudního tlaku. Zvýšený tlak a

plicní inflace v této oblasti negativně ovlivňují výše zmíněný kardiovaskulární systém. Změny

se mohou projevovat na  tonu vegetativního nervového systému, mechanické iterakcí mezi

plícemi a srdcem a na plicní vaskulární rezistanci. [1,28,30]
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3 Přístroje pro umělou plicní ventilaci
Přístroje používané k UPV označujeme jako ventilátory, díky kterým se částečně, nebo

úplně zajišťuje výměna plynů mezi vnějším prostředím a alveoly. Ventilátory generují

přerušovaný proud vzduchu, který vstupuje do dýchacích cest. Na základě směru tlakového

gradientu proudí při inspiriu generovaný vzduch do plic a během exspiria, kdy je tlakový

gradient opačný,  je vzduch samovolně vydechován.

3.1 Historie plicní ventilace

Přístroje k umělé plicní ventilaci prodělaly během posledních padesáti let značný

pokrok. První zmínky o umělé plicní ventilaci sahají až do období středověku. Velký přínos v

oblasti přírodních věd měla bez sebemenších pochybností arabská kultura. Arabská věda a

medicína dosahovala velmi vysoké úrovně, což dokládá mnoho spisů a knih z této doby.

Slavná díla arabských autorů byla také překládána do latinského jazyka. Vysoká odbornost a

úroveň vydaných knih znamenaly, že byly v Evropě až do 18. století používány pro výuku

medicíny. Nejslavnějším představitelem byl lékař a filozof Abu Ali AlHussei Ibn Abdallah Ibn

Sinna, který ve svém díle „Kanón medicíny“ jako první popisuje způsob provedení tracheální

intubace. Řada dalších arabských lékařů - autorů popisuje ve svých knihách problematiku

průchodnosti horních cest dýchacích a zmiňuje  indikace k provedení tracheotomie. Ve 13.

století popisuje arabský autor Ibn AbiUsaybia oživení pacienta, který byl již ostatními

považován za mrtvého, ale zkušený lékař Saleh Ibn Bahla si povšiml reakce pacienta na

bolestivé podněty. Proto zahájil umělou plicní ventilaci, kdy vháněl vzduch z měchu do nosu

pacienta a díky tohoto pacient přežil. Tato skutečnost se bohužel nedostala do širokého

podvědomí a trvalo dlouhých 500 let, než se tento způsob ventilace začal používat v Evropě.

[1]

První vědecký popis umělé plicní ventilace v Evropě byl roku 1744, kdy britský chirurg

provedl dýchání z úst do úst u horníka, kterého tímto oživil. Do diskuze se zapojili i další

osobnosti. Konstatovali, že dýchaní z úst do úst může zastat funkci měchu, v případě že by

nebyl k dispozici. Jako výhody dýchání z úst do úst zmiňovali menší riziko poranění

dechového aparátu v porovnání s použitím měchu.  V první polovině 19. století pokusy na

zvířatech ukázaly, že ventilace pozitivním přetlakem může způsobit vážné změny na plicích,

jako je například ruptura aleveolů. Na základě této skutečnosti se od roku 1837 podle

vyjádření britské The Royal Human Society od této metody ustupovalo.

Od poloviny 19. století do poloviny 20. století se používaly výhradně manuální techniky

vnějšího tlaku aplikovaného na hrudník a to i přes skutečnost, že již byly objeveny první

přístrojové metody k umělé plicní ventilaci. Během operací, při nichž docházelo k otevření

hrudního koše pacienta, se první hrudní chirurgové potýkali s takzvaným pneumothoraxovým

problémem. Tato skutečnost vedla k vyrovnání nitrohrudního tlaku s tlakem v okolí pacienta,

což bylo a je nežádoucí. Prevencí tohoto problému byla možnost navýšení tlaku v respiračním
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systému nad tlak atmosférický (používáno dnes), a nebo snížení tlaku v okolí pacienta pod

tlak atmosférický (používáno pouze po historicky omezenou dobu).

 Obě metody se rozvíjely současně, avšak zlom nastal během epidemie dětské obrny v

Kodani roku 1952. Tehdy bylo k dispozici pouze sedm ventilátorů na principu zevní ventilace

podtlakem. Vysoká úmrtnost a narůstající počet nemocných vedl vedení nemocnice k oslovení

přednosty anesteziologického oddělení Bjorna Ibsena. Zvolil metodu umělé plicní ventilace

pozitivním přetlakem, kdy pacientům provedl tracheotomii a pokračoval umělou plicní

ventilací. Tento postup vyžadoval zapojení všech studentů medicíny na třísměnný provoz, z

čehož bylo jasné, že tento stav není možné udržet dlouhodobě. Proto byla potřeba vyvinout

ventilátor, který by zastal práci studentů. Švédský specialista Carl Gunnar Engström sestavil

již rok před vypuknutím epidemie objemový ventilátor a na základě vzniklé situace urychlil

jejich doposud stagnující produkci. Po úspěchu léčby během epidemie v Kodani byl tento typ

metody přijat a začali se objevovat další výrobci například z Ameriky a Velké Británie. V roce

1952 britské ministerstvo zdravotnictví plně podpořilo koncept metody umělé plicní ventilace

pozitivním přetlakem. V porovnání s ventilací vytvářející podtlak na hrudní stěnu došlo k

drastickému snížení úmrtnosti a to mělo za následek přijetí tohoto typu ventilace jako

standardní metody pro umělou plicní ventilaci [1]. 
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3.2 Typy ventilátorů

Plicní ventilátory můžeme dělit na několik skupin, a to na základě jejich parametrů a

konstrukce. Konstrukce je zásadním prvkem, který jednotlivé ventilátory odlišuje a

předurčuje jejich oblast použití.

Základní dělení je podle místa a  způsobu užití ventilátorů:

• ventilátory pro intenzivní péči

• ventilátory pro domácí péči

• ventilátory obsažené v anesteziologických přístrojích

• ventilátory bez aktivního řízení výdechu

• ventilátory pro transportní činnost

Další způsob klasifikace je na základě typu generovaného tlaku:

• ventilátory využívající ventilaci podtlakem

• ventilátory využívající ventilaci přetlakem

V dnešní době jsou na základě generovaného tlaku nejpoužívanější v klinické praxi

přístroje využívající ventilaci přetlakem. Z fyziologického hlediska se jedná o méně vhodný

typ ventilace, neboť je při inspiriu plíce vystavena proudu plynů vytvářející v respirační

soustavě přetlak. Za fyziologických podmínek je během inspiria u spontánního dechu v

respirační soustavě podtlak. Na základě této skutečnosti je způsob ventilace přetlakem

označován za méně fyziologický v porovnání s ventilací podtlakem. [1]

Naopak ventilace podtlakem je způsob ventilace založený na vytváření podtlaku v okolí

hrudní stěny pacienta. Podtlak působící na hrudní stěnu zároveň působí i na pleulární a

alveolární prostor. Tento podtlak, vzniklý v alveolárním prostoru, má za následek vznik

proudění plynu z okolí do plic. Plyn proudí do plic na základě směru tlakového gradientu jako

u spontánního dýchání. Během exspiria není podtlak do okolí hrudní stěny generován a na

základě retrakčních schopností hrudního koše dochází k pasivnímu výdechu. Můžeme tedy

říci, že jsou zachovány podobné tlakové poměry jako u spontánního dýchání. Proto je tento

způsob ventilace považován za fyziologičtější. Přístroj zajišťující podtlakové ventilace

označujeme jako železné plíce viz ilustrace 3. I přes tuto skutečnost převládá větší množství

negativ, díky kterým se od tohoto způsobu ventilace upustilo.[1]

Ventilátory jsou klasifikovány také podle typu řídící jednotky na generace:

• 1. generace – tyto ventilátory neměly elektronickou řídící jednotku

• 2. generace – ventilátory s částečnou elektronickou jednotkou

• 3. generace – objevuje se zpětnovazební regulace, použití mikroprocesorů, snímání
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veličin ze senzorů

• 4. generace – moderní přístroje používané v intenzivní péči, umožňují automatické

řízení více řídících proměnných

V neposlední řadě lze ventilátory rozdělit podle použití v závislosti na věku

pacienta. Zvláštní skupinu tvoří novorozenecké ventilátory, u kterých se klade velký důraz na

přesnost měření dodávaných velmi malých dechových objemů. Tyto ventilátory jsou navíc

doplněny o další senzor, který měří dodávaný skutečný objem do respirační soustavy.[1] 

3.2.1 Ventilátory pro intenzivní péči

Ventilátory používané na jednotkách intenzivní péče patří, co se týče nároku na

optimalizaci ventilačních režimů, k těm nejnáročnějším. Ventilační režimy se upravují na

základě potřeb pacienta s přihlédnutím ke stavu jeho plicního poškození a stavu respirační

soustavy. Tyto ventilátory obsahují velké množství přednastavených ventilačních režimů,

které je možno dále individualizovat v závislosti na aktuálních podmínkách. Míra

přizpůsobení režimu se odvíjí podle počtu nastavitelných ventilačních parametrů pro daný

režim. Díky velké míře optimalizace je umožněno nastavit ventilaci velmi specificky pro

jakýkoliv případ. Nejmodernější ventilátory sledují stav pacienta a při jakýchkoliv změnách

jeho stavu dokáží automaticky regulovat parametry ventilačního režimu v reálném čase.

Automatická regulace parametrů probíhá pouze v určitých mezích, které jsou obsluhou

nastaveny. Zamezuje se tak případu, že by přístroj způsobil nechtěná poškození dýchacího

aparátu pacienta. Ventilátory pro intenzivní péči detailně monitorují a zobrazují na monitoru

během ventilace samotné parametry ventilace, poddajnost respirační soustavy a průtočný

odpor dýchacích cest. Nedílnou součástí jsou také alarmy upozorňující na překročení horní a

dolní meze některého parametru. Nároky na hmotnost, velikost, energetickou bilanci nejsou u

ventilátorů určených pro tuto oblast použití nikterak rozhodující a při výběru ventilátoru

nejsou podstatné.[1,33]

Konstrukce ventilátoru

Typický ventilátor pro intenzivní péči je přes směšovač napojen na zdroj stlačeného

kyslíku a vzduchu. Směšovačem plynů slouží k nastavení frakce kyslíku ve ventilační směsi.

Může se pohybovat od čistého vzduchu až po čistý kyslík. Ze směšovače plynů proudí plyn na

vstup inspiračního ventilu, který je proporcionálně řízený. To znamená, že nedisponuje jenom

stavy otevřeno – zavřeno, ale velikostí přiváděného řídícího napětí lze ovlivňovat i míru jeho

otevření. Tímto dochází k regulaci průtoku plynu ventilem na inspirační větvi. Exspirační

ventil na výstupu je podobně jako inspirační proporcionálně řízený, ovšem odlišné

konstrukce. U expiračního ventilu je důležitý nulový průtokový odpor při jeho úplném

otevření, v opačném případě by mohlo docházet k omezování vyprazdňovaní plic a

hyperinflaci plic, což je stav patologicky zvýšeného plicního objemu na konci výdechu.

Inspirační ventil je otevřen během inspiria a uzavřen během exspiria, naopak exspirační ventil
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je vždy v opačném stavu otevření – zavření k ventilu inspiračnímu. Na vstupu do dýchacích

cest i na výstupu jsou  měřiče tlaku a průtoku, které slouží k monitorování ventilace a řízení

funkce ventilátoru. Tyto senzory se nacházejí uvnitř ventilátoru. Nevýhoda tohoto umístění

senzorů spočívá v tom, že se při snižující velikostí dechového objemu zvyšuje rozdíl mezi

dechovým objemem vyprodukovaným ventilátorem a dechovým objemem reálně dodaným do

dýchacího aparátu. Tato skutečnost je dána nenulovou poddajností pacientského okruhu, kdy

ventilátor spotřebovává část vyprodukovaného dechového objemu na natlakování a objemové

změny pacientského okruhu a do respirační soustavy není ovšem žádný dechový objem

dopraven. U velkých dechových objemů toto nehraje významnou roli, protože rozdíly jsou

minimální, nicméně u neonatologických pacientů musí být použito jiného rozmístění senzorů

kvůli vyšší přesnosti. Řízení ventilů a celkovou komunikaci mezi jednotlivými prvky

zajišťuje mikroprocesor, na který jsou dále připojeny ovládací prvky, displej, zvukové

výstražné indikátory a vizuální indikátory. Obrazovka displeje může zobrazovat ventilační

parametry, dechové parametry, dechové křivky a mnoho dalšího.[1]

3.2.2 Ventilátory obsažené v anesteziologických přístrojích

Typický ventilátor používaný v kombinaci s anesteziologickým přístrojem má z

konstrukčního hlediska charakteristický prvek, kterým je pryžový měch s jednocestnými
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ventily. Tento měch je umístěn v hermeticky uzavřené nádobě a slouží jako pohon ventilátoru.

Do nádoby proudí během inspiria kyslík nebo směs se vzduchem a stlačuje vak, během

exspiria se vak automaticky roztahuje do výchozí polohy. Počet ventilačních režimů a

parametrů je značně omezen, nicméně toto není negativum, neboť se při anestezii

předpokládá, že pacient má zdravé plíce a je sám schopen dýchat. Proto není potřeba, aby

ventilátor disponoval velkým množstvím přednastavených ventilačních režimů a ventilačních

parametrů. Místo měchu se také používá píst, nebo turbína. Turbína se vyskytuje u

nejnovějších systémů a umožňuje nejlépe regulovat tlak a průtok během dechového cyklu.

Výhoda pístu spočívá ve velmi přesném generování malých dechových objemů. [1,33]

3.2.3 Ventilátory bez aktivního řízení výdechu

Ventilátory bez aktivního řízení výdechu nedisponují velkým množství ventilačních

režimů a v porovnání s ostatními typy ventilátorů se jedná o konstrukčně jednodušší zařízení.

V dýchacích cestách vytvářejí neustálý přetlak, popřípadě se střídají intervaly s vyšší

hodnotou přetlaku v době inspira a nižší hodnotou přetlaku v době exspiria. Střídání může být

závislé na dechové aktivitě pacienta, ale také nemusí. V případě že jest, iniciuje se režim na

základě dechového úsilí pacienta.  Z konstrukčního hlediska se ventilátor skládá z dmychadla,

které nasává z okolí vzduch a vhání jej do pacientského okruhu. Střídání inspiria a exspiria

má na starost inspirační ventil, který je řízen řídícím systémem v podobě mikroprocesoru.

Řídící systém ovládá i samotné dmychadlo u kterého řídí jeho otáčky, díky kterým se mění

úroveň tlaku v okruhu.  Za inspiračním ventilem jsou senzory tlaku a průtoku. Na expirační

větvi u tohoto ventilátoru není  řízený exspirační ventil, ale pouze výdechový otvor, kterým

proudí vydechovaný vzduch a také vzduch proudící do dýchacího aparátu ven. Proto v okruhu

musí být neustále zajištěn přetlak, jinak by nebylo možné do dýchacího systému dopravit

potřebné množství vzduchu. Tento typ ventilátoru se používá například na léčbu spánkové

apnoe, takže se jedná o přístroj, který může být používán v domácím prostředí. Z toho

vyplývají i požadavky na takovýto přístroj, které nejsou nikterak přehnané. Ventilátor nemusí

obsahovat ve většině případu ani záložní baterii. U ventilátoru na léčbu spánkové apnoe je

výdechový otvor vetšinou na obličejové masce, kterou má pacient během spánku připevněnou

na obličeji.[1]
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3.2.4 Ventilátory pro transportní činnost

Na ventilátory využívající se například v sanitních vozidlech či ve vrtulnících záchranné

služby jsou kladeny nároky zejména na velikost přístroje, jeho skladnost, hmotnost a

jednoduchost přesunu. Transportní ventilátory jsou určené zejména k transportu a proto je

důležitá odolnost přístroje vůči mechanickému poškození,  stříkající vodě a velkým teplotním

rozdílům. Velký důraz je kladen na nízkou spotřebu plynů a nízkou energetickou náročnost

celého přístroje při napájení z baterií.  Zdrojem vzduchu může být v nemocnici nemocniční

rozvod, při transportu tlaková láhev, nebo je ventilátor vybaven dmychadlem, které přes filtry

nasává okolní vzduch. Napájení transportních ventilátoru elektrickou energií je řešeno

prostřednictvím akumulátorů.  U akumulátorů je důležitá jejich kapacita, která předurčuje

výdrž  na jedno nabití. Důležitá je samozřejmě spotřeba samotného ventilátoru a vybíjecí

proud akumulátoru, který úzce souvisí s kapacitou akumulátoru. K prodloužení výdrže

ventilátoru jsou dodávaný i dodatečné záložní akumulátory. V porovnání s ventilátory

určenými k intenzivní péči jsou nároky na tyto ventilátory úplně odlišné. Nejsou kladeny

velké nároky na počet ventilačních režimů, na množství nastavitelných parametrů, nebo na

detailní monitorování respiračního aparátu. Ventilátory obvykle disponují  jedním nebo dvěma

ventilačními režimy, které plně dostačují k umělé plicní ventilaci pacienta během transportu.

Velmi moderní transportní ventilátory se mohou svými funkcemi přibližovat ventilátorům

určeným pro intenzivní péči.[1]
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4 Ventilační režimy
Ventilační režimy jsou přesně naprogramované způsoby řízení ventilace plicním

ventilátorem na základě informací získaných ze senzorů nacházejících se uvnitř zařízení. Níže

popsané ventilační režimy představují vždy konkrétní způsob realizace ventilace pozitivním

přetlakem. [1]

Klasifikace jednotlivých ventilačních režimů není tak jednotná, jak by se mohlo na

první pohled zdát. Například samotní výrobci zavádějí nová pojmenování, pro již

pojmenované a tím se do členění režimů vnáší zbytečný zmatek. 

Ventilační režimy dělíme podle:

• stupně ventilační podpory

• synchronie s inspiriem nemocného

• způsobu řízení inspirační fáze

4.1 Dělení podle stupně ventilační podpory

Na základě stupně ventilační podpory dělíme ventilační režimy na režimy zajišťující

plnou ventilační podporu a režimy zajišťující částečnou ventilační podporu. [1,29]

4.2 Dělení podle synchronie s inspiriem pacienta

Ventilační režimy mohou být synchronizovány s dechovou činností pacienta, ale také

nemusí. Vždy záleží na dechové aktivitě pacienta a dané situaci, kdy se plicní ventilátor bude

využívat. V zásadě se ventilační režimy rozdělují na synchronní a asynchronní. 

U synchronního režimu je dechová aktivita nemocného synchronizována s aktivitou

ventilátoru na základě změny tlaku, nebo na základě změny průtoku v okruhu plicního

ventilátoru. Samostatná dechová činnost pacienta, respektive inspirium, vyvolává pokles tlaku

v okruhu ventilátoru a díky toho detekční mechanizmy ventilátoru rozpoznají pokles a spouští

dechový cyklus. Detekčním mechanizmem je v tomto případě tlakový snímač, kdy se klade

velký důraz na jeho přesnost měření, umístění v okruhu a časovou prodlevu při měření.

Všechny tyto aspekty  jsou velmi důležité pro kvalitní synchronizaci ventilátoru s

pacientovým dechovým úsilím. V dnešních přístrojích se ovšem stále častěji objevuje

synchronizace na základě změny průtoku, která je realizována zcela odlišně v porovnání s

předchozím typem. Během expirační pauzy proudí okruhem ventilátoru proud vzduchu, který

je snímán na exspiračním konci ventilátoru průtokoměrem. Během inspiria je zaznamenán

pokles proudu vzduchu na snímači, neboť určité množství vzduchu proudí do dýchacích cest

pacienta. 

U nemocných vzhledem k jejich dechové aktivitě rozlišujeme několik typů dechů, na

základě kterých volíme u ventilátorů synchronizovaných s inspiriem nemocného vhodný

19



ventilační režim. Rozlišujeme řízené, asistované, spontánní podporované a spontánní

nepodporované dechy.  Pod pojmem řízeného dechu si lze představit nemocného, který

nevykazuje žádnou vlastní dechovou aktivitu a všechnu dechovou práci zastává ventilátor.

Naopak při asistovaném dechu  sám nemocný určuje svým dechem aktivitu ventilátoru a tedy

spuštění asistovaného dechu při své slabé dechové funkci. Jak při řízeném, tak asistovaném

dechu je  velikost dechu definována nastavenými hodnotami na ventilátoru obsluhou. V

případě, že nemocný dýchá sám a plicní ventilátor nemocnému během inspiria pouze

napomáhá v dosažení potřebného inspiračního průtoku, hovoříme o spontánním

podporovaném dechu. Pokud je nemocného úsilí dostatečné a není potřeba  podpory, jedná se

o spontánní nepodporovaný dech.

Asynchronní režim spouští dechový cyklus bez ohledu na fázi dechové aktivity

pacienta. [1,29,33] 

4.3 Dělení podle způsobu řízení inspirační fáze

Podle posledního způsobu lze ventilační režimy rozdělit na režimy s nastavitelnou

velikostí dechového objemu a na režimy s nastavitelnou úrovní tlaků v dýchacích cestách. 

Režimy s nastavitelnou velikostí dechového objemu zajišťují konstantní distribuci

dechového objemu. V tomto případě se změny na poddajnosti a rezistanci dýchacího systému

neprojevují ve změně velikosti objemu. Existují dva režimy zajišťující konstantní objem a to

jsou: objemově řízená ventilace a objemově řízená synchronizovaná intermitentní ventilace.

[1,33]

V porovnání s výše zmíněným, režimy s variabilní velikostí dechového objemu dokáží

reagovat na změny poddajnosti a rezistance dechového aparátu a to má za následek

přizpůsobení velikosti dechového objemu. Do této kategorie patří následující režimy: tlakově

řízená ventilace, tlakově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace, tlakově

podporovaná ventilace a další. [1,33] 

S rozvojem elektroniky, mikroprocesorové techniky a automatizace se naskytla možnost

navrhovat nové, komplexní ventilační režimy, které v počátcích vývoje ventilační techniky

nebylo možné realizovat. Ventilátory u těchto komplexních režimů sledují současně několik

řídících proměnných, automaticky zpracovávají výstupní hodnoty z těchto proměnných a

podle nich upravují svou činnost. Celý algoritmus zabezpečující správnou funkci je unikátní

pro každého výrobce plicních ventilátorů. Některé ventilační režimy mohou být plně

automatizované. V takovém případě využívají prvky umělé inteligence. [33]

V následujících dvou kapitolách se objevují dva ventilační režimy, které patří k těm

nejzákladnějším a z kterých další, sofistikovanější režimy vycházejí. 
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4.3.1 Objemově řízená ventilace

Tento režim využívá jako hlavní řídící proměnnou velikost dechového objemu, který je

obsluhou nastaven. Do plic a dýchacího ústrojí proudí během ventilace stále stejný objem

plynu. Iniciace tohoto režimu je na základě času, popřípadě na základě rozpoznání dechové

aktivity nemocného, ovšem bez uplatnění dechové aktivity na nastaveném dechovém objemu.

Limitní hodnotou inspiria je nastavený dechový objem a opakování dechového cyklu probíhá

v závislosti na čase nebo objemu. Dechový objem lze nastavit přímo, nebo také nepřímo, kdy

se vypočítavá z nastaveného inspiračního průtoku a doby inspiria. Obsluha může u tohoto

režimu nastavovat velikost dechového objemu, který je obecně v rozsahu 6 – 8 ml/kg,

dechovou frekvenci 12 – 16/min, dobu inspiria, popřípadě poměr mezi inspiriem a exspiriem

a v neposlední řadě isnpirační pauzu v sekundách nebo procentech. [1,8,33]

4.3.2 Tlakově řízená ventilace

Jak již z názvu vypovídá, u tohoto režimu je limitní hodnotou nastavená velikost

inspiračního tlaku vznikajícího jako odpověď na plnící se dechový aparát plynem. Ve většině

případů je iniciace režimu závislá na čase, nebo tlaku. Pokud je ventilátor vybaven

průtokoměrem,  může být využito i jeho ke sledování průtoku plynu a iniciaci režimu.

Cyklování režimu je závislé na čase a může být realizováno ve dvou variantách, kdy se

nastavuje poměr mezi dobou trvání inspiria a exspiria, nebo dobou inspiria. Je to tedy stejné

jako u objemově řízené ventilace, pouze nelze cyklování zakládat na změnách objemu. V

porovnání s objemově řízenou ventilací vzniká v dýchacích cestách vyšší tlak, což může vést

k lepší oxygenaci. [1,8,33]

4.4 Dechový cyklus

Dechový cyklus u ventilátorů využívající konvenční ventilaci pozitivní přetlakem

můžeme rozdělit na několik fází, v podstatě velmi podobných jako při spontánním dýchání

jedince. Ovšem také záleží na mechanické konstrukci ventilátoru a zvoleném ventilačním

režimu. Obecně lze říci, že dechový cyklus je rozdělen na čtyři fáze: inspirační fáze,

inspirační pauza, exspirační fáze a exspirační pauza. Inspirační fáze je děj, při kterém

dochází k proudění plynné směsi na základě funkce ventilátoru do dýchacích cest. Začátek i

konec inspirační fáze má své podmínky, díky kterým je zaručena správná funkčnost. Bez

stanovení podmínek by docházelo k chaotickému proudění vzduchu dýchacími cestami, které

by mohlo způsobit poškození dýchacího ústrojí. Inspirační fáze je spuštěna na základě

například času, který skončil po uplynutí nastavené doby dechového cyklu, nebo také na

základě změny tlaku v dýchacím okruhu, popřípadě změnami průtoku. Inspirační fáze může

být spuštěna na základě synchronie s inspiriem nemocného, viz kapitola 3.3.2.  Během

inspiria se sleduje řídící parametr, který je závislý na konstrukčním řešení daného ventilátoru

a podle tohoto parametru inspirační fáze skončí nebo dál pokračuje. Řídícím parametrem

může být tlak, který dostáváme na výstupu z tlakového snímače, nebo informace o velikosti
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průtoku z průtokoměru. Při nastavení určité maximální meze tlaku, který může v dýchací

soustavě být, je inspirační fáze ukončena. Obdobně tomu je během měření průtoku, kdy

ventilátor generuje konstantní průtok plynů po určitou dobu, až dojde k dosažení

požadovaného objemu. Během inspirační fáze je na výstupní větvi neustále uzavřen

exspirační ventil, v opačném případě by nebylo možno dostat potřebné množství plynu do

plic. Následuje inspirační pauza a přechod do exspirační fáze. Inspirační pauze může a nemusí

být součástí každého ventilačního režimu. Během této pauzy dochází k zástavě proudění

dýchací směsi, exspirační ventil je pořád uzavřen. Potenciální výhoda této pauzy je v zlepšení

redistribuce dýchacích plynů v intrapulmonálním prostoru. Doba  pauzy může být nastavena v

sekundách, nebo jako procento trvání celého dechového cyklu. Exspirační fáze je na rozdíl od

inspirační velmi jednoduchá. Nevyžaduje stanovení mnoha podmínek. Následuje vždy po

inspirační fázi nebo pauze (pokud je aktivní) a způsobuje otevření exspiračního ventilu.

Jelikož v cestě výdechu vzduchu z plic nestojí žádná překážka (exspirační ventil), probíhá

výdech, což je děj pasivní. Délka doby otevření exspiračního ventilu je dána na základě

nastavení poměru mezi inspiriem a exspiriem. Exspirační pauza je časový interval, který

vzniká po skončení exspirační fáze a začátku nové, opakující se inspirační fáze. Její délku

nenastavujeme, vyplývá automaticky a může se průběžně v řádech milisekund měnit. [29]

4.5 Pozitivní endexspirační přetlak

Pozitivní endexspirační přetlak, neboli PEEP je úroveň tlaku v plicích, který je vyšší než

tlak atmosferický na konci exspiria při umělé plicní ventilaci a zároveň při použití PEEP

metody během samotné ventilace. V dnešní době je PEEP součástí téměř všech ventilačních

režimů. Aplikace PEEP se projevila jako velmi vhodná a u většiny pacientů přínosná bez

výrazných  negativních následků. Velký význam má u nemocných s akutním plicním selháním

a s chronickou obstrukční plicní nemocí. Podle velikosti použitého tlaku se PEEP dělí na

nízkou, střední a vysokou úroveň, kdy vysoká úroveň PEEP je používána při ventilaci

nemocných s akutním selháním plic a CHOPN. Zavedení pozitivního endexspiračního

přetlaku během umělé ventilace vede k ovlivnění dechové práce, ovlivnění oxygenace,

omezení plicního poškození a ovlivnění nerovnoměrné distribuce plynů v plicích. Vhodná

velikost PEEP vede ke zlepšení rovnoměrnosti ventilace a tím pádem ke zlepšení samotné

oxygenace, což se velmi projevuje u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí.[1,30] 
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5 Návrh ventilačního systému
Plicní ventilátor bude navržen s ohledem na jeho specifický účel použití, kterým je

ventilace laboratorních zvířat během experimentů prováděných v celkové anestezii při

otevřeném hrudním koši. Z předešlých kapitol, výše uvedených informací a nabytých znalostí

bylo dosaženo závěru, že ventilátor bude využívat ventilaci pozitivním přetlakem a to z

důvodu nemožnosti vytvoření podtlaku okolo hrudníku laboratorního zvířete a zároveň

zabezpečení přístupu operatéra k zvířeti. Plicní ventilátor nebude tedy sloužit pouze jako

podpora samostatného, nedostatečného dechového cyklu u laboratorního zvířete, nýbrž bude

sloužit jako úplná náhrada samostatné dechové činnosti. Pokud by měl být plicní ventilátor

klasifikován, bude se jednat o ventilátor zajišťující plnou ventilační podporu a pracovat bude

v asynchronním režimu, nebude tedy brát ohled na samostatnou ventilační činnost

laboratorního zvířete. Ventilátor bude obsahovat hlavní řídící člen a ovládací moduly, kterými

se budou upravovat samostatné parametry ventilace. Celý systém je navrhnut tak, aby bylo

kdykoliv možné v případě potřeby či poruchy jakýkoliv modul jednoduše nahradit, odstranit

nebo doplnit. Na tento ventilátor nejsou kladeny žádné velké nároky co se počtu ventilačních

režimů týče, důležitá je jednoduchá obsluha, vysoká míra spolehlivosti a přesnosti

nastavených parametrů. 

5.1 Blokové schéma plicního ventilátoru

Blokové schéma je navrhováno s ohledem na následnou realizaci, při které je možné ze

schématu vycházet. Na vstup přístroje může být přiveden vzduch ze směšovače plynů, nebo v
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opačném případě dokáže přístroj nasávat okolní vzduch pomocí elektricky řízené

membránové pumpy a pumpovat jej do ventilačního okruhu. Za pumpou následuje inspirační

ventil, který je otevřen v době inspiria a uzavřen během exspiria. Na místě inspiračního

ventilu je použit proporcionálně řízený ventil, který propouští pouze takové množství plynu,

jak velké řídící napětí je na něj přivedeno. Ventil má svou řídící jednotku, která ovládá

mechanizmy ovlivňující samotný průtok ventilem. Úměrné množství vzduchu poté vstupuje

do dýchacích cest laboratorního zvířete. Na exspirační větvi je umístěn tlakový snímač, který

nepřetržitě snímá hodnoty tlaku ve ventilačním okruhu. Exspirační ventil je otevřen pouze

během exspiria a zajišťuje odvod plynu, během inspiria je zavřen. Řízení obou ventilů a

pumpy zajišťuje hlavní řídící prvek tohoto ventilátoru, což je mikroprocesor. K řídícímu

systému jsou připojeny ovládací prvky a displeje ve formě modulů. Napájení celého systému

je realizováno ze síťového rozvodu elektrické energie s následnou úpravou velikosti napětí na

různě velké hodnoty a to z důvodu nemožnosti napájení všech elektrických součástek a

zařízení stejnou úrovní napětí.

5.2 Popis jednotlivých bloků

Následující kapitoly budou zaměřeny popisu jednotlivých mechanických a

elektronických částí plicního ventilátoru spolu s vhodným výběrem hardwarových

komponentů, jako je inspirační a exspirační ventil, snímače, pumpa, ovládací komponenty,

displeje a samotný řídící člen MCU.

Popis jednotlivých bloků:

• Dmychadlo – tento prvek bude zajišťovat konstantní pumpování vzduchu z okolí,

nebo plynné směsi ze směšovače plynů do okruhu ventilátoru a plic laboratorního

zvířete. Nároky na dmychadlo jsou pouze základní a to tichý provoz, odolnost vůči

různým velikostem vstupních tlaků a kompaktní rozměry. Samotná spotřeba nehraje

velkou roli. 

• Inspirační ventil – je otevřen v době inspiria a uzavřen během exspiria. Bude se

využívat proporcionálně řízeného ventilu, kdy velikost průtoku je úměrná

přivedenému řídící napětí. Mechanicky může byt ventil řešen pomocí elektromagnetu,

který po přivedení napětí způsobuje změnu polohy tělesa (např kulička) vůči otvoru,

na který je připojen přívod vzduchu. Tímto způsobem dochází k regulaci průtoku.

Tuto činnost může provádět řídící jednotka ventilu. V kombinaci s konstantním

zdrojem tlaku a regulací průtoku, je možno generovat libovolná průběh průtokové

křivky.

• Snímač – slouží jako základní prvek, který se využívá ke snímání určité fyzikální

veličiny během ventilace a na základě změny této hodnoty dochází k řízení

samostatného průběhu ventilačního režimu. Snímač a měření je realizováno v
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exspirační větvi plicního ventilátoru. 

• Exspirační ventil – jedná se o ventil mechanicky velmi podobný s inspiračním

ventilem, pouze s tím rozdílem, že není regulovatelný. Na exspirační větvi není

potřeba žádné regulace průtoku a modulace ventilační křivky, proto může ventil

přecházet pouze mezi stavy otevřeno a zavřeno. 

• MCU – mikrokontrolér zajišťuje řízení celého elektronického obvodu. Proto je kladen

velký důraz na správný výběr tohoto prvku. Na trhu existuje několik společností

vyrábějící MCU, nejznámější z nich jsou Atmel a Motorola. 

• Displeje, ovládací prvky – ovládacími prvky se budou nastavovat parametry plicní

ventilace, kdy jednotlivé hodnoty budou zobrazovány na patřičném displeji. Každý

ovládací prvek má tedy svůj zobrazovací displej a ve výsledku tvoří samostatný,

přehledný a jednoduše ovladatelný prvek, který může být v případě poruchy jednoduše

nahrazen.  

• Napájení – realizováno ze sítě.
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6 Hardwarová realizace ventilačního systému
Hardware plicního ventilátoru PV100 je postaven na principu několika menších částí

(modulů) s vnitřní sériovou komunikací mezi těmito moduly. Každý modul vykonává a

zpracovává určitou část funkcí zařízení. Tato konfigurace je zajímavá tím, že v reálném čase

dokáže zpracovávat více funkcí najednou (paralelně). Rovněž ji lze jednoduše rozšiřovat o

další aplikace a funkce přidáním modulu v případě potřeby. Také zjednodušuje a zlevňuje

opravy, kdy stačí vyměnit vadný či opotřebovaný modul. Další zajímavostí je přesunutí méně

potřebných funkcí, které by zbytečně zatěžovaly hlavní procesor na jiné samostatné moduly

(např displej). Každý modul musí být vybaven mikroprocesorem, jednak kvůli vzájemné

sériové komunikací a jednak kvůli vykonávání vlastní práce. V dnešní době lze jednoduché i

středně složité funkce vytvořit na velmi levných, ale výkonných procesorech. Téměř všechny

procesory již mají v základě hardwarově zpracované komunikační linky. 
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6.1 Řídící modul

Řídící modul se stará o koordinaci, řídí a kontroluje celkový proces zařízení.

Řídící modul obsahuje:

• hlavní procesor se základním softwarem

• obvod reálného času (RTC) se zálohovací baterií

• obvod paměti RAM s připojením na zálohovací baterii

• obvod UART – USB pro komunikaci s PC

• jeden kanál snímače tlaku

• 3 silové výstupy pro ovládání motoru pumpy a elektromagnetických ventilů

• napájecí zdroj

• tlačítka pro ovládání zařízení

• konektor vnitřní komunikační linky I2C

Popis zapojení řídícího modulu

Jako základní procesor je použit model ATmega1284 od společnosti Atmel a to z

důvodu velmi dobré a podrobné dokumentace, dostupných vývojových prostředků a velmi

příznivé ceny. Typ ATmega1284 má dostatečně velkou programovou flash paměť (128kB),

paměť eeprom (4kB), paměť SRAM (16kB) a potřebné množství programovatelných

vstupně / výstupních portů.[13]

Procesor je řízen externím krystalem (X4) s frekvencí 18,432 MHz. Tato frekvence byla

zvolena vzhledem k externí komunikaci s PC, kdy se využívá asynchronní komunikace a

maximální možné hodinové frekvence procesoru (20MHz). Vycházelo se též z doporučení

výrobce popsaného v datasheetu mikroprocesoru. Krystal s touto frekvencí je navíc běžně

dostupný. Ke správné funkci oscilátoru procesoru a shodu s EMC (Elektromagnetická

kompatibilita) slouží připojené kondenzátory C4 a C5. Procesor obsahuje vnitřní analogově –

digitální převodník, který je využit k měření napětí z tlakového snímače. Napájení ADC je

realizováno přes RC filtr, který je tvořen rezistorem R3 a kondenzátorem C7. Tento filtr

snižuje průnik nežádoucích složek z napájecí větve +3,3V do převodníku. ADC využívá

vnitřní referenční úrovně, kterou je nutné podepřít externím kondenzátorem C6.
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K procesoru je připojen přes sériovou linku UART piny RXD0 (PD0, pin9) a TXD0

(PD1, pin 10) komunikační obvod FT230XS.[15] Tento obvod tvoří převodník linky UART a

USB linky. Jde především o velmi jednoduché spojení s externím zařízením, jakým může být

především stolní, nebo přenosný počítač. Obvod FT230XS vyžaduje ke své činnosti minimum

pasivních součástek. Napájení obvodu je provedeno přímo z linky USB (+5V) přes LC filtr,

který je tvořen tlumivkou L1 a kondenzátory C3 a C36. Tento obvod obsahuje vnitřní zdroj

+3,3V pro napájení vlastních periférií a rovněž zabezpečuje prostřednictvím kondenzátoru

C40 vlastní reset při připojení linky USB. Tento reset je velmi důležitý, jinak by obvod

nefungoval. Linka USB je od obvodu impedančně oddělena rezistory R1 a R2 a kondenzátory

C1 a C2. Aktivní komunikace je indikována LED kontrolkami Q10 pro RX (recieve data –

přijímána data) linku a Q11 pro TX (transmit data – posílána data) linku. Rezistor R27 slouží

k omezení tekoucího proudu LED kontrolkami. Rezistor je pouze jeden, neboť je to

dostatečné, protože v čase téměř vždy svítí jen jedna LED kontrolka. 

Výpočet hodnoty rezistoru:

Rled=Ucc−Uled /Iled (3)

• Požadovaný proud Iled => 10mA (podle typu LED, odvíjí se svítivost). Je zapotřebí
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počítat s tím, že je nutné zvýšit proud protékající LED kontrolkami v důsledku optické

indikace krátkých impulsů

• Napájecí napětí Ucc = 3,3V

• Úbytek napětí na LED Uled = +2,4V (podle typu LED)

Tento komunikační kanál bude sloužit k připojení na PC za účelem komfortního

nastavení přístroje, možnosti připojení k sestavě a získání naměřených dat apod. Je nutné

podotknout, že k obsluze plicního ventilátoru prostřednictví PC je zapotřebí vytvoření

adekvátního softwaru, který by tuto činnost umožňoval.

K procesoru je dále připojen obvod reálného času MCP795W – RTC.[16] Tento obvod

je zde jako doplňkový , jako zdroj reálného času pro případ například požadavku ukládání dat

s časovým razítkem do paměti přístroje. Lze takto ukládat různé události pro případ

diagnostiky vlastního zařízení, lze ukládat naměřená data s časovým razítkem za účelem

vynesení průběhu, vykreslení grafů apod. Rovněž je možné využít časového obvodu k různým

automatickým akcím, obsahuje navíc programovatelné alarmy, které mohou vyvolat

naprogramovanou akci v čase. Využití tohoto procesoru se jeví jako ideální při programování

složitějších ventilačních režimů. Komunikace obvodu s procesorem je provedena po sběrnici

SPI, kterou procesor disponuje. Obvod MCP796W – RTC musí být zálohován baterií (BAT1)

pro případ odpojení přístroje od sítě a tím zabezpečení chodu vlastního časového stroje.

Časovou základnou je klasický krystal o frekvenci 32,768kHz. Kondenzátory C8 a C9

zabezpečují správný chod oscilátoru. 

Jak již bylo řečeno, je možné, že v budoucnu vznikne požadavek na ukládání různých

dat pro jejich další zpracování a analýzu v PC. Jako uložiště dat byla zvolena paměť SRAM s

možností zálohování z baterie (BAT1) pro zachování dat v době nepřítomnosti napájecího

napětí přístroje. Jako paměť SRAM byl zvolen obvod 23LCV1024 od společnosti Microchip,

který je připojen sběrnicí SPI k procesoru[17]. Stejnou sběrnicí je připojen i obvod reálného
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času. Výběr správného obvodu ke komunikaci je zabezpečen signály CS – RTC a CS – RAN,

které jsou přivedeny na vstupní pin CS (chip select) obvodu paměti SRAM a obvodu reálného

času ze dvou linek hlavního procesoru.

Linky programovacího rozhraní jsou připojeny k hlavnímu řídícímu procesoru

prostřednictvím vlastních SPI linek procesoru. Tato sběrnice slouží k programování a

nastavení hlavního procesoru z PC prostřednictvím hardwarového programátoru a vývojového

a programovacího prostředí Atmel Studio. 

Další používanou linkou je sériová synchronní linka I2C pro vnitřní komunikaci

hlavního procesoru s dalšími moduly přístroje. Tato linka je navíc vybavena linkou „žádost“.

Pokud některý modul vyžaduje pozornost, uvede tuto linku do nízké úrovně a čeká na

obsluhu. Toto řešení je zvoleno proto, aby se hlavní procesor nemusel neustále zabývat

obsluhou modulů, na kterých se nemusí v dlouhém časovém intervalu nic změnit.

Na základní desce jsou dále výkonové výstupy pro řízení inspiračního a exspiračního

ventilu a také samotného dmychadla. Jednotlivé výkonové výstupy jsou specificky

uzpůsobeny pro řízení každého výstupního hardwaru. Na výstupu z mikroprocesoru je

připojena soustava elektronických součástek (tranzistor, operační zesilovač) mající za úkol

spínání, řízení a přivádění napájecího napětí k hardwaru. Detailní popis zapojení je v

následujících podkapitolách 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 patřících jednotlivým výkonovým

komponentám. 

Součástí řídícího modulu jsou čtyři tlačítka a tlakový snímač. Popis funkce tlačítek a

zapojení tlakového snímače se nachází v podkapitolách 6.1.1 a 6.1.2. 

6.1.1 Tlačítka

Na řídícím modulu jsou k dispozici čtyři tlačítka, kdy funkce jednotlivých tlačítek je

předem nadefinována. Tlačítko 1 slouží ke spuštění plicní ventilace. Tlačítkem 2 se plicní

ventilace vypne. Tlačítko číslo 3 je tzv potvrzovací, to znamená, že se jím potvrzuje

nastavený parametr ventilace a po jeho stisknutí se provede změna. 

Navíc každý modul disponuje kromě potenciometru k nastavení parametru ventilace

také tlačítkem, kterým se povoluje možnost nastavení ventilačního parametru. Jedná se o

dvoustupňovou ochranu před náhodnými změnami parametru způsobených nešetrným

zacházením. 

6.1.2 Senzor tlaku

Důležitou součástí plicního ventilátoru je obvod tlakového snímače. Jako nejvhodnější a

nejdostupnější se jevil tlakovým snímačem Omron 2SMPP – 02, který se hojně využívá

například v měřičích krevního tlaku různých společností [18]. Tento tlakový snímač je tvořen

odporovým můstkem, který se působením tlaku na membránu rozváhuje a tím přemění energii

tlaku na změnu odporu můstku. Průchodem konstantního proudu můstkem se získává napětí,
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jehož velikost je úměrná rozváhování můstku, tedy působením tlaku. Jako zdroj proudu je

použito jedné poloviny operačního zesilovače OPA 2333[19] zapojení s rezistory R13, R8 a

zdrojem konstantního referenčního napětí LM4041[20]. Doporučená velikost proudu

tlakovým snímačem je výrobcem stanovena na hodnotu 100uA DC. Proud protékající

můstkem snímače tlaku je dán poměrem referenčního napětí ku hodnotě rezistorů R13 a R8.

Ik=Uref /(R13+R8) (4)

 

• Uref = +1,225 V

• R13 = 12,1 kΩ 0,01%

• R8 = 150 Ω 0,1%

Jelikož je můstek tlakového snímače napájen konstantním proudem, je napětí

rozváhovaného můstku úměrné tlaku (zanedbá – li se teplotní drift použitých součástek,

předpokládá se ovšem použití plicního ventilátoru v teplotně stabilní místnosti). Generované

napětí ze senzoru je nutné zesílit a přivést na AD převodník hlavního řídícího procesoru. K

zesílení napětí je použito speciálního operačního zesilovače MCP6N11[21], který je přímo

doporučen výrobcem ke zpracování signálu z tlakového snímače Omron. Zesílení operačního

zesilovače je dáno poměrem rezistoru R14 k rezistoru R15. Zesílené napětí je dále filtrováno

RC filtrem, který je tvořen druhou polovinou operačního zesilovače OPA2333 (obsahuje v

pouzdře dva operační zesilovače). Změnou zesílení je možno měnit rozsah měření tlaku.

Zesílené napětí, jak již bylo řečeno, je přiváděno na vstup AD převodníku hlavního

mikroprocesoru.
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6.2 Periferie

Pod pojmem periferie se v tomto případě rozumí zařízení, která se připojují k hlavnímu

řídícímu členu a vykonávají na základě instrukcí svou funkci. Patří zde hardwarové prvky

jako je dmychadlo, inspirační a expirační ventil. Na hlavní desce se nachází tři konektory J1,

J4 a J6 ke kterým jsou připojeny výše zmíněná zařízení. 

6.2.1 Dmychadlo

Dmychadlo u plicního ventilátoru slouží k pohánění plynu proudícího plicním

ventilátorem do plic laboratorního zvířete. Vzhledem ke skutečnosti, že je možno řídit příkon

dmychadla, nejsou nároky na výkonové parametry dmychadla náročné. Mezi základní

požadavky na dmychadlo použité v plicním ventilátoru se řadí: vysoká životnost, nízký hluk,

malé rozměry, napájení v rozmezí 3 až 12V.  Současný trend vývoje techniky hledí na

produkty dosahující velmi nízké spotřeby, proto i při výběru dmychadla je dobré zohledňovat

jeho nároky na provoz, nicméně v tomto případě nehraje spotřeba při výběru vhodné

komponenty rozhodující vliv. Při požadavku malých rozměrů dmychadla je sortiment

podstatně menší v porovnání s dmychadly většími. Segment malých dmychadel se odborně

nazývá miniature pumps a je zastoupen celou řadou dmychadel. Především nejrozšířenější

tedy jsou miniature diaphragm pumps, což jsou v překladu malé membránové pumpy. Existují

také v malých rozměrech rotační lamelové pumpy, nebo tzv lineární. Poslední dva zmiňované

typy mají ovšem větší pole aplikací v automobilovém a strojním průmyslu. V celosvětovém
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žebříčku patří mezi nejznámější výrobce Parker, Thomas by Gardner Denver, KNF a Koge.

Pro aplikaci plicního ventilátoru se nejvíce hodí membránový typ čerpadla a to pro svou

nízkou hlučnost, malé rozměry, velmi nízké pulzace proudícího média na základě činnosti

pumpy a velmi široké uplatnění v medicínských aplikacích. 

Při výběru vhodného dmychadla pro jakoukoliv aplikaci se kromě výše zmíněných

parametrů v zásadě hledí na tyto další parametry: 

• provozované médium

• velikost vstupní a výstupní vývěvy (průměr v mm)

• maximální průtok média za minutu

• maximální dosahovaný tlak na výstupu

• samovolný únik

• spotřeba

V plicním ventilátoru je užito membránové pumpy od společnosti Thomas by Gardner

Denver a to modelu 3014 [22]. Tento model pumpy v porovnání s nižšími modely disponuje

kvalitnějším motorem zajišťující delší životnost a nižší hlučnost. Napájen může být

maximálně 12V a maximální minutový průtok činí jeden litr, což je víc něž dostatečná

hodnota. Pumpa disponuje vstupní vývěvou a výstupní vývěvou. Vstupní vývěvou může

pumpa nasávat okolní vzduch, nebo může být připojena na zdroj ventilační směsi. Výstupní

vývěvou proudí plyn do ventilačního potrubí.

Ovládání dmychadla

Z přiloženého schématu Ilustrace 11 je patrné, že na řízení dmychadla se podílí řídící

signál z mikroprocesoru a dva různé typy tranzistorů. Zapojení je tvořeno unipolárním

tranzistorem Mosfet s kanálem P (Q4) a jeho budícím invertorem v podobě tranzistoru Q3. Je

použito bipolárního digitálního tranzistoru NPN s vnitřními rezistory. Digitální tranzistory

patří do skupiny méně známých tranzistorů, které se užívají pouze v digitálních

dvoustavových zapojeních. V pouzdře digitálních tranzistorů je užito rezistorů ve formě

napěťového děliče, snižujícího přiváděné napětí z MCU na tranzistor. Napětí na výstupním

pinu MCU pro logickou úroveň 0se může pohybovat v rozmezí 0V – 0,8V. Většina

křemíkových tranzistorů má mezní napětí k přechodu ze stavu zavřeno do stavu otevřeno

0,6V. Napěťový dělič snižuje případné vyšší napětí z MCU pod úroveň 0,6V a tím je

zajištěno, že nebude samovolně docházet k přepínání stavů. Výhoda digitálních tranzistorů je

tedy v menším počtu osazovaných součástek na deskách plošných spojů a tím i menší

rozměry samotné desky. Přivedením úrovně „1“ (tj hodnota napětí vyšší než 1,2V) na vstup

tranzistoru Q3 se tento tranzistor uvede do stavu sepnuto a tím dochází přes rezistor R11 ke

snížení napěťové hladiny na elektrodě G (gate) tranzistoru Q4, který se na základě této
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skutečnosti otevře a přivede z elektrody D (drain) napětí (+12V) na konektor J6. Rezistor R12

udržuje tranzistor Q4 v uzavřeném stavu tím, že vyrovnává velmi malý zbytkový proud

zavřeného tranzistoru Q3 na úrovni napětí elektrody S (source) téhož tranzistoru. Pokud je na

vstupu tranzistoru Q3 nízká úroveň „0“ (tj hodnota napětí menší než 0,6V) je tranzistor Q3

uzavřen. 

Výstupní proud je dán výstupním napětím (+12V) a impedancí připojené zátěže, v

tomto případě se jedná o DC dmychadlo. Ovšem na konektor J6 může být připojen také

inspirační ventil. Maximální proud nesmí překročit proud uváděný v datasheetu tranzistoru

Q4 FDN360P, jenž je trvale 2A a pulsně 10A. Jelikož tvoří zátěž téměř čistá indukčnost, je

zapotřebí ošetřit výstup ovládání dmychadla proti vysokým napěťovým špičkám, které

vznikají hlavně při rozepnutí napájení. Je použito transilu D3, který omezí špičky kladné i

záporné polarity. Transil je v podstatě polovodičová součástka sloužící k ochraně před

napěťovými špičkami. VA charakteristika je podobná zenerově diodě. Pro větší zajištění

obvodu je použito i upínací diody D6, která navíc svede napěťovou špičku větší než 12,4V do

napájecí větve +12V, kde ji pohltí kondenzátory C20 a C21. K indikaci aktivace tohoto kanálu

slouží LED kontrolka LD5 s omezeným tekoucím proudem touto LED pomocí rezistoru R9.

Hodnota odporu tohoto rezistoru udává svítivost LED kontrolky a může se pohybovat v

rozmezí 1kΩ až 10kΩ . Tento kanál je připojen na hlavní procesor k pinu PB3, který

umožňuje použití i PWM modulace pro řízení příkonu zátěže. Lze tím tedy měnit otáčky

motoru dmychadla. 
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Ilustrace 11: Schéma výstupního zapojení pro dmychadlo. 



6.2.2 Inspirační ventil

Inspirační ventil plní v případě plicního ventilátoru důležitou roli. Jeho základní funkcí

je regulace průtoku proudícího plynu do laboratorního zvířete. Podle typu ventilu může být

regulace naprosto jednoduchá, kdy ventil disponuje pouze stavy otevřeno a zavřeno, nebo

také může být mnohem sofistikovanější. K sofistikovanější regulaci je zapotřebí ventilu

mechanicky a elektronicky uzpůsobeného vykonávat tuto činnost. Ventily zajišťující plynulou

regulaci průtoku se nazývají proporcionální a samotný mechanizmus regulace může být

rozdílně řešen u řady výrobců. I v tomto případě je použito proporcionálního ventilu, díky

kterého je možno simulovat řadu ventilačních průběhů a například sledovat jejich reálné

účinky na oxygenaci laboratorního zvířete. 

V plicním ventilátoru je použit proporcionální ventil společnosti Asco Joucomatic.

Jedná se o model ze série RB, což jsou dvou a třícestné solenoidové ventily s možností

úplného řízení průtoku plynu.[23] Odezva na změnu stavu je v průměru 10 ms. Důležitá je

také velikost samotných vývěv, která by v nejlepší případě měla být stejná u všech

komponent. Třícestný ventil se využívá z toho důvodu, neboť v době exspiria je hlavní

ventilační okruh uzavřen (plyn neproudí do plic laboratorního zvířete) a plyn proudí malým

okruhem (okruh inspirační ventil pumpa) viz ilustrační schéma 12 a 14.  

Ilustrační schéma 12 popisuje proudění plynu inspiračním ventilem, který je během

inspiria otevřen do vstupní větvě zajišťující proudění plynu do laboratorního zvířete. U

laboratorního zvířete se nachází plastová propojka ve tvaru písmene Y. Jedním ramenem je

plyn přiváděn a druhým výstupním ramenem odváděn. Z výstupního ramene směřuje plyn k

exspiračnímu ventilu, na který je paralelně plastovou propojkou ve tvaru T připojen tlakový

snímač. Toto uspořádání má řadu výhod, neboť v paralelní větvi se podstatně méně může

hromadit například sražená kapalina, která by ovlivnila funkci samotného snímače. Exspirační

ventil je v době inspiria uzavřen. Narůstající tlak v plicích laboratorního zvířete odpovídá

tlaku snímaného na tlakovém snímači, neboť se jedná o jednu propojenou pneumatickou

soustavu. 

35



Ovládání inspiračního ventilu

K řízení inspiračního ventilu je použit výkonový operační zesilovač, kdy na jeho vstup

je přiváděn signál z mikroprocesoru. Tato varianta zapojení je zvolena z toho důvodu, aby

bylo možné měnit výstupní napětí zesilovače kvůli možnosti použití odlišných inspiračních

ventilů s různými napájecími napětími. U tohoto zapojení lze nastavit napětí v rozmezí od

1,5V až do cca 11V (hodnota kladného výstupního saturačního napětí operačního zesilovače)

s proudem maximálně 1A a to vzhledem k momentálnímu chlazení zesilovače. Samotný

operační zesilovač IO7 je model OPA547 [24], který umožňuje proud až 5A, ale je nutné jej

lépe chladit. 

Zesílení operačního zesilovače IO7 je dáno poměrem rezistorů R10 a R17 podle vzorce:

U vyst=U vst∗Au

U vyst=U vst∗(1+ R10
R17

)

U vyst=11V

(5)

• Je-li: Uvst = 2,75V, což je dáno výstupním napětím pinu procesoru (3,3V) a dělícím

poměrem R22 (10kΩ) a odporovým trimrem R26 (50kΩ), který je nastaven na

maximální hodnotu.

• Pak
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Ilustrace 12: Ilustrační schéma proudění plynu ventilátorem během inspiria.



Au=
U vyst

U vst

=4 (6)

 Podle vzorce (5) vyplývá poměr rezistorů R10:R17 = 3. 

Na základě doporučení zapojení výrobce operačního zesilovače OPA547 je nutné použít

na výstupu operačního zesilovače Boucherotův člen, který je tvořen rezistorem R25 a

kondenzátorem C11. Jejich hodnoty jsou převzaty z doporučeného zapojení obvodu OPA547.

Boucherotův člen zabraňuje samovolnému rozkmitání výstupu zesilovače a to je také jeho

hlavní funkcí – stabilizace výstupu zesilovače.

Výstup kanálu jé chráněn před napěťovými špičkami transilem D1 a diodou D5, jako v

případě kanálu pro řízení dmychadla. Indikaci aktivity kanálu opět zabezpečuje LED

kontrolka LD6 a její omezovač proudu v podobě rezistoru R20, pro který platí stejná

podmínka jako u kanálu předchozího, tedy že hodnota rezistoru udává svítivost kontrolky. Na

tento kanál přichází buzení z výstupu hlavního procesoru pinem PD5, který je možno

modulovat PWM a tím nastavovat příkon zátěže. V případě inspiračního ventilu je možné řídit

míru otevření ventilu a tím dosáhnout změny  průtoku procházejícího média. 

6.2.3 Exspirační ventil

Exspirační ventil se nachází na výstupní větvi plicního ventilátoru a jedná se o výstupní

mechanický člen řídící vypuštění vzduchu ven z plicního ventilátoru. V exspirační fázi

dechového cyklu se otvírá, jinak je po celou dobu zavřen. Správná koordinaci otevření a

zavření exspiračního ventilu spolu s inspiračním ventilem je u ventilace prvořadá. V přístroji

je použit ventil od společnosti Parker. Vyniká svými rozměry, spotřebou, životností, vysokým

průtokem , odolností vůči vysokým hodnotám tlaku a rychlou změnou stavu (menší než
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Ilustrace 13: Schéma výstupního zapojení pro inspirační ventil.



10ms). Jedná se o ventil z řady solenoidových ventilů, které jsou řízené proudem

procházejícího solenoidem (tak dochází ke změně stavu ze zavřeno na otevřeno). U ventilů je

důležité vědět jejich použití a v jakém výchozím stavu mají setrvávat. Rozlišují se ventily NC

(normally closed – normálně zavřený) a NO (normally open – normálně otevřený). U plicního

ventilátoru je zapotřebí, aby expirační ventil byl vždy ve výchozím režimu NC. Existují i tzv

bistabilní ventily, které se otevřou po přivedení pouze krátkého impulzu a zavřou také po

přivedení krátkého napěťového impulzu. Ventil tedy setrvává vždy v daném stavu i bez

přiváděného napětí. Tyto ventily jsou hojně využívány v aplikacích napájených bateriemi.

Velký smysl by takový typ ventilu dával například u transportního plicního ventilátoru, kde by

se výrazně snížila spotřeba energie v porovnání s klasickým dvoucestným ventilem. 

Ilustrace 14 demonstruje proudění plynu plicním ventilátorem v době exspiria. Výstup

inspiračního ventilu je přepnut do druhé polohy a tím zamezuje proudění vzduchu do

laboratorního zvířete. Během exspiria je otevřen exspirační ventil, kterým proudí

vydechovaný plyn z laboratorního zvířete ven. Po uplynutí nastavené doby přechází plicní

ventilátor zpátky do inspiračního režimu.

Ovládání exspiračního ventilu

Zapojení k řízení expiračního ventilu je velmi podobné zapojení řízení dmychadla, jen s

tím rozdílem, že výstupní pin PB1 z procesoru neumožňuje PWM modulaci, což ovšem není

ani potřeba, neboť exspirační ventil přechází jen mezi stavy otevřeno a zavřeno. 

Zapojení je tvořeno dvěma tranzistory, jeden typu unipolárín Mosfet s kanálem P (Q7) a

druhý bipolární NPN s vnitřními rezistory (Q8). Pokud bude na výstupním pinu PB1
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Ilustrace 14: Ilustrační schéma proudění plynu ventilátorem během exspiria.



procesoru vysoká úroveň, tj napětí vyšší než 1,2V, stává se tranzistor Q8 sepnutým a

prostřednictvím rezistoru R18 sníží napětí na elektrodě G (GATE) tranzistoru Q7. Následně se

tranzistor Q7 otevře a přes elektrodu D (DRAIN) přivede na výstupní konektor J4 napětí 12V.

Pokud je na tranzistor Q8 přivedena nízká úroveň z mikroprocesoru (napětí menší než 0,6V),

zůstává tranzistor Q8 uzavřen.

Proti napěťovým špičkám je výstup kanálu chráněn jednosměrným transilem D3 a

upínací diodou D4. Aktivita kanálu je signalizována LED kontrolkou LD9. 

6.5 Modulární systém

Plicní ventilátor disponuje třemi moduly, které jsou navzájem propojené s hlavním

řídícím členem a jsou si hardwarově totožné, nicméně každým modulem se nastavuje odlišný

parametr ventilace. Komunikace probíhá prostřednictvím sběrnice I2C. Výhodou modulového

uspořádání je skutečnost, že plicní ventilátor může být kdykoliv rozšířen o jakýkoliv další

modul, díky kterého může disponovat složitějšími funkcemi. 

6.5.1 Displeje, ovládací prvky

Modul displeje je koncipován jako samostatný blok s vlastním procesorem, které jsou v

dnešní době finančně velice levné a jejich použití usnadňuje a zefektivňuje některé činnosti.

Plicní ventilátor je navrhnut se třemi třímístnými sedmisegmentovými LED displeji

označenými „Displej1“, „Displej2“ a „Displej3“, kdy každý displej tvoří jeden modul. 

Každý displej zobrazuje jiné parametry a to:
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Ilustrace 15: Schéma výstupního zapojení pro exspirační

ventil.



• „Displej1“ je určen pro zobrazení nastavené hodnoty maximálního inspiračního tlaku.

• „Displej2“ je určen pro zobrazení nastavené hodnoty počtu dechových cyklů za

minutu.

• „Dispej3“ je určen pro zobrazení nastavené hodnoty doby trvání inspiria ku jednomu

dechovému cyklu, tedy jejich poměru.

Segmentové zobrazovací jednotky se převážně využívají na zobrazování číslic a

některých speciálních znaků, což je pro použití, kdy je potřeba zobrazit čísla s desetinnou

tečkou, dostačující. Velkou výhodou těchto zobrazovačů je nízká cena, velmi dobrá čitelnost a

pozorovací úhly. Jak je vidět ze schématického obrázku - Ilustrace 16, displej je tvořen

segmenty, kdy na základě rozsvícení určitých segmentů dochází k zobrazení požadovaného

znaku. Jednotlivé segmenty jsou označeny písmeny a – g a desetinná tečka dp. Přivedením

napětí například na segment a,b,c dojde k jejich rozsvícení a zobrazení číslice sedm.

Zobrazovací prvky se dají připojit k mikroprocesoru přímo, nebo prostřednictvím

řídících obvodů, mezi které se řadí například dekodéry, budiče a speciální obvody zajišťující

zobrazování na základě námi zadaných instrukcí. Dále může zobrazovač svítit trvale, nebo

může být řízen multiplexně. Přímé připojení k výstupům s trvalým svitem je takové, kdy

každý zobrazovací segment je připojen na samostatný vstup mikrokontroléru. Pro jeden

sedmisegmentový zobrazovač je tedy nutné mít mikroprocesor s minimálně sedmi výstupy

pro rozsvěcování a zhasínání jednotlivých segmentů displeje. Výhodou tohoto typu zapojení

je jednoduchost a velmi nízká cena. Pro složitější aplikace je toto ovšem nepoužitelné z

důvodu velkého nároku na počet výstupních pinů mikroprocesoru. Pokud je potřeba „ušetřit“

výstupy mikroprocesoru, je vhodné redukovat počet vstupů na straně zobrazovače.

Nejjednodušším způsobem je zobrazovači předřadit dekodér, kdy by počet vstupů klesl na

čtyři. [10] 
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Ilustrace 16: Schéma

sedmisegmentového

displeje.



V případě větší potřeby redukce počtu výstupů, potřebných k ovládání více

zobrazovačů, je možné použití tzv. latch registrů. U plicního ventilátoru byl zvolen ovšem

nejčastěji používaný způsob zapojení, kterým je multiplexní řízení zobrazovačů. Tento způsob

realizace minimalizuje také počet potřebných součástek, což je výhodné. Samotná rychlost

procesoru umožňuje tuto funkci bez větších problémů realizovat. Princip multiplexního řízení

je následovný. Využívá se nedokonalosti lidského oka zachytit rychlá bliknutí jednotlivých

prvků za sebou. Sedmisegmentové zobrazovače se tedy jeden po druhém rozsvěcují

minimálně 25 krát za sekundu, což si lidské oko spojí a vyhodnotí jako svítící prvek. Pokud

obsluhujeme tři sedmisegmentové zobrazovače, tak by za normálních okolností bylo potřeba

21 výstupů na řízení rozsvěcování jednotlivých segmentů plus další tři na napájení a tři na

zobrazení tečky. U multiplexního řízení se počet požadovaných výstupů zredukuje na

celkových 11, sedm pro katody segmentů, jeden na tečky a tři na řízení anod. Dekodér počet

vstupů navíc ještě sníží viz Ilustrace 18.
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Ilustrace 17: Přímé připojení zobrazovače k MCU a přípojení k MCU přes dekodér s redukcí

vstupů.



Modul displeje s potenciometrem

Každý modul obsahuje lineární potenciometr, který se využívá k nastavení hodnoty

plicní ventilace a její zobrazení na displeji. Potenciometry jsou zvoleny proto, aby bylo možné

provádět rychlé změny nastavení ve velkém rozsahu hodnot. Jejich použití se jeví jako lepší v

porovnání s tlačítky. S výhodou je využito vnitřního AD převodníku v pomocném

displejovém procesoru. Modul dále disponuje mechanickým tlačítkem, které slouží jako

blokátor náhodného otáčení potenciometru a tedy nechtěné změny parametru plicní ventilace. 

Displejový pomocný procesor komunikuje s řídícím procesorem pomocí sběrnice I2C,

jenž je rovněž součástí vybavení procesoru. .
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Ilustrace 18: Multiplexní řízení tří segmentů bez dekodéru a s

dekodérem.



Základní funkce displeje:

• zobrazuje třímístný údaj

• lze naprogramovat rozsah nastavení a zobrazení např od 0 do 20, maximální údaj je 0

až 255 (jeden bajt)

• modul je napájen z hlavní řídící jednotky plochým kabelem, tímto kabelem je vedena i

sériová linka I2C, sloužící pro komunikaci 

Budič displeje

Displej je tvořen třímístným LED displejem (DIS1) s klasickým sedmisegmentovým

polem, které má oddělené anody (DIS1, piny 8,9,12) pro multiplexní provoz displeje. Katody

jednotlivých segmentů jsou přivedeny na budič LED displeje. Jedná se o obvod SCT2168[25]a

ve schématu je označen jako IO1. Tento obvod tvoří najednou několik funkcí. První funkcí je

funkce sério – paralelního registru s možností samostatného zápisu. Druhou funkcí je 8bitový
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Ilustrace 19: Blokové schéma zapojení displejů.



nastavitelný proudový výstup OUT0 až OUT7. Zde je možné přes pin 15 (REXT) nastavit

velikost proudu hodnotou rezistorů R5 a R8. Funkce je s výhodou využita k jednoduché

změně svítivosti displeje například v denním a nočním režimu. Tranzistorem Q4 lze z

pomocného procesoru přepínat svítivost displeje podle aktuální potřeby. Třetí funkcí je

možnost bitového vypnutí / zapnutí zobrazovače přes vstupní pin 13.

Multiplexní řízení displeje

Multiplexní řízení zabezpečuje přepínání jednotlivých číslic displeje a zároveň vyžaduje

jejich synchronní buzení zobrazovanou hodnotou prostřednictvím budiče (IO1). Zapínání

jednotlivých anod zabezpečují tranzistory Q1, Q2 a Q3, které jsou řízeny prostřednictvím

pomocného displejového mikroprocesoru. Katody sedmisegmentového zobrazovače jsou v

tomto případě propojeny a anody jsou vyvedeny samostatně. Pro minimalizaci součástek je

použito unipolárních tranzistorů MOSFET s kanálem P. Rezistory R1,R2 a R3 udržují

tranzistory v zavřeném stavu. Tranzistory MOSFET patří do skupiny tranzistorů, které jsou

řízené elektrickým polem. Ke změně na výstupu tranzistoru(sepínáním jednotlivých anod

displeje) dochází při změně logické úrovně na výstupu mikroprocesoru ovládajícího hradlo

tranzistoru. Tranzistory Q1, Q2 a Q3 jsou zavřeny v případě, že je na G elektrodě tranzistoru

stejné napětí jako na S elektrodě. To znamená, že na výstupu procesoru musí být logická

jednička (3,3V). Při nutnosti sepnutí tranzistoru musí být na výstupním pinu procesoru

změněna logická úroveň na nulu (0,4V). Tranzistor se skládá ze tří elektrod, označovaných

jako Gate (G, hradlo), Drain (D, kolektor) a Source (S, emitor). 
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Ilustrace 20: Schéma propojení budiče SCT2168 s

LED displejem.



Procesor

Displejový pomocný procesor IO4 provádí veškerou obsluhu displeje a čtení nastavení z

ovládaného potenciometru. Hodnoty nastavení zasílá na řídící procesor a provádí jejích

zobrazení na displeji.

Požadavky na procesor:

• napájení 3,3V

• I2C sběrnice

• 16 vstupně výstupních pinů

• vnitřní hodiny

• minimálně 10bitový AD převodníku

• nízká cena

• dostupnost

Z výše uvedených požadavků se jako nejvhodnější varianta jeví model procesoru

ATTINY88 od společnosti Atmel. [14]

Využití pinů MCU ATTINY88:

• K napájení jsou využity piny 4,18

• K uzemnění jsou využity piny 21,5
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Ilustrace 21: Multiplexní řízení anod displeje.



• Piny 12, 13, 14 řídí činnost tranzistorů MOSFET

• Pin 22 čte hodnoty z potenciometru

• Na pin 1 je připojeno mechanické tlačítko

• Pinem 23 se přepíná úroveň jasu zobrazovače

• Signál z pinu 24 řídí zapnutí/vypnutí zobrazovače prostřednictvím obvodu SCT2168

• Piny 15, 16, 17, 27, 28, 29 jsou připojeny na sběrnici I2C

Potenciometry pro nastavení hodnot

Požadavky na systém nastavení parametrů:

• rychlé změny hodnoty v celém rozsahu

• vizuální indikace nastavení hodnoty pomocí ukazatele a potisku (displej může

zobrazovat skutečnou okamžitou hodnotu)

• dlouhodobá mechanická odolnost

• design

Potenciometr P1, P2 a P3 s lineární charakteristikou průběhu je jednoduše připojen na
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Ilustrace 22: Piny MCU

ATTINY88



napájecí napětí +3,3V a zem. Jezdec potenciometru převádí mechanickou polohu na

napěťovou hodnotu, kterou měří AD převodník displejového pomocného procesoru IO4.

Hodnoty jednotlivých  potenciometrů jsou následně zasílány na hlavní řídící procesor.

Kondenzátory C8, C9 a C10 filtrují šum vzniklý při otáčení jezdcem. Stárnutím a častým

používáním dochází k zvyšování hladiny šumu. 

6.6 Napájení systému

K napájení systému je využíváno síťového napětí 230V o frekvenci 50Hz dodávaného

přes napájecí transformátor (TR1). Transformátor je použit bezpečností s dvojitou izolací. V

úvahu připadalo napájení ventilátoru prostřednictvím akumulátoru, nicméně se od této

možnosti upustilo a zvolilo se síťové napájení, jelikož ventilátor bude používán vždy v

dosahu elektrické energie, tudíž jeho provoz na záložní zdroj energie by nebyl využíván.

Zástavba akumulátoru by přístroj zbytečně co se velikosti týče zvětšila a hmotnost by byla

také vyšší. 

Sekundární napětí je voleno podle nejvyššího požadovaného napětí v přístroji, jenž je

+12V, které je potřeba obdržet na výstupu stabilizátoru L7812ACV [26]. Jedná se o klasický

lineární stabilizátor s požadovaným minimálním navýšením do něho vstupujícího napětí o

+2V, než je požadovaná hodnota na jeho výstupu. Na vstupní straně stabilizátoru tedy musí

být přivedeno napětí větší, nebo rovno hodnotě 14V. Po usměrnění a vyhlazení sekundárního

napětí z transformátoru musí hodnota napětí  odpovídat UDC >= 14V. Jako usměrňovače se

obecně používají obvody složené z diod v různých kombinacích zapojení jako je například

jednopulsní zapojení, dvoupulsní a můstkové. 

Výpočet sekundárního napětí pro volbu vhodného transformátoru:
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Ilustrace 23: Zapojení

potenciometru.



UDC=U sec∗1,4

U sec=
UDC

1,4

U sec=
14
1,4

=10V

(7)

Vypočtená hodnota sekundárního napětí je 10V. Jedná se o efektivní hodnotu napětí,

která je nižší než maximální požadované napětí (požadováno 14V na vstupu stabilizátoru).

Efektivní hodnota napětí je tedy taková hodnota, která v případě připojené zátěže dodává

stejný průměrný výkon. Proto je důležité brát v potaz efektivní hodnotu napětí dodávanou

prostřednictvím transformátoru do obvodu. Z výše uvedeného v ideálním případě plyne, že

Usec = Uef a UDC = Umax.

Vzhledem k minimalizaci teplotních ztrát na obvodu stabilizátoru je zvolen síťový

transformátor s výstupním sekundárním efeltivním napětím 10,5V  při maximálním proudu.

Proudově musí být transformátor dimenzován na maximální možný proudový odběr daný

součtem všech proudů v přístroji.

Tabulka 1: Spotřeba jednotlivých součástek napájených 12V.

Komponenty Proud [A] Počet jednotek [ks] Celkový proud [A]

Displej v režimu
maximální svítivosti

0,05 3 0,15

Motor dmychadla 0,2 1 0,2

Ventil inspirační 0,2 1 0,2

Ventil exspirační 0,1 1 0,1

Vlastní elektronika 0,05 1 0,05

Celkem 0,75

Celkový odběr proudu vyšel 0,75A. Při volbě transformátoru je vhodnější zvolit vyšší

hodnotu proudu než je vypočítaná, již vzhledem k možnosti doplnění plicního ventilátoru o

další moduly, popřípadě výměny dmychadla za jiné v případě poruchy například.

Imax=2∗0,75=1,5 A (8)

Transformátory, které jsou běžně k dostání se nabízí ve variantě 16VA max. To je při

10,5Vef sekundárního napětí maximální proud 1,5Aef. Vzhledem k rozměrům, hmotnosti a

vlastnostem je vybraný typ transformátoru dostačující. 

Podle doporučení výrobce je na vstupu transformátoru použita pojistka PO2 o hodnotě

400mAT s pomalou charakteristikou vypnutí, což označuje písmeno T (T = pomalá pojistka, F

= rychlá pojistka). Tato pojistka slouží jako primární jištění. Pomalá se používá z toho
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důvodu, že na síti 230V dochází k různým změnám napětí a rušení, které by pojistku mohly

zničit, obzvlášť pokud by se jednalo o rychlou pojistku s malou hodnotou. Maximální velikost

sekundární pojistky PO1 je rovněž stanovena výrobcem na hodnotu 2AT s pomalou

charakteristikou vypnutí. Zde je hodnota dána velkým počátečním nabíjecím proudem

vstupujícího do vyhlazovacích elektrolytických kondenzátorů C12 a C34. 

K usměrnění střídavého sekundárního napětí je použito klasického čtyřcestného

usměrňovače, který je tvořen diodami D7, D8, D9 a D10. Diody jsou dimenzovány na

maximální proud 2A, je použito Schottkyho diod pro co nejmenší úbytek napětí na diodách,

jak z hlediska teplotních ztrát, tak i kvůli vlastnímu poklesu napětí. Usměrněné a vyhlazené

napětí je přivedeno na vstup lineárního stabilizátoru, který je standardně zapojen s

blokovacími kondenzátory C10 a C26. Tento stabilizátor napájí silové výstupy přístroje. Je

zde použit hlavně proto, že u malých transformátorů dochází při odběru malého sekundárního

proudu k navyšování výstupního, sekundárního napětí, které může dosahovat až 1,5 násobku

nominální hodnoty. Tento stav je způsoben vlastní konstrukcí transformátoru, použitím jádra s

horšími magnetickými parametry atd. 

Elektronika přístroje nemůže být napájena z transformátoru, neboť potřebuje napájecí

napětí 3,3V. Takto nízké napětí je vhodnější vyrobit ze základního napětí UDC (+14V až 18V

DC) DC/DC měničem, než používat napětí z lineárního stabilizátoru, z důvodu účinnosti

samotného zdroje. Před výběrem vhodného DC/DC měniče je potřeba stanovit proudový

odběr ze zdroje 3,3V. Na základě výsledku se vybírá obvod a samotné zapojení. 

Tabulka 2: Spotřeba komponentů napájených 3,3V.

Komponenty Proud [A] Počet jednotek [ks] Celkový proud [A]

Displej s max.
svítivostí

0,13 3 0,39

Motor dmychadla
(3V)

0,17 1 0,17

Vlastní elektronika 0,1 1 0,1

Celkem 0,66

Celkový proudový odběr činí 0,66 A. Je vhodné zvolit DC – DC obvod, který je

předimenzovaný, neboť vzhledem k možnostem modifikace přístroje, může proudový odběr

vzrůstat. Proto je v zapojení použit obvod ST1S10[27], který je určen až do hranice odběru

3A.

Tento obvod má také jednoduché zapojení s minimálním množstvím součástek.

Zapojení DC/DC měniče je v souladu s doporučením výrobce. Výstupní napětí je dáno

kombinací rezistorů R5 a R6 s hodnotou referenčního napětí. 
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U 3,3=(R5∗U ref /R6)+U ref (9)

• R6 cca 2,2kΩ

• Uref = 0,8V

• U3,3 = 3,3V

R5=R6∗(U 3,3−U ref )/U ref (10)

Po dosazení vychází hodnota rezistoru R5 = 6875Ω. Nejbližší hodnota v běžné řadě je

6,8 kΩ. 

Proud z DC/DC zdroje je stanoven na hodnotu Io = 1,4A. Tento proud určuje parametry

cívky L2. Výrobce zdroje doporučuje volit velikost cívky 3,3uH pro hodnotu výstupního

napětí větší než 2,5V. Indukčnost cívky je tedy nutné proudově dimenzovat:

I PK=IO+(I SW /2)<I SAT (11)

• kde ISW představuje zvlnění proudu na tlumivce a ISAT saturační proud tlumivky. Pro

jednodušší výpočet je v doporučeních výrobce volba proudu ISW v rozmezí 20% až

40% Io. 

I SW=0,4∗IO=0,56 A (12)

• pak,

IPK=IO+ I SW=1,4+0,56=1,96 A (13)

Na základě výsledku musí být saturační proud tlumivky větší než IPK, což je hodnota

větší než 1,96A. Byl zvolen saturační proud od 2,2A do 3A. Kvůli elektromagnetické

kompatibilitě je vhodnější volit stíněnou tlumivku. Použité kondenzátory v zapojení jsou

použity na základě doporučení výrobce. 

Zdroj napájení je doplněn o pomocnou funkci indikátoru výpadku síťového napětí

230V. Ze sekundárního střídavého napětí transformátoru je snímán vzorek napětí přes diodu

D11. Přes tuto diodu se jednocestně nabíjí kondenzátor C37. Napětí na kondenzátoru udržuje

v otevřeném stavu tranzistor Q2. Výstup tranzistoru je připojen na vstupní pin PD2 hlavního
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procesoru. Pin je určen pro funkci externího přerušení. Tímto je ho možné využít k včasnému

uložení dat před ukončením činnosti v důsledku výpadku sítě. Proto doba ke zjištění výpadku

sítě musí být co nejkratší.  
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7 Softwarová část
Velmi důležitou roli u plicního ventilátoru zaujímá mikroprocesor řídícího obvodu,

který má na starosti řízení celého ventilátoru. Jeho hlavní rolí je správná koordinace

jednotlivých komponent a komunikace s dalšími moduly. Zajištění správné funkce MCU je

tedy prvořadé. 

Na základě použití MCU od společnosti Atmel se využívá k programování firmware

také jejich bezplatný vývojový software. Vytvořený program se nahrává do flash paměti MCU

prostřednictvím programátoru určeného pro mikroprocesory řady AVR. Na základní desce jak

řídícího obvodu tak jednotlivých modulů jsou vyvedeny programovací piny pomocí JTAG

konektoru ke kterým se připojuje programátor.  

7.1 Princip funkce plicního ventilátoru

Po připojení přístroje ke zdroji elektrické energie je přístroj ve stavu zapnuto. Je tedy

možné nastavovat parametry ventilace a následně spustit samotnou ventilaci laboratorního

zvířete. Po zapnutí přístroje a spuštění ventilace tlačítkem START začíná přístroj ventilovat na

základě parametrů, které již byly nastaveny při poslední ventilaci. Pokud je potřeba parametry

upravit, stačí během ventilace, nebo také před ní, stisknout pojistné tlačítko sloužící k

možnosti regulace daného parametru a následně tlačítkem SEND odeslat nově nastavený

parametr do mikroprocesoru, který upraví ventilační průběh. Pomocí tlačítka STOP se

ventilace ukončí. Pokud obsluha potřebuje upravit jeden z parametrů a nezmáčkne pojistné

tlačítko, není možné parametry měnit. Je tak zabráněno náhodné změně parametru, která by

mohla mít negativní důsledky. 

Uživatel může v základní sestavě nastavovat tři parametry a tím přizpůsobovat

samotnou plicní ventilaci svým potřebám. Mezi tyto parametry patří dechová frekvence,

maximální inspirační tlak v okruhu a poměr trvání inspiria k expiriu. Dechová frekvence

udává počet dechových cyklů za minutu. U ventilátoru je možno nastavit rozmezí dechové

frekvence od 20 dechů za minutu po 100 dechů za minutu s krokem 10. Optimální hodnota je

okolo 50 - 60 BPM (breaths per minute). Z dechové frekvence se následně počítá doba trvání

inspiria, kterou uživatel nastavuje v procentech od 5% do 45% s krokem 5%. Délka trvání

inspiria se vypočítá z nastavené procentuální hodnoty a doby trvání jednoho dechového cyklu.

Posledním parametrem, který může uživatel ovlivnit je maximální tlak v dechovém aparátu

laboratorního zvířete. Hodnota na displeji ukazuje aktuální hodnotu tlaku v soustavě a

regulací míry otevření inspiračního ventilu se reguluje množství proudícího vzduchu do

laboratorního zvířete a tím se mění samotný tlak uvnitř systému. Další možný způsob

regulace tlaku v soustavě je řízením otáček motoru (pumpy), tedy jeho výkonu a zároveň

použití pouze stavového inspiračního ventilu, který přechází mezi stavy otevřeno/zavřeno.
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7.2 Popis algoritmu

Algoritmus je složen z několika částí. První část je tvořena inicializací, kde se nastavují

výchozí hodnoty jednotlivých proměnných, portů, rozhraní a displejů. Další část je tvořena

hlavní části algoritmu, která řídí samotnou ventilaci. V této části je prostřednictvím

jednoduchého stavového automatu řízena ventilace. V případě, že je ventilace aktivní, tak jsou

z potenciometru tlakového modulu pravidelně vyčítány hodnoty a na základě těchto hodnot je

nastavován výkon dmychadla. Mimo jiné se v této části také spouští měření tlaku a kontroluje

se stav jednotlivých tlačítek. 

Kromě hlavní částí je kód tvořen také pomocnými funkcemi pro obsluhu periférii, jako

jsou porty pro ventily a tlačítka, časovače pro řízení dmychadla a komunikaci s displeji.

Správnou funkci ventilátoru zajišťuje několik souborů, které mezi sebou komunikují a

jsou nahrány v MCU. Hlavní soubor je uložen pod názvem main, soubory pro řízení vstupů a

výstupů pod názvem io, soubory pro komunikaci prostřednictvím seriové linky pod názvem

TWI a soubory pro komunikaci s displeji pod názvem display.

7.3 Popis hlavního souboru main.c

Soubor main je tvořen zejména hlavní funkcí int main(void). Dále je soubor tvořen

obsluhou přerušení ISR(TIMER2_COMPA_vect). V souboru jsou dále inkludovány obecné

hlavičkové soubory vstupů a výstupů avr/io.h a p ř e r u š e n í avr/interrupt.h

mikrokontroléru a vytvořené soubory display.h, io.h a twi.h.

Celý algoritmus ventilace řídí hlavní nekonečná smyčka. Ta se skládá z části, která se

vykoná po uběhnutí každé 1 ms a z části, která reaguje na stisknutí některého z tlačítek.

Část spouštěná po uplynutí 1 ms je tvořena částí inicializací displejů, částí kontroly

tlačítek, částí stavového automatu řízení ventilace, částí zjišťování stavu potenciometru

displeje zobrazujícího tlak a nastavování výkonu kompresoru a spouštěním měření tlaku.

Inicializace displejů je spuštěna až po uběhnutí dvou sekund od připojení  ventilátoru k

napájení. Je tak učiněno kvůli jejich správnému nastavení a omezení chyb, které by mohly

vzniknout při současném spuštění. Kód pro odložení spuštění je tento.

if (display_init >= 2000){

if (display_init == 2000){

InitDisplay();

prev_pressure = DisplayGetPressure();

display_init++;

}

}else display_init++;

Následuje jednoduchý stavový automat řízení ventilace. Ten sestává ze tří částí podle

53



hodnoty proměnné state ve struktuře resp_data. V případě, že je její hodnota nulová je

vypnut kompresor a nelze řídit inspirační a expirační ventil.

V případě, že je její hodnota rovna 1, pak se chování odvíjí od stavu proměnné timer

ve struktuře resp_data. Po každém průběhu se hodnota proměnné timer zvětší o jednu. V

případě, že je hodnota proměnné timer rovna 1, pak se uloží počáteční tlak a otevře se

inspirační ventil. V případě, že je hodnota proměnné timer větší než hodnota proměnné

insp_time ve struktuře resp_data, pak dojde k vynulování proměnné timer, nastavení

proměnné state na hodnotu 2, zobrazení maximálního tlaku a jeho vynulování pro další

cyklus, zavření inspiračního ventilu a otevření expiračního ventilu.

Podobně v případě, že je hodnota proměnné state  rovna 2, pak se chování zase odvíjí

od stavu proměnné timer. Po každém průběhu se hodnota proměnné timer zvětší o jednu. V

případě, že je hodnota proměnné timer větší než hodnota proměnné exsp_time ve struktuře

resp_data, pak dojde k vynulování proměnné timer, nastavení proměnné state na hodnotu

1, zavření inspiračního ventilu a expiračního ventilu a aktualizaci proměnných insp_time,

exsp_time a pressure, z p roměnných insp_time_new, exsp_time_new respektive

pressure_new. Toto řešení zamezuje změně ventilace během respiračního cyklu – nově

nastavené hodnoty jsou vždy aktivní až v novém cyklu.

switch (resp_data.state){

case 0:

SetExspVentil(0);

SetInspVentil(0);

SetMotorPower(0);

break;

case 1:

resp_data.timer++;

if (resp_data.timer == 1){

resp_data.pressure_start = GetPressure();

SetInspVentil(1);

}

if ((resp_data.timer > resp_data.insp_time)){

resp_data.timer = 0;

resp_data.state = 2;

TWIWrite(DISPLAY_PRESSURE, DISPLAY_DISPLAY, GetPressure());

SetInspVentil(0);

SetExspVentil(1);

ResetPressureMaximum();

}
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break;

case 2:

resp_data.timer++;

if ((resp_data.timer > resp_data.exsp_time)){

resp_data.timer = 0;

resp_data.state = 1;

SetExspVentil(0);

SetInspVentil(0);

resp_data.insp_time = resp_data.insp_time_new;

resp_data.exsp_time = resp_data.exsp_time_new;

resp_data.pressure = resp_data.pressure_new;

}

break;

default:

break;

}

V další části programu se každých 100 milisekund a také když je zapnutá ventilace

zjišťuje hodnota nastavená potenciometrem na tlakovém modulu a upravuje se na základě

změny výkon kompresoru.

if ((second % 100) == 50){

if (resp_data.state != 0){

DisplayRead(DISPLAY_PRESSURE);

SetMotorPower(DisplayGetPressure());

}

}

Následně se spustí měření tlaku. Tímto končí část, která se provádí každou 1

milisekundu. 

V další části se vyhodnocuje stav tlačítek. V případě, že bylo některé z tlačítek stisknuto

vrací daná funkce hodnotu 1. První se vyhodnocuje tlačítko pro vyčtení nastavených hodnot -

v případě, že bylo stisknuto, pak se z displejů načte nastavení potenciometrů.

if (GetSetingsButton(1) == 1){

DisplayReadData();

}

Následně se vyhodnocuje tlačítko pro zapnutí ventilace. V případě jeho stisknutí a stavu

vypnuté ventilace se vyčtou hodnoty potenciometrů z displejů a v případě, že displeje odpoví

správně, pak se vyčtené hodnoty uloží do proměnných struktury resp_data. Jako hodnoty
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proměnných insp_time a exsp_time se použijí hodnoty insp_time_new respektive

exsp_time_new. Hodnota proměnné timer se vynuluje a proměnná state se nastaví na 1 pro

zahájení inspirace. 

if (GetStartButton(1) == 1){

if (resp_data.state == 0){

if (DisplayReadData() == DISPLAY_SUCCESS){

resp_data.pressure = 50;

resp_data.insp_time = resp_data.insp_time_new;

resp_data.exsp_time = resp_data.exsp_time_new;

resp_data.pressure_start = GetPressure();

resp_data.timer = 0;

resp_data.state = 1;

}

}

}

Jako poslední se vyhodnocuje tlačítko vypnutí ventilace. Toto tlačítko jen vynuluje

hodnotu proměnné state ve struktuře resp_data. Na základě tohoto kroku dojde k ukončení

ventilace.

if (GetStopButton(1) == 1){

resp_data.state = 0;

}

7.4 Popis souboru io.c

Tento soubor obsahuje funkce periferií a definice proměnných. V tomto souboru je

definována také konstanta pro časovač proti zákmitům tlačítek.

#define BUTTON_GLITCH_TIMEOUT 10

uint8_t settings_btn_counter;

uint8_t start_btn_counter;

uint8_t stop_btn_counter;

uint8_t na_btn_counter;

uint8_t settings_btn_process;

uint8_t start_btn_process;

uint8_t stop_btn_process;

uint8_t na_btn_process;

uint8_t power_counter;

ADC_DATA adc_data;

uint16_t cal_data;
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7.4.1 Funkce SetMotorPower

Funkce SetMotorPower nastavuje střídu časovače 0 generujícího PWM (pulse width

modulation) podle vstupní hodnoty power. V případě, že je hodnota power rovná 0, tak je

nastavena nulová střída a tím dochází k vypnutí dmychadla. V případě větších hodnot a

zároveň menších než 25 je nastavena střída 25%. Při nižší střídě by se mohl motor dmychadla

zastavit. Hodnoty větší než 25 a menší než 100 jsou interpretovány přímo jako střída v

procentech. Hodnoty větší než 100 znamenají nastavení 100% střídy motoru. Funkce vrací

vždy 1.

char SetMotorPower(uint8_t power){

if (power > 100) OCR0A = 255;

else{

if (power < 25){

if (power == 0) OCR0A = 0;

else OCR0A = 64;

}else OCR0A = (power/2)*5;

}

return 1;

}

7.4.2 Funkce SetInspVentil a SetExspVentil

Funkce SetInspVentil a SetExspVentil řídí otevření a uzavření inspiračního

respektive expiračního ventilu. Níže je uveden kód funkce SetInspVentil. Vstupem funkce

je state, který při hodnotě 0 vypne ventil a při hodnotě 1 zapne ventil. Funkce vrací 0 pokud

je stav ventilu již nastaven na požadovaný, pokud byl stav ventilu změněn vrací 1 a v případě

špatné vstupní hodnoty vrací -1. Kód funkce SetInspVentil je níže:

char SetInspVentil(uint8_t state){

if (state == 0){

if (VENTIL_INSP_READ == 0) return 0;

else{

VENTIL_INSP_CLR;

return 1;

}

}

if (state == 1){

if (VENTIL_INSP_READ == 1) return 0;

else{

VENTIL_INSP_SET;
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return 1;

}

}

return -1;

}

7.4.3 Funkce GetSetingsButton, GetStartButton, GetStopButton

Funkce GetSetingsButton, GetStartButton, GetStopButton slouží ke zjišťování stavu

jednotlivých tlačítek. Pro každé tlačítko existuje jednotlivá funkce a s touto funkcí se pojí i

daná proměnná. V případě, že je vstupní hodnota dané funkce process rovna 0, pak dojde jen

ke zjištění stavu daného tlačítka a je potřeba funkci volat s tímto argumentem každou 1 ms.

Pokud je tlačítko stisknuté, pak dochází k navyšování hodnoty dané proměnné

(settings_btn_counter, start_btn_counter, stop_btn_counter) po každém zavolání

funkce se vstupní hodnotou process rovnou 0, která slouží jako čítač. Proměnné

(settings_btn_process, start_btn_process, stop_btn_process) slouží k rozpoznávání

stavu tlačítka. 

Hodnota 0 určuje, že tlačítko není nebo nebylo stisknuto. Hodnota 1 znamená, že

tlačítko bylo stisknuto po dobu nejméně BUTTON_GLITCH_TIMEOUT (funkce musí být zavolána

každou 1 ms se vstupní hodnotou 0). Hodnota 2 určuje, že funkce byla zavolána se vstupní

hodnotou 1, což znamená, že bylo stisknutí tlačítka již zpracováno v jiné části programu a

pokud tlačítko již není stisknuté, pak je hodnota vynulována. Pokud není tlačítko stisknuté je

hodnota čítače vynulována. Funkce vrací 0 pokud nebylo tlačítko stisknuté nebo není

stisknuté po výše uvedenou dobu, v opačném případě vrací 1. Kód funkce GetSetingsButton

je uveden níže.

char GetSetingsButton(uint8_t process){

if (process == 0){

if (SETTINGS_BTN_READ){

if (settings_btn_counter > BUTTON_GLITCH_TIMEOUT){

if (settings_btn_process == 0) settings_btn_process = 

1;

}else settings_btn_counter++;

}else{

settings_btn_counter = 0;

if (settings_btn_process == 2) settings_btn_process = 0;

}

if (settings_btn_process == 1) return 1;

else return 0;

}
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if ((process == 1) && (settings_btn_process == 1)){

settings_btn_process = 2;

return 1;

}

return 0;

}

7.4.4 Funkce CalOmron

Funkce CalOmron zjišťuje hodnotu tlakového senzoru. Tato funkce slouží ke zjištění

offsetu tlakového senzoru. Před spuštěním funkce je důležité aby bylo vypnuto dmychadlo a

otevřený expirační ventil. Funkce uloží výsledek do proměnné cal_data. 

7.4.5 Funkce ResetPressureMaximum

Funkce ResetPressureMaximum slouží k vynulování maximální změřené hodnoty tlaku:

void ResetPressureMaximum(void){

adc_data.max_data = adc_data.avg_data;

}

7.4.6 Funkce GetPressure

Tato funkce vrací hodnotu tlaku v centimetrech vodního sloupce:

uint16_t GetPressure(void){

return adc_data.max_data/10;

}
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8 Plicní ventilátor PV100
Na základě návrhu a ověření schémat zapojení byly vyrobeny desky plošných spojů pro

hlavní řídící člen a moduly, které se následně osazovaly součástkami a testovaly. Na silové

výstupní konektory byly připojeny komponenty, tedy inspirační a exspirační ventil s

dmychadlem, které se propojily pomocí soustavy hadiček a konektorů, kterými proudí vzduch

nebo dýchací směs. Osazené a funkční moduly, hlavní řídící část a samotný plicní ventilátor

jsou vyobrazeny na ilustracích níže. 
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Ilustrace 25: Osazená DPS modulu s tlačítkem a

potenciometrem.



9 Zhodnocení výsledků
Plicní ventilátor byl zkonstruován pro potřeby Ústavu patologické fyziologie lékařské

fakulty Masarykovy univerzity při výuce a laboratorních pokusech. Proto se při jeho návrhu a

vývoji vycházelo z požadavků na plicní ventilátor vznešených. V prvé řadě se mělo jednat o

tzv tlakově řízenou ventilaci s možností nastavení počtu dechových cyklů, délky trvání

inspiria a regulací inspiračního tlaku. Další speciální požadavky na ventilátor nebyly kladeny. 

Kromě základních funkcí ventilátor disponuje i dalšími možnostmi rozšíření. Již

samotný návrh počítal s možností rozšíření ventilátoru o různé další funkce, jak co se

softwarové, tak i hardwarové části týče. Přístroj je vybaven obvody pro realizaci například

různých složitých ventilačních režimů. Přístroj může být hardwarově doplněn formou modulu

o další prvky, jako například sledování průtoku proudícího vzduchu, nebo připojením modulu

s LCD displejem, na kterém by se mohly zobrazovat detailnější parametry ventilace.

Možností je opravdu spousty, základní model je na toto připraven. Plicní ventilátor je také

vybaven konektorem pro připojení k PC, kdy na základě vytvoření vhodného softwarového

prostředí může být plně plicní ventilátor řízen prostřednictvím počítače, nebo prostřednictvím

počítače může být řízen přes přídavný modul s bluetooth vysílačem/přijímačem, tedy

bezdrátově. 

Plicní ventilátor je opatřen dmychadlem, inspiračním a exspiračním ventilem a

tlakovým senzorem. Celý návrh a realizace počítala s užitím inspiračního proporcionálního

ventilu, kterým by se řídil průtok proudícího plynu do dýchacích cest laboratorního zvířete.

Na základě tohoto by docházelo ke změně inspiračního tlaku uvnitř dýchacích cest, kdy více

otevřený ventil by znamenal větší množství plynu v dýchacích cestách za jednotku času, než

méně otevřený ventil za stejnou jednotku času. Během testů se ovšem ukázalo, že dodaný

inspirační ventil proporcionální není. Proto se přistoupilo k realizaci druhé možnosti regulace

průtoku plynu a to změnou výkonu dmychadla. U této varianta vyvstává otázka týkající se

životnosti dmychadla, zda časté změny výkonu se nepodepíši na životnosti samotné

membrány v porovnání s konstantním zatížením. Na funkčnost ventilátoru ovšem změna typu

regulace neměla vliv. Nicméně ventilátor bude v budoucnu zkoušen i s novým

proporcionálním ventilem. Během konstrukce byl zjištěn nedostatek v provedení expiračního

ventilu, který nedisponuje výstupní vývěvou, tudíž vypouštěný plyn z ventilu vstupuje do

prostoru uvnitř plicního ventilátoru. Tato skutečnost nicméně není co se funkčnosti týče

závažná, nicméně z dlouhodobého hlediska se může vydechovaný vzduch uvnitř přístroje

kondenzovat a způsobit na elektronických součástkách korozi. Proto i tento ventil bude

nahrazen. 

Ventilátor navíc disponuje i tzv dvoustupňovou ochranou proti nahodilé změně

ventilačních parametrů během ventilace. Ventilátory využívané na ústavu patologie žádnou

podobnou ochranu nenabízejí a po konzultaci s Mudr. Jurajdou je tento nápad ochrany vítaný.
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V porovnání s ventilátorem společnosti Kent plicní ventilátor PV100 nedisponuje

mechanickým redukčním ventilem, kterým se mění průběh dechové křivky. Nevýhoda

ventilátoru Kent může být spatřena v situaci, že jakmile se připojí do napájecí sítě, ihned

začíná ventilovat. Nedisponuje ani kolébkovým vypínačem. 

První testování zkompletovaného ventilátoru neukázala žádné větší problémy co se

konstrukce a samotné funkce jednotlivých komponent týče. Testy probíhali pouze simulovaně,

bez přístupu k laboratornímu zvířeti. 

S ohledem na skutečnost, že ventilátor bude s největší pravděpodobností stoprocentně

využíván se při jeho návrhu a realizaci dbalo na co nejlepší dosaženou kvalitu výrobku a také

vysokou životnost. Při návrhu bylo nahlíženo do technických  norem, jako je například ČSN

EN 60601-1, což je norma zabývající se zkouškami elektrické bezpečnosti zdravotnických

přístrojů, jejíž součástí je i elektromagnetická kompatibilita. 
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10 Závěr
Cílem této diplomové práce práce bylo seznámení se s tématikou umělé plicní ventilace

a návrhem vlastního plicního ventilátoru. První kapitoly obsahují zmínky o anatomii plic a

funkci respiračního systému s návazností na základní informace týkající se umělé plicní

ventilace. Další kapitoly se již věnují samotnému návrhu a realizaci plicního ventilátoru pro

laboratorní zvířata. Po nastudování literatury a diskuze s ústavem patologické fyziologie

Masarykovy univerzity byl zvolen způsob tlakové ventilace na základě které bude plicní

ventilátor pracovat. Objemově řízený způsob ventilace se s ohledem na velmi malé dodávané

objemy nejevil jako vhodnější varianta.

Hlavní část této diplomové práce tvoří návrh sytému, návrh obvodového zapojení, výběr

komponent a sestavení plicního ventilátoru. Jednotlivé části práce jsou podrobně popsány v

příslušných kapitolách. Všechny komponenty jsou vybírány s ohledem na vysokou životnost a

kvalitní provedení. K napájení ventilátoru je využíváno vhodně upraveného  síťového napětí.

Programová část pro mikroprocesor byla vytvořena v programovém prostředí Atmel Studio. 

I přes drobné nepřesnosti, zmíněné v předchozí kapitole je výsledkem práce funkční

plicní ventilátor, který může být užíván k ventilaci laboratorních zvířat. 
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Deska plošného spoje modul ASSEMBLY TOP:
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Deska plošného spoje řídící část TOP:

Deska plošného spoje řídící část BOTTOM:
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