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Spánek je v medicíně jedna z málo probádaných oblastí, je obestřen mnoha 

záhadami a je spojen s řadou doposud nevysvětlených pochodů. Jeho zkoumání, popis, 

snaha porozumět mu a stanovování patologických procesů se dějí převážně ve 

spánkových laboratořích při polysomnografických vyšetřeních. Při této proceduře se 

zkoumají nejrůznější biologické a elektrické projevy lidského těla. Například se sleduje 

srdeční aktivita pomocí EKG, mozková činnost pomocí EEG nebo dýchání pomocí 

senzoru průtoku vzduchu zavedeného do nosních dírek. Mnoho příznaků a onemocnění 

lze zjistit pomocí stávajících metod, ale co se zatím příliš nesleduje a mohlo by též mít 

svou vypovídající hodnotu, jsou pohybové projevy pacienta ve spánku. 

Pro měření budou použity dva způsoby, jak sledovat pohyby pacienta na lůžku. 

První způsob zahrnuje použití tlakových čidel na principu tenzometrů. Druhý způsob je 

podobný, ale s tím rozdílem, že druhý typ čidel je modernější, vytisknutý na 3D tiskárně. 

Tato metoda byla vybrána, protože se začíná osvědčovat v jiných odvětvích, například 

v dopravním průmyslu při sledování tlaku na automobilové sedačce. Použití v lékařství 

je dalším logickým krokem a tato bakalářská práce by to měla potvrdit.  

V teoretické části práce bude popsán tlak jako fyzikální veličina a způsob jeho 

měření. Dále bude náležitá pozornost věnována materiálu, který tvoří jádro obou snímačů.  

Praktická část bude zahrnovat návrhy uspořádání snímačů, samotná měření, jejich 

vyhodnocení a porovnání. Tato část bude doplněna dvěma kapitolami o konstrukci 

samotných čidel a řídicí jednotky, která ovládá snímače a vyhodnocuje získané signály. 

Dále zde bude rozebrána teplotní závislost snímačů. 

Během studia na vysoké škole jsem získal širší obzor a určitý nadhled na konkrétní 

věci. Vzhledem k tomu, že nás škola vede k samostatnému myšlení a kritickému 

uvažování, je mým záměrem navrhnout v praxi využitelný způsob monitorace pacienta 

ve spánku. Největší satisfakcí by bylo nalézt řešení, které by pomohlo současné vědě 

v diagnostice spánkových nebo jiných poruch. 

Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vhodnosti výběru tlakových čidel 

pro snímání rozložení plošného tlaku pod ležícím pacientem a jejich optimálním 

rozložením. Je prezentováno ověřovací měření, jeho porovnání a vyhodnocení. Výstupem 

by mělo být v ideálním případě stanovení, který typ čidel se pro daný typ použití hodí 

více, jaké umístění čidel je nejvhodnější, a nastínění využitelnosti v klinické praxi. 
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Tlak je odvozená fyzikální veličina, která působí na všechno živé i neživé, 

vyskytující se v plynném obalu naší planety. Vyjadřuje se jako poměr velikosti síly 

působící kolmo na jednotku plochy. Jednotkou je pascal, který lze v základních 

jednotkách SI vyjádřit jako m-1.kg.s-2. Setkat se s ním můžeme v nejrůznějších odvětvích, 

od strojírenství přes oděvní průmysl, až například k lékařství. V medicíně má významné 

postavení a velkou vypovídající hodnotu krevní tlak. Udává se v milimetrech rtuťového 

sloupce a tlak zdravého člověka, tzv. normální, by měl být ve velkém tělním oběhu 120/80 

mm Hg. První hodnotu představuje tlak systolický, který vzniká při stažení srdečních 

komor, druhou hodnotou je tlak diastolický při jejich relaxaci. Může se jednat jak o 

specifický, tak nespecifický symptom. Stav, kdy hodnota převyšuje normální tlak, se 

nazývá hypertenze. V opačném případě mluvíme o hypotenzi.  

Tlak v plynech je důsledkem pohybu molekul plynu a jejich nárazů na stěnu 

nádoby, ve které jsou uzavřeny. Tento princip je podobný také v kapalinách. V pevných 

látkách se tlak přenáší mezi částicemi vázanými v dané krystalové mřížce. [2, 6] 

 

 

Tlak lze dělit podle několika kritérií, například podle jeho velikosti, vztahu k okolí 

a také podle místa jeho působení. 

 

V plynném obalu planety Země působí gravitační pole na molekuly vzduchu. 

Z tohoto důvodu je atmosférický tlak nejvyšší těsně nad hladinou moře. Atmosféra je 

složena ze 78 % dusíku, 21 % kyslíku a zbytek tvoří ostatní plyny, například oxid uhličitý. 

Tento tlak, který bývá také označován jako barometrický, je 101 325 Pa. V technických 

výpočtech se často počítá se zaokrouhlenou hodnotou 101 kPa nebo 105 Pa. [2] 

 

Je to tlak vyvolaný tíhou kapaliny a roste přímo úměrně s hloubkou (dále závisí 

na tíhovém zrychlení a hustotě kapaliny).  
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O měrném tlaku uvažujeme v situaci při styku dvou pevných těles. Vzhledem 

k nedokonalostem povrchů těchto těles, kdy rozložení není vždy pravidelné, bereme 

v úvahu průměrný tlak ve styčné ploše. 

 

Je vždy vztažen k nulovému tlaku. Jediné místo, kde může nastat nulový tlak, je vakuum. 

 

Kapilární tlak má svůj význam tehdy, pokud uvažujeme o takových jevech, jako 

jsou kapilární elevace a kapilární deprese. Tyto procesy můžeme pozorovat na rozhraní 

kapaliny a nádoby. Například voda ve zkumavce její povrch smáčí a celkový tlak je 

zmenšen o kapilární tlak. Druhým případem je rtuť ve zkumavce, kdy můžeme pozorovat 

vypouklý povrch, a celkový tlak je zvětšen o kapilární složku. [9] 

 

Tento tlak se týká nejčastěji plynů, kdy parciální tlak vyjadřuje tlak pouze jedné 

složky určitého plynu. Parciální tlak je takový, jaký by měla složka plynu, kdyby 

vyplňovala celý prostor nádoby sama. [7] 

 

Podtlak představuje tlak nižší než atmosférický. Někdy je nesprávně označován 

jako vakuum, například v nemocničních rozvodech medicinálních plynů, kde se toto 

označení stále používá, přestože se v žádném případě o vakuum nejedná. Trubky s 

podtlakem jsou označeny žlutou barvou a využívají se v odsávacích přístrojích. Přetlak 

je analogicky tlak s vyšší hodnotou, než má tlak atmosférický. 
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V dnešní době je k dispozici velké množství tlakoměrů, které můžeme rozdělit do 

dvou základních skupin. První je podle velikosti tlaku a druhé rozdělení se týká definice 

tlaku a funkčních principů jednotlivých typů. 

 

Rozdělení dle velikosti měřeného tlaku: 

Manometry – k měření přetlaků 

Vakuometry – k měření velmi malých absolutních tlaků 

Manovakuometry – k měření přetlaků i podtlaků 

Tahoměry – k měření malých podtlaků 

Diferenční tlakoměry – k měření tlakových rozdílů [8] 

 

Rozdělení dle principu: 

Zvonové a pístové – etalonové přístroje, měřítkem tlaku je zdvih zvonu či pístu 

Kapalinové – etalony, hodnotu tlaku udává výška hladiny kapalinového sloupce 

                       (U-trubicové, nádobkové, mikromanometry se sklonným ramenem  

                        a kompresní vakuometry) 

Deformační – tlak je udáván velikostí deformace pružného prvku  

                       (trubicové-bourdonské, membránové, krabicové a vlnovcové) 

Elektrické – měřítkem tlaku je změna určité, tlakově závislé veličiny (odporové, 

                     bolometrické a ionizační vakuometry) [1]  
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Zvonové tlakoměry 

Základní, klíčovou součástí je zvon ponořený do kapaliny, pod který se přivádí 

zjišťovaný tlak. Tento typ tlakoměrů lze rozdělit na zvonový tlakoměr s využitím vztlaku 

a bez využití vztlaku. U měřicího přístroje s využitím vztlaku plave zvon v klidovém 

stavu na hladině. Po zavedení tlaku pod zvon vznikne přetlak = vztlak, a z rozdílu výšek 

polohy v klidovém a vyzdviženém stavu, rozměrů zvonu, hustoty kapaliny a vlastností 

tlakoměru lze vypočítat zjišťovaný tlak zavedený pod zvon.  

U přístroje s nevyužitým vztlakem se pracuje s totožným principem pouze s tím 

rozdílem, že zvon je ve stále stejné poloze. Je přidržován kompenzační silou vyvozenou 

pružinou. Tato pružina je ozubeným převodem napojena na ukazatel se stupnicí 

kalibrovanou v hodnotách měřeného tlaku. Měřicí rozsah je možné měnit výběrem 

pružiny s jinou tuhostí. [8] 

U-trubicové tlakoměry 

Základem je skleněná trubice ve tvaru písmene U, která je z půlky naplněna 

tlakoměrnou kapalinou. Může to být destilovaná voda, rtuť nebo líh. Pokud na jeden 

konec trubice přivedeme měřený tlak, vytlačí se kapalina v druhém konci do určité 

hladiny. Ze znalosti rozměrů trubice, hustoty tlakoměrné kapaliny, rozdílů výšek hladin 

a tíhového zrychlení lze vypočítat zjišťovaný tlak. Tyto tlakoměry jsou vyráběny buď 

jako jednoduché s milimetrovým měřítkem, nebo jako velmi přesně s optickým čtením 

výchylek hladin. Nevýhodou je to, že se musí výchylky na obou ramenech trubice číst 

zároveň. [4, 10] 

Nádobkové tlakoměry 

Tato zařízení odstraňují negativní vlastnost U-trubicových tlakoměrů, a to nutnost 

sledovat obě ramena simultánně. Jedno rameno je rozšířeno v nádobku a sleduje se pouze 

výchylka v druhém rameni, které musí být kalibrováno na stejný průřez. Existují 3 

základní typy nádobkových tlakoměrů. První, staniční barometr, má trubici shora 

uzavřenou a vakuovanou a do nádobky má přístup pouze atmosférický tlak. Druhým 

typem je Betzův nádobkový tlakoměr, který se vyznačuje přesným čtením výšky pomocí 

skleněného plováčku se zavěšeným měřítkem. Třetím provedením je kompenzační 

diferenční tlakoměr, který slouží k měření rozdílu tlaků. Dalším typem je mikromanometr 
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se sklopnou trubicí. Trubici je možné naklánět a tím měnit citlivost přístroje. Je plněn 

výhradně ethanolem pro lepší čitelnost při malém úhlu sklonu. 

Kompresní Mac Leodův vakuometr 

Princip spočívá v uzavření daného objemu vzduchu o určitém absolutním tlaku a 

jeho následném stlačování rtuťovým sloupcem. Tento přístroj se používá k měření velmi 

malých tlaků. [1, 5] 

Pístové tlakoměry 

Používají se jako etalony ke kalibraci deformačních tlakoměrů. Využívá se 

výtlaku pístu a jsou velmi přesné. Jejich přesnosti se využívá u tzv. tendenčních tlakoměrů 

k zaznamenání malých změn tlaku páry nad kotlem, které jsou klasickým deformačním 

tlakoměrem nezaznamenatelné.  

Deformační tlakoměry 

U těchto přístrojů se využívá pružné deformace a následné změny tvaru 

tlakoměrných prvků v závislosti na tlaku. Vzhledem k malým deformacím je nutno 

zařadit nějaký mechanický převod na měřitelnou veličinu (kapacitu, odpor,…). 

Trubicové tlakoměry 

Deformačním prvkem je trubice oválného profilu, stočená do kruhového oblouku, 

spirály nebo šroubovice. Na jeden konec se přivede měřený tlak a druhý konec je 

převodem spojen s ukazatelem a stupnicí. Při zvětšování tlaku se poloměr zakřivení 

zvětšuje, středový úhel se zmenšuje, šířka profilu se zvětší a délka profilu se zvětší. 

S využitím znalostí těchto změn a rozměrů před změnou jsme schopni vypočítat tlak 

přivedený na konec trubice. [3] 

Membránové tlakoměry 

Tlakoměrným prvkem je membrána, která je spojena s ukazatelem a stupnicí. 

Membrány jsou z plastu nebo gumy a jsou doplněný pružinou. Tlak lze přivádět z jedné 

nebo obou stran (lze použít i jako diferenční tlakoměr). Výhodou membránových 

tlakoměrů je nízká setrvačnost membrány, což umožňuje použití těchto zařízení 

v prostředí s vibracemi a chvěním. Membránu je možné vyrobit z kovu a komory okolo 

ní vyplnit olejem, čímž se zařízení chrání proti jednostrannému přetížení. Dalším typem 

jsou krabicové tlakoměry, kdy je tlakoměrným prvkem plochá krabice, jejíž dna tvoří 
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membrány. Používají se k měření velmi malých tlakových rozdílů a tlaků či podtlaků. 

Nejrozšířenějším použitím jsou aneroidy k měření barometrického tlaku. 

O dalších typech deformačních tlakoměrů je detailně pojednáno v kapitole 

Tenzometry.  

Vlnovcové tlakoměry 

Deformačním prvkem je vlnovec umístěný v měřící komoře. Tyto tlakoměry se 

užívají ke konstrukci manostatů (obvykle dvoupolohová regulace), které slouží obdobně 

jako termostat. Jedná se například o řízení kompresorů či domácích vodáren apod. [1] 

Bolometrický vakuometr 

Tento senzor využívá tlakové závislosti tepelné vodivosti plynu. Ve skleněné 

nádobce s měřeným tlakem je zatavena platinová spirála žhavená konstantním 

elektrickým proudem. Tato spirálka je zapojena do ramene Wheatstoneova můstku. Do 

druhého ramene je přivedena obdobná izolovaná spirálka, která kompenzuje teplotní vliv 

při měření. Teplotním ukazatelem je teplota spirálky v izolované komoře. 

Ionizační vakuometr 

Jedná se o triodu. Do prostoru mřížky (mezi anodu a katodu) se přivádí měřený 

absolutní tlak. Elektrony letí z katody do anody a při jejich nárazech do molekul vzduchu 

dojde k excitaci/ionizaci. Takto ionizované molekuly jsou měřeny a ionizace je lineárně 

závislá na velikosti tlaku. [3, 5] 
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Tenzometry jsou měřicí prvky používané k nepřímému měření tlaku. Využívá se 

principu deformace, která má za následek změnu nějaké fyzikální veličiny, nejčastěji 

délky. Změna délky může být v podobě krutu, ohybu, síly, momentu síly atd. U kovových 

tenzometrů se užívá změny odporu vodiče. Využívá se Hookeova zákona, který je 

podstatou tenzometrů.  

Snímače polohy také využívají změny nějaké fyzikální veličiny, jako např. 

odporu, ale využívá se také změny například indukčnosti, kapacity a dalších. 

 

 

Tenzometry jsou elektrotechnické součástky, pomocí kterých je možné měřit 

mechanické napětí prostřednictvím deformace jejich aktivního prvku. Aktivní prvek 

může být kovový drátek, piezokrystal a další. [11] 

 

U odporových tenzometrů je princip založen na změně ohmického odporu při 

změně délky nebo průřezu vodiče. Toto se týká kovových tenzometrů. Dalším typem jsou 

polovodičové tenzometry, kde se využívá materiálové změny při vyvinutí tlaku 

(piezoelektrický jev). 

U odporových tenzometrů se jedná o drátek zprohýbaný do tvaru meandru, ale lze 

se setkat i s vyleptáním odporové dráhy do speciální folie. Těm se pak říká foliové 

tenzometry. 

Dále se velmi často používají potenciometrické tenzometry, kdy je deformační 

prvek spojen s jezdcem potenciometru. Deformace vyvolá změnu polohy jezdce, což je 

vyhodnoceno jako změna odporu. Výhodou je jednoduchost a nízká cena, ale součástky 

jsou mechanické a dochází k brzkému opotřebení. Tento snímač je citlivý na vibrace a 

vykazuje vysokou hysterezi. [10] 
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Obr. 1: Potenciometrický tenzometr [13] 

Pro vyhodnocení změny odporu se využívá Wheatstoneův můstek, který pomáhá 

vyrovnávat teplotní nerovnováhu. V případě využití kovových tenzometrů, kdy jsou 

výstupní napětí malá, se používá milivoltmetr. 

 

 

Obr. 2: Schéma Wheatstoneova můstku 

 

Působením mechanického tlaku v určitém místě namáhaného snímacího prvku se 

mění elektrická vodivost a odpor senzoru. Změna odporu závisí na typu polovodiče. 

Polovodičové tenzometry vykazují nelineární závislost odporu na deformaci a teplotě. 

[16] 

 

 

U těchto typů se využívá trojrozměrného piezoelektrického elementu se třemi 

osami. X-osa je elektrická, Y-osa je mechanická a Z-osa je optická. Dojde-li k působení 

síly kolmo na optickou osu, krystal se zelektrizuje a na plochách kolmých na Z-osu 

můžeme naměřit vzniklý náboj. 
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Pokud síla působí rovnoměrně podél elektrické osy, jedná se o podélný 

piezoelektrický jev, a pokud síla působí ve směru osy Y, mluvíme o příčném 

piezoelektrickém jevu. 

Nejčastěji se jako piezoelektrický materiál používá křemen, pro který je 

piezoelektrická konstanta Kp rovna 10-7 V/Pa. Mechanická stálost křemenu umožňuje 

měřit v poměrně velkém teplotním rozmezí (max. do 550 °C). 

Jako další materiál vykazující piezoelektrický charakter se užívá quartz, turmalin, 

barium-titan a další. 

 

 

Obr. 3: Schéma piezoelektrického snímače [14] 

Působením síly na piezokrystal dojde k deformaci a přitom se v krystalové mřížce 

posune pozitivní bod směrem k negativnímu a na povrchu krystalu vznikne nábojový 

nepoměr. Ten je pomocí vodivých metalových folií přenášen na operační zesilovač, kde 

je signál zesílen a dále zpracován. 

Piezoelektrické snímače se používají k vyhodnocování dynamických tlaků o 

frekvenci v rozmezí 3-5 Hz. Mezi jejich největší výhody patří jejich velikost (miniaturní 

rozměry), jednoduchost a nízká chyba měření. [12, 14] 

 

 

Senzory toho typu v zásadě využívají 2 principy. Těmi jsou magnetostrikce a 

magnetoelasticita. Magnetostrikce je fyzikální jev, při kterém dochází ke změně rozměrů 

objektů nacházejících se v magnetickém poli (Jouleův jev). Projevuje se zde také 
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Wiedemannův jev, který spočívá v tom, že prochází-li tenkou dlouhou tyčí, která se 

nachází v magnetickém poli, elektrický proud, tak u této tyče dochází ke krutu. 

Magnetoelasticitou je označován děj, při kterém dochází ke změně magnetických 

vlastností, jako například permeability, což má za následek deformaci v podélném směru 

feromagnetické tyče. 

Typickým příkladem ve zdravotnictví je Hallova sonda, která se používá 

v počítačových ventilátorech. [15] 

 

Základem je závislost frekvence kmitání struny na síle, která ji napíná. Měření 

probíhá zpětnovazebně. V tomto uspořádání jsou dvě cívky s feromagnetickými jádry, 

budicí a snímací. Napětí ze snímací cívky je zesíleno a přivedeno na cívku budící. 

Vznikne elektromechanický oscilátor, který kmitá s frekvencí úměrnou měřenému 

mechanickému namáhání. [10] 

 

 

 

U odporových čidel polohy se udává několik vlastností. Jsou to rozlišovací 

schopnost, linearita, životnost a provozní krouticí moment. 

Rozlišovací schopnost nám říká, jaký úhlový nebo délkový inkrement dokáže 

potenciometr rozpoznat. U vrstvových potenciometrů je rozlišení nejvyšší (až 0,01 %). O 

něco menší rozlišení mají vinuté potenciometry, kde je rozlišovací schopnost dána 

skokovou změnou odporu při přeskočení jezdce potenciometru na sousední závit. 

Linearita udává odchylku od vztažné přímky, která se udává v procentech. 

Životností se rozumí počet otočení hřídelí. U vinutých typů je přibližně 106 a u 

vrstvových typů 107. 

Provozní krouticí moment udává nejvyšší krouticí moment, který je potřeba 

vyvinout k rovnoměrnému otočení hřídele v celém mechanickém rozsahu při zadané 

rychlosti. 
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U odporových potenciometrů musíme brát v potaz i teplotní vlivy, které vznikají 

zahříváním odporového drátu. [13, 17] 

 

Tyto senzory pracují na změně indukčnosti při deformaci. Indukčnost je schopnost 

elektricky vodivých těles vytvářet ve svém okolí magnetické pole a v této souvislosti se 

využívá v uspořádání LVDT. Změna deformace je pomocí pružiny přenášena na společné 

jádro transformátoru a mění jeho polohu. Změnou polohy feromagnetického jádra mezi 

primárním a sekundárním vinutím tranformátoru se mění vzájemná indukčnost. Jak 

z názvu vyplývá, toto zařízení vykazuje lineární charakteristiku. [10] 

 

 

Obr. 4: Lineární diferenční transformátor [13] 

 

 

Kapacitní tenzometry využívají ke zjištění míry deformace kondenzátor a jeho 

vlastnosti. Jedna elektroda kondenzátoru je tvořena membránou, jejíž poloha se mění 

vlivem deformace. Změnou vzdálenosti elektrod je vyvolána změna kapacity. Ze vztahu 

pro kapacitu 

  

vyplývá, že závislost je nepřímo úměrná. V souvislosti s hyperbolickou závislostí 

se největší změna kapacity, a tedy i celková citlivost snímače projevuje při malých 

vzdálenostech.  
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Častým problémem u používání kapacitních snímačů jsou parazitní kapacity např. 

z kabelového vedení ve zdech nebo v přívodních kabelech a musí být kompenzovány 

hybridní nebo integrovanou elektronikou vestavěnou do snímače. [11, 13] 

 

Podstatou daného typu snímačů polohy je šíření elektromagnetického vlnění 

(světelných paprsků). Velkou výhodou tohoto typu čidel je možnost měření 

bezkontaktním způsobem a na větší vzdálenosti. V praxi se užívá několik metod. Základní 

jsou tři: měření doby letu světla, porovnání fázového posuvu a laserová triangulace. 

Měření doby letu světla 

Základem je vyslání laserového paprsku ze zdroje k cíli a měření, za jakou dobu 

se odražený paprsek vrátí zpět do zdroje. Při znalosti rychlosti světla a vzorce pro výpočet 

dráhy z rychlosti a času lze vypočítat vzdálenost zkoumaného objektu. 

Porovnání fázového posuvu 

Princip je stejný jako u měření doby letu, pouze v závěru se neporovnává čas, ale 

fázový posun vyslaného a přijatého signálu. 

Laserová triangulace 

Laserová triangulace je patrně nejvíce používanou metodou v průmyslu. Je 

založena na matematických operacích zahrnující trigonometrické funkce. Laserový signál 

vyslaný ze zdroje se od měřeného objektu odrazí do optického přijímače a dopadne na 

opticky aktivní plochu pod určitým úhlem. Tento úhel závisí na vzdálenosti objektu. [18] 

 

 

Obr. 5: Metoda laserové triangulace [25] 
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Tvarovou pamětí rozumíme specifickou termodynamickou charakteristiku tzv. 

inteligentních materiálů. Spočívá v tom, že materiál, který je na počátku zdeformován 

určitým způsobem, se po ohřátí vrátí do své původní polohy, kterou zaujímal před 

deformací. Tato schopnost vyplývá z toho, že materiál (disponující touto vlastností) může 

existovat ve více formách vnitřního uspořádání. Toto uspořádání poté dává materiálu 

specifické fyzikální vlastnosti. Z historických důvodů se jeho forma při nižší teplotě 

označuje jako martenzit a při vyšší jako austenit. K přechodu mezi těmito dvěma formami 

dochází při přechodové teplotě, která je pro každý materiál různá. Tuto hodnotu je možné 

nastavovat změnou jeho složení. [23] 

 

 

Tvarovou pamětí disponují některé keramické materiály (ZrO2, MgO, CeO2), 

polyuretany a zejména určité kovové slitiny. Jsou to především Cu-Al-Ni, Cu-Zn-Al, Fe-

Mn-Si a další.  

Mimořádně vysoká schopnost zachování tvarové paměti byla zjištěna u 

ekviatomární slitiny niklu a titanu. Podle složení byla tato slitina nazvána Nitinol. [19] 

 

 

V medicíně si své výsostní postavení zachovává Nitinol díky svým mimořádným 

fyzikálním vlastnostem, ale především díky biokompatibilitě. Na lidský organismus nemá 

toxické účinky, je tkáněmi dobře snášen a zároveň je v dostatečné míře odolný proti jejich 

působení. Z toho důvodu je Nitinol v dnešní době jediným materiálem, se kterým se 

můžeme v medicíně setkat. [16] 
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Nitinol je slitina dvou prvků - niklu a titanu - v poměru 50:50. Tento poměr je 

klíčový pro udržení všech mechanických a fyzikálních vlastností. Při své martenzitové 

formě vykazuje tzv. cik-cak strukturu tvořenou vazebními páry, která může mít více 

variant. V této formě je měkký a snadno deformovatelný.[23] 

Jako austenit vykazuje kubickou strukturu, která je značně tvrdá a obecně 

mechanicky odolná. 

Přechodová teplota pro Nitinol je -100–100 °C. Lze ji nastavit změnou poměru 

niklu a titanu ve slitině nebo přidáním různých příměsí. V medicínských aplikacích se 

přechodová teplota nastavuje na teplotu těla nebo mírně vyšší, maximálně však 40 °C. 

Vratná deformace dosahuje přibližně 10 % (běžné kovy vykazují pružnost 

maximálně desetin procenta). 

 

Hustota 6450 kg . m3 

Teplota tání 1240 – 1310 °C 

Elektrická rezistivita 0,5 – 1,1 μΩm 

Měrný elektrický odpor 800 nΩ . m 

Koeficient teplotní vodivosti 8,6 – 18 W . m-1 . K-1 

Měrná tepelná kapacita 322 J . kg . K-1 

Mez pevnosti v tahu 754 – 960 MPa 

Youngův modul pružnosti (martenzit) 28 GPa 

Youngův modul pružnosti (austenit) 75 GPa 

Mez pružnosti v tahu (martenzit) 100 MPa 

Mez pružnosti v tahu (austenit) 560 MPa 

Tab. 1: Některé mechanické a fyzikální vlastnosti Nitinolu [19] 

 

 

 

 



29 

 

 

Pseudoelasticita, které se také říká superelasticita, je vlastnost, kterou vykazuje 

Nitinol při postupném zatěžování a odlehčování při vyšší teplotě, než je přechodová 

teplota slitiny. Při těchto podmínkách se materiál po odlehčení ihned vrací do původního 

stavu, avšak s vysokou hysterezí, tzn., že návrat do původního stavu se neděje hned, ale 

trvá určitou dobu. Tento jev vyplývá z toho, že přechodová teplota pro přestup 

z martenzitové formy na austenit roste s mírou namáhání materiálu. V okamžiku 

přerušení namáhání se při této teplotě navrací do původního stavu. Pseudoelasticita se 

vyznačuje značným rozsahem deformací (až 10%) a výraznou fází plató, ve které při 

téměř konstantním tlaku nebo konstantní reaktivní síle lze docílit významného rozsahu 

deformačních změn. [19, 21] 

 

 

V medicíně je v současné době omezení pouze na Nitinol, protože u toho zatím 

jako u jediného byla prokázána biokompatibilita. Nikl je znám jako toxický pro lidský 

organismus, ale existují studie, které prokazují, že na povrchu Nitinolu vzniká vrstva 

TiO2, která zaručuje jak jeho biokompatibilitu, tak jeho stálost a odolnosti proti korozi. 

[22] 

 

Nejrozšířenější využití je v ortodoncii. Nejběžnější použití je v podobně drátků 

pro rovnání špatného postavení zubů a zubních segmentů, lidově jsou známy jako 

rovnátka. Využívá se superelasticita, která zajišťuje, že ve velkém rozsahu vratných 

deformací vyvíjí ortodontický drát na napravovaný segment oblouku přibližně stejný tlak. 

U klasických rovnátek z nerezové oceli je nutné drátky neustále dopružovat.  

Dále se z něj vyrábí stomatologické nástroje pro ošetření kanálků. Když nástroj 

působí stejnou silou na stěnu kanálku, jehož tvar může mýt velmi nepravidelný a 

atypický, hrozí proražení stěny kanálku nebo poškození nástroje. Nitinolové nástroje toto 

nebezpečí eliminují. [20] 
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Největší uplatnění má nitinolová slitina v ortopedii při výrobě osteosyntetických 

skobek. Skobka se při nízké teplotě (normální teplota v místnosti) nasadí do předem 

vyvrtaných otvorů v koncích zlomené kosti a po zvýšení teploty (teplota lidského těla) se 

samovolně stáhne, obemkne kost a fixuje frakturu. Existují 2 postupy, jak řídit stažení 

skobky. Buď je materiál „nastaven“ na teplotu těla a není nutné řešit ohřev, nebo je 

přechodová teplota vyšší a pomocí umělého zahřívání fraktury je možné modulovat 

sevření skobek. Druhým způsobem je možné zabránit nepřiměřenému tlaku a následnému 

drcení kostí.  

Dále je možné používat zploštělý kroužek z této slitiny jako náhradu za 

meziobratlovou ploténku. Poškozená ploténka se chirurgicky odstraní a vloží se 

nitinolová náhrada, která se po aplikaci zahřeje, roztáhne a fixuje obratle k sobě. Celý 

segment se nechá srůst. [19,24] 

 

V této oblasti je možné použití této mimořádné sloučeniny k označení a lokalizaci 

nádorové tkáně v prsu. Pomocí jehly jsou dráty zavedeny pod rentgenovým zářením do 

nádoru. Po vysunutí drátků z jehly zaujmou tvar háčku a tím kopírují tvar nádoru. Toto 

je možné díky schopnosti superelasticity. Následná excise nádoru je pak mnohem 

přesnější, a tedy i méně invazivní.  

Dále je možné použít Nitinol k výrobě katétrů. Drátek, který má tendenci se vrátit 

do původního tvaru, je blokován nějakou vnější silou (např. protichůdný tlak stěny cévy). 

Tato síla je relativně malá a málo závislá na ohnutí drátku, a tak je pro katétr jednodušší 

kopírovat povrch stěny při dodržení její celistvosti a zabránění poškození. 

 

Převážné využití nitinolu v této oblasti spočívá ve výrobě chirurgických nástrojů. 

V miniinvazivní chirurgii se využívá přístup přes tělní otvory nebo malé řezy, např. ve 

femorální nebo subklavikulární tepně. V principu je použití nitinolových přípravků stejné. 

Nástroje jsou zavedené ve stlačené nebo sbalené formě k místu potřeby, vlivem teploty 

se zahřejí a rozbalí na požadovaný tvar. 
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Příkladem těchto aplikací jsou: 

 samoexpandabilní stenty a stentgrafty (potažené stenty) určené k řešení stenóz a 

aneurysmat  

 filtry k zachycení trombů, nejčastěji v dolní duté žíle, k zabránění plicní embolie  

 urologické košíčky pro vyjmutí konkrementů  

 záplaty k uzavření otvorů v interatriálním septu [19, 20, 23] 
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Ke snímání plošného tlaku pod pacientem je možné využít 2 typy senzorů 

pracujících na stejném principu, a to na využití slitiny Nitinol. V poslední době možností 

aplikace této slitiny neustále přibývá, protože se objevují stále nové možnosti použití. 

Konkrétně v této podobě tvoří nitinolové drátky spolu se speciální konstrukcí, ve které 

jsou zasazeny, unikátní čidlo, jehož jednou z výhod oproti klasickým odporovým 

tenzometrům, je rozsah deformace až 10 %. 

 

Jak je vidět na Obr. 6, snímač je složen ze dvou aktivních prvků, které mají 

rovnoměrně rozmístěné výstupky, které jsou přivráceny k sobě. Aktivní výstupky jsou 

posunuty o polovinu délky dvou sousedních výstupků. Mezi aktivními prvky je natažen 

nitinolový drát, který tvoří jádro snímače. NiTi snímače jsou plastové, vytisknuté na 3D 

tiskárně a Belt mají kovovou konstrukci. 

 

Obr. 6: Nezatížený snímač 

Při zatížení čidla se k sobě vlivem tlaku oba aktivní prvky přiblíží a jednotlivé 

aktivní výstupky se zasunou do mezer mezi aktivní výstupky druhého snímače. To 

způsobí prodloužení drátku, jak lze vidět na obrázku č. 7.  

Obr. 7: Zatížený snímač 



33 

 

Celý systém je napojen na řídicí jednotku a následně zpracován příslušným 

softwarem. Z definičního vzorce pro odpor vodiče (𝑹 = 𝛒
𝒍

𝑺
 ) vidíme, že při vzrůstající 

délce 𝑙 a tím i vzrůstajícím zatížení snímače roste odpor vodiče. 

 

 

Všechny získané signály z čidel musí být elektronicky zpracovány, aby mohly být 

příslušným softwarem vyhodnoceny. V kapitole o teplotní závislosti senzorů je 

znázorněno, jak se odpor s teplotou mění. Na lůžku se sice teploty nepohybují v tak 

velkém rozmezí, aby výraznějším způsobem ovlivnily měření, ale pro zvýšení přesnosti 

by bylo možné do elektroniky přidat termočlánek, který by snímal teplotu. Tento údaj by 

byl přenášen do řídící jednotky a program se správným algoritmem by tyto teplotní 

závislosti korigoval. 

 

Obr. 8: Blokové schéma řídící jednotky 

Trimr R je nastaven na přibližně stejnou hodnotu odporu jako je odpor nataženého 

nitinolového drátku ve snímači (ve schématu znázorněno jako potenciometr). Tato 

hodnota je v rozmezí od 256 do 263 Ω. V případě NiTi snímačů vede do elektronické 

jednotky 5 vstupů, v případě Belt pouze 2 vstupy. 
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Multiplexer je elektronický člen, který funguje jako přepínač a postupně přepíná 

mezi jednotlivými čidly. 

Dalším prvkem řídící jednotky je 12 bitový analogově digitální převodník. Tento 

převodník převádí spojitý signál na diskrétní, který je možné zpracovat na číslicových 

počítačích. Převod se skládá ze dvou fází – vzorkování a kvantování. Vzorkováním 

rozumíme rovnoměrné rozdělení vodorovné osy na určitý počet dílků a z každého dílku 

přečteme hodnotu, kterou zde daná funkce nabývá. Dojde zde ke ztrátě detailů. Úroveň 

ztráty závisí na použité vzorkovací frekvenci. Čím je větší, tím méně detailů je ztraceno. 

Shannonův teorém říká, že vzorkovací frekvence musí být minimálně 2x tak vysoká, jako 

je frekvence, kterou vzorkujeme. Kvantování je jev druhý. Úrovně na svislé ose můžou 

nabývat jen konečných hodnot. Přiřazení k určité konečné hodnotě probíhá pomocí tzv. 

kvantizačních pásů. Každá hodnota na svislé ose má okolo sebe kvantizační pás o určité 

šířce. Pokud je daný navzorkovaný signál v kvantizačním pásu určité hodnoty, je mu 

přiřazena právě tato hodnota. Těmito dvěma jevy dojde ke ztrátě informace, nicméně pro 

digitalizaci analogového signálu je tento postup nezbytný. 

Dalším prvkem soustavy je mikroprocesor. Daný mikroprocesor pro práci 

s tlakovými čidly je schopen snímat 25 hodnot za sekundu.  

Řídící jednotka je spojena s počítačem pomocí USB kabelu, který ji také napájí. 

Pro obsluhu přístroje byl na Technické univerzitě v Liberci napsán program, který 

je uživatelsky vyhovující a poskytuje všechny potřebné funkce pro zpracování signálu. 
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Rozložení plošného rozložení tlaku na lůžku pod ležícím pacientem lze určit 

pomocí vhodného rozmístění tlakových čidel pod matraci. Musí být umístěné pod 

matrací, protože v případě umístění na jejím povrchu, například pod prostěradlo, by 

mohly být senzory poškozeny pohyby pacienta a mohly by také působit nežádoucí 

dekubity. V budoucnu by bylo možné senzory všívat do matrace přímo, což by 

zdravotnickému personálu usnadnilo manipulaci s měřicí technikou. Pro účely toho 

měření byly senzory umístěny pod matraci na postel. Měření probíhala vždy na matraci 

se stejnou tuhostí, výškou a se stejným figurantem. K dispozici bylo 5 plastových NiTi 

senzorů vyrobených na 3D tiskárně a 2 senzory typu Belt s kovovou konstrukcí. Modely 

A-D jsou navrženy pro uspořádání s NiTi snímači a modely E-G pro čidla Belt.  

 

 

Snímačů vyrobených na 3D tiskárně o rozměrech 30 x 0,4 x 3,2 cm bylo 

k dispozici 5. Vzhledem k relativně malým rozměrům jejich výšky je není možné pod 

matrací cítit. Jedna z předností těchto snímačů se zároveň stává jejich nevýhodou. Jelikož 

plast, ze kterého jsou vyrobeny, je poddajný, a není problém ho ohnout. Při vertikálním 

položení na roštu nemocniční postele by mohlo dojít k ohnutí čidla a měření by pak 

nemělo žádnou vypovídací hodnotu. Mohlo by dojít i k jeho poškození. Dalo by se to 

korigovat jednotlivými podložkami umístěnými pod čidla, což by navzdory jednoduché 

instalaci mohlo zdržovat nemocniční personál. Další variantou by mohlo být umístění 

všech snímačů na jeden pevný podklad, např. překližku, a umístit jej na rošt postele pod 

matraci. Tím by sice bylo znemožněno polohování postele, což ale zatím při použití 

tohoto typu snímače není důležité, protože se předpokládá vodorovná poloha lůžka. 

                  
Obr. 10: Řídicí jednotka Obr. 9: NiTi snímač 
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Toto uspořádání je nejjednodušší a nejvíce intuitivní. NiTi senzory jsou 

pravidelně rozmístěny pod pacienta tak, že první senzor je mezi lopatkami a poslední je 

na úrovní hýždí. Zbylé 3 senzory jsou umístěny rovnoměrně mezi nimi. Toto rozmístění 

se při měření ukázalo jako vhodné například při záznamu sednutí a lehnutí nebo při 

simulacích záchvatů a záškubů. Schematicky jde znázornit takto: 

Obr. 11: Model A [26] 

 

Toto rozložení se ukázalo stejně účinné jako model A s tím rozdílem, že s tímto 

rozmístěním senzorů můžeme detekovat, jestli pacient leží na pravém, nebo levém boku. 

Můžeme také zaznamenat přetáčení z jednoho boku na druhý a také přetočení z boku na 

záda nebo břicho, resp. opačně. První senzor je umístěn stále na stejném místě, ale druhý 

a třetí jsou umístěny ve vertikální poloze v oblasti lopatek. Zbylé 2 senzory zůstávají ve 

stejné poloze. Příhodné pro tento experiment je, že pokud člověk ve spánku leží na levém 

boku, má tendenci ležet na levé straně postele. To samé platí i pro pravý bok. Z tohoto 

důvodu má tento model své opodstatnění. 
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Obr. 12: Model B 

 

U tohoto modelu bylo záměrem snímat především tlak položené hlavy na matraci. 

To může být důležité u pacientů po fraktuře páteře nebo výhřezu meziobratlové ploténky, 

kdy pacient musí být téměř neustále ve vodorovné poloze. Váha hlavy však není dost 

velká na to, aby vyvinula dostatečný tlak, který by senzory byly schopny zaznamenat. 

Navíc pod hlavou ještě bývá polštář, takže tlak přenesený pod matraci je téměř 

nedetekovatelný. Vertikální postavení senzorů 4 a 5 nemá valnější opodstatnění, protože 

detekci přetáčení z boku do jiné polohy zastanou senzory 2 a 3. Z tohoto důvodu uvedené 

uspořádání nemá velký význam a využitelnost není větší než u modelu A a B.  

Obr. 13: Model C 
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Model D je oproti předchozím modelům speciální v tom, že má jeden senzor 

umístěn ve spodní části lýtek. Touto cestou je možné zaznamenat například onemocnění 

zvané syndrom neklidných nohou. První 4 snímače jsou ve stejném umístění jako první 

čtveřice v modelu B. Dá se říci, že tento model je nejuniverzálnější a nejlepší, protože 

dokáže nasnímat všechny situace stejně dobře jako předchozí modely, bez ztráty 

informace. Navíc snímá i pohyby nohou. Pomocí tohoto rozložení snímačů je možné na 

lůžku snímat tyto situace: břišní i hrudní dýchání, kašlání, posazení a lehnutí, přetočení 

z boku na bok, syndrom neklidných nohou, záchvat a záškuby. 

Obr. 14: Model D 

Obr. 15: Ukázka rozložení modelu D 
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Belt snímače byly dostupné 2 a jejich rozměry jsou 34 x 2,4 x 5,5 cm. Pracují na 

stejném principu jako NiTi, ale mají několik zásadních odlišností. Jsou několikanásobně 

větší a těžší. Jejich aktivní prvky jsou tvořeny dvěma ocelovými pláty. Z tohoto důvodu 

je možné použít tyto snímače na roštech nemocničních lůžek ve vertikálním uložení, ale 

manipulace s nimi je složitější. Kvůli nízkému počtu čidel zde není tolik možností 

rozmístění jako v případě NiTi snímačů. 

 

Oba snímače jsou umístěny horizontálně; jeden na lopatkách a druhý v oblasti 

beder.  

Obr. 16: Model E 

 

Oba snímače jsou umístěny vertikálně v oblasti lopatek. 

Obr. 17: Model F 
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Jeden snímač je umístěn v oblasti lopatek a druhý pod dolními končetinami, 

v oblasti lýtek. 

 

Obr. 18: Model G 

               

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Ukázka rozložení modelu F Obr. 20: Belt snímač 
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V rámci měření bylo nasimulováno 7 situací, které u ležícího pacienta mohou ve 

spánku nastat nejčastěji. Se zaměřením na klinickou využitelnost byly sledovány tyto 

aktivity: dýchání na břiše, kašlání, posazení a lehnutí, přetočení z jednoho boku na druhý, 

záškuby, syndrom neklidných nohou a záchvat.  

Dýchání 

U toho měření můžeme v grafu pozorovat periodicitu dýchání. Při správném čtení 

grafoelementů je možné tímto způsobem zjistit frekvenci dechu. Lze vidět, že jediný 

senzor s periodicky oscilujícím tlakem do kladných hodnot je senzor č. 3, uložený pod 

břichem. Ostatní senzory mají periodicky snižující se tlak, protože dochází k jejich 

odlehčení. Z grafu vyplývá, že jde o dýchání břišní, které je typické pro muže. Měřením 

bylo ověřeno, že hrudní dýchání lze detekovat také, zaleží pouze na tom, na kterém 

senzoru se tlak vychyluje pozitivně. Změnu tlaku při dechu je možné zaznamenat pouze 

v lehu na břiše, při ležení na zádech a na boku senzory nenaměřily žádnou výchylku tlaku. 

Graf 1: Břišní dýchání (NiTi) 
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Kašlání 

U kašlání můžeme pozorovat amplitudy s ostrými přechody, kdy při kašlání 

dochází k agresivnějším změnám tlaku než například u dýchání. Pozitivní změny na 

senzoru č. 3 a č. 4 jsou důsledkem mírného předklonu v leže. Tyto změny korelují 

s činností senzorů č. 1 a 2, které jsou při předklonu odlehčovány. 

Graf 2: Kašlání (NiTi) 
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Posazení a lehnutí 

Z tohoto měření je zřejmé, že zpočátku jsou senzory v klidové fázi a poté nejvíce 

zatížený senzor je č. 5, kdy váha téměř celého těla spočívá právě na něm. Zajímavé jsou 

2 izolované vrcholy u senzoru 4 v časech 7,5 a 17 s. Je to následek mechaniky posazení, 

kdy se nejdříve zvedá hlava a ramena a většina hmotnosti vrchní poloviny těla se 

soustřeďuje do oblasti právě tohoto čidla, uloženého v oblasti beder. Což znační 

maximální výchylku ve výše zmíněných časech. Dále se hmotnost přesune do oblasti 

hýždí, pod kterými je umístěn pátý senzor, na kterém můžeme pozorovat maximální 

hodnotu odporu (tlaku) a zároveň se senzor pod bedry odlehčí. 

Graf 3: Posazení a lehnutí (NiTi) 
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Přetočení z boku na bok 

Toto měření lze správně vyhodnotit pouze s vertikálně uloženými senzory 2 a 3, 

které zajistí, že zřetelně vidíme jejich zatížení a můžeme určit, na kterém boku pacient 

leží. Z grafu je patrné, že figurant nejdříve ležel na levém boku, poté se přetočil na pravý 

a zase zpět na levý. Rozložení, kterými jsou změny toho charakteru rozpoznatelné, jsou 

modely B, C a D. Je možné detekovat také přetočení z boku na záda. V tomto případě by 

po přetočení na záda měly senzory 2 a 3 stejnou hodnotu na ose y, kdyby měly nastavenou 

stejnou hodnotu počátečního odporu.  

Graf 4: Přetočení z boku na bok (NiTi) 
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Syndrom neklidných nohou 

Jedná se o relativně častý problém s nejasnou etiologií. Dochází při něm k silným 

bolestem nohou, které se zlepšují s pohybem. Jsou to pohyby náhlé, křečovité a 

neuspořádané. Příčinou může být funkční porucha bazálních ganglií v mozku, často také 

související s nedostatkem železa, dopaminu nebo hořčíku. Tyto problémy se stupňují ve 

spánku, který je často nemožný, což může způsobit vážné problémy. Tento syndrom často 

doprovází některá autoimunitní onemocnění a příznaky se zhoršují také v těhotenství. 

Tento syndrom lze detekovat pouze při uložení senzoru v oblasti lýtek dolních 

končetin, jako je model D nebo G. V grafu lze pozorovat velkou aktivitu senzoru č. 5 

oproti ostatním čidlům. 

Graf 5: Syndrom neklidných nohou (NiTi) 
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Záchvat 

Detekce záchvatu je jednou z oblastí, kde mohou tyto senzory mít své největší 

využití. Jako doplňková zobrazovací metoda by se spolu s elektroencefalografem mohla 

využívat ve spánkových laboratořích při polysomnografických vyšetřeních. 

V grafu můžeme vidět simulaci záchvatu, kdy všechny senzory snímají 

nepravidelnou aktivitu s vysokou frekvencí a amplitudami s ostrými ohraničeními. Takto 

by mohl například vypadat epileptický záchvat. 

Graf 6: Záchvat (NiTi) 
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Záškuby 

Záškuby ve spánku jsou dalším specifickým symptomem, který může naznačovat 

různé typy onemocnění. Může to být spánková epilepsie, intoxikace kofeinem nebo to 

může být jeden z prvotních příznaků Parkinsonovy choroby a další. 

Pro účely měření byly záškuby nasimulovány každých deset sekund a figurant 

prováděl pouze jemné cukání, takové, k jakým dochází ve skutečném spánku. 

Graf 7: Záškuby (NiTi) 
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S těmito čidly byly naměřeny stejné aktivity v posteli jako s nikltitanovými 

snímači.  

Graf 8: Břišní dýchání (Belt) 

Graf 9: Kašlání (Belt) 
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Graf 10: Posazení a lehnutí (Belt) 

Graf 11: Přetočení (Belt) 



50 

 

Graf 12: Syndrom neklidných nohou (Belt) 

Graf 13: Záchvat (Belt) 
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Graf 14: Záškuby (Belt) 

 

Při porovnávání NiTi a Belt čidel byly zjištěny 4 zásadní rozdíly: dynamika, 

citlivost, možnost snímání a manipulace. 

V otázce dynamiky jsou jasně lepší NiTi čidla, což můžeme názorně vidět při 

porovnání grafů 2 a 9. U NiTi čidel je vidět, že se křivka vrací do klidové hodnoty oproti 

Belt čidlům, kde návrat křivky není znatelný. 

Jednou z nejdůležitějších vlastností senzorů je citlivost a v tomto případě byla 

lepší zjištěna u NiTi snímačů, což je zřetelně vidět na grafech 7 a 14. U Belt čidel záškuby 

prakticky nebyly zaregistrovány. Dále na grafech 1 a 8 můžeme vidět, že NiTi snímače 

zřetelně registrují odlehčení na ostatních senzorech při nádechu, Belt čidla nikoliv. 

Vzhledem k tvárné konstrukci mohou být NiTi snímače použity i na nerovných 

površích (ovšem s určitým omezením), na druhé straně Belt čidla musí být při zachování 

funkčnosti a celistvosti použita na rovině.  

V neposlední řadě nesmíme opomenout zmínit obtížnost manipulace. Ta je s NiTi 

čidly, vzhledem k velikosti a váze, mnohem snazší. Je důležité, aby manipulace s měřicí 

technikou pro zdravotnický personál byla co nejjednodušší. 
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Obecně odpor polovodičů s rostoucí teplotou klesá. Toto popisuje pásová teorie 

polovodičů, která říká, že energetické spektrum atomu se skládá z valenčního a 

vodivostního pásu, mezi kterými je pás zakázaných energií. K vedení proudu je nutná 

přítomnost elektronů ve vodivostním pásu, kam se můžou dostat pouze přes pás 

zakázaných energií, který musí energeticky překonat. S rostoucí teplotou roste 

pravděpodobnost, že bude elektronu dodána dostatečná energie k překonání pásu 

zakázaných energií → k přechodu do vodivostního pásu. 

Z Akademie věd ČR byl pro účely TUL poskytnut materiál (Graf 15), popisující 

teplotní závislost NiTi čidel, jehož výstupy byly experimentálně ověřeny v rámci 

bakalářské práce (Graf 16). 

                            

 

Graf 15: Závislost odporu na deformaci při různých teplotách 
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Graf 16: Závislost odporu na teplotě 

Z grafu č. 16 můžeme jasně vidět, že odpor s rostoucí teplotou klesá. Počáteční 

nelinearita je způsobena tím, že zahřívané senzory měly na změnu teploty rychlejší 

odezvu než elektronický teploměr. Jakmile se teploměr zahřál na teplotu shodnou s čidly, 

průběh začal být lineární. Toto měření potvrzuje závěry z AV ČR. 
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V rámci bakalářské práce byl úkol seznámit se s metodou měření pomocí snímačů 

na bázi NiTi drátů, navrhnout optimální rozložení tlakových čidel na lůžku, porovnat 

vhodnost dvou typů čidel a provést ověřovací měření. 

Snímače fungují na principu změny elektrického odporu při změně délky. Tato 

skutečnost vychází z definičního vzorce pro odpor vodiče (𝑹 = 𝛒
𝒍

𝑺
 ), kde lze vidět, že 

s rostoucí délkou roste odpor vodiče. Podrobněji je o snímačích pojednáno v kapitole 4. 

Nejvhodnější rozložení snímačů na lůžku je znázorněno na modelu D. Pomocí 

tohoto rozložení je možné snímat tyto projevy: dýchání břišní i hrudní, kašlání, posazení 

a lehnutí, přetočení z jednoho boku na druhý, záškuby, syndrom neklidných nohou a 

záchvat. 

 

Obr. 21: Model D na pacientském lůžku 

 

Na grafech 1-14 jsou vidět výsledky provedených měření, ze kterých jasně 

vyplývá, že pro medicínský typ aplikace jsou vhodnější moderní plastové NiTi snímače 

vytisknuté na 3D tiskárně než starší kovová Belt čidla.  
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Cíle vycházející ze zadání mé bakalářské práce s názvem: „Sledování pohybové 

aktivity pacienta na lůžku“ byly naplněny ve všech bodech, výsledky měření ukázaly 

možnosti využití tlakových čidel na bázi nitinolových drátů ve spánkových laboratořích. 

V první části teoretických kapitol jsem se věnoval problematice tlaku a jeho 

měření. Jako zvláštní kapitolu jsem zpracoval měřící prvky, zvané tenzometry, což jsou 

v zásadě čidla použitá k měření v této práci. Jako další jednotlivou kapitolu jsem 

zpracoval pojednání o slitinách s tvarovou pamětí. Tvarová paměť jako taková se při 

měření tlaku neuplatňuje, ale další unikátní vlastnosti těchto slitin jsou pro použití 

v tlakových snímačích klíčové. Jde především o rozmezí deformace, jakým může být 

čidlo namáháno bez překročení meze pevnosti. U Nitinolu je to až 10 %, oproti klasickým 

tenzometrům, kde je možné deformovat pouze v desetinách procenta. 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit optimální rozložení senzorů na lůžku, 

pro snímání co nejvíce druhů pohybových aktivit a porovnání vhodnosti výběru mezi 

staršími Belt čidly a modernějšími NiTi snímači. Měření prokázala, že nejvhodnější 

rozložení senzorů pro snímání plošného tlaku pod pacientem je model D, kde první senzor 

je umístěn horizontálně v úrovni obratle Th 4, další dva jsou umístěny vertikálně v oblasti 

lopatek, čtvrtý je v oblasti beder a pátý v úrovni lýtek, oba horizontálně. Pomocí tohoto 

rozložení je možné sledovat tyto projevy: břišní i hrudní dýchání, kašlání, posazení a 

lehnutí, přetočení z boku na bok, syndrom neklidných nohou, záchvat a záškuby.  

V šesté kapitole vyhodnocuji, které snímače jsou vhodnější z těchto hledisek: 

dynamika, citlivost, možnost snímání a manipulace. Jednoznačně vychází, že pro tento 

typ snímání tlaku se více hodí NiTi snímače. 

Poslední, sedmá kapitola pojednává, jaká je teplotní závislost čidel. Pro tento účel 

jsem experimentálně ověřil výsledky výzkumu, proběhlého na AV ČR. Tuto kapitolu 

jsem zařadil pro ucelení přehledu o použité měřicí technice. 

Jako autora díla mě uspokojuje skutečnost, že vidím potenciální využití mých 

výstupů z bakalářské práce v praxi. Například při polysomnografických vyšetřeních ve 

spánkových laboratořích nebo v domácí péči. V budoucnu by bylo možné konstruovat 

matrace se zabudovanými tlakovými senzory a se správným softwarem by se mohly stát 

cenným přínosem v diagnostice různých druhů onemocnění. 
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