
10 AUTOMA  1/2011

snímače a měřicí technika

Je z této situace východisko, které by 
uspokojilo obě strany? Řešení, které by zby-
tečně nezvyšovalo cenu automatizačních sys-
témů pro investory a zároveň by netlačilo ře-
šitele do nekvalitních realizací z důvodu vy-
volané nutnosti šetřit realizačními kapacitami 
– v konečném výsledku neefektivně? Obá-
vám se, že nalézt obecný postup bude vel-
mi obtížné.

Jednou z cest by snad mohlo být zahr-
nutí předpokládaných, závazně stanovených 
nákladů na servis a náhradní díly po reál-
nou dobu provozního života automatizační-
ho systému projektu do celkové nabídkové 
ceny. Tedy uzavřením společně se smlouvou 
na realizaci i servisní smlouvy na dobu de-

seti až patnácti let s pevně stanovenou mě-
síční (roční) cenou přinejmenším za prove-
dené výkony. Tedy nikoliv hodinové sazby 
pracovníků servisu, které realizátora nijak 
nemotivují k tomu, aby se při realizaci vy-
nasnažil kvalitní prací minimalizovat potře-
bu servisních zásahů po dobu provozního 
života realizovaného automatizačního sys-
tému. Toto by nutilo nabízejícího (dodava-
tele) velmi pečlivě uvažovat o kvalitě pro-
vedení díla, neboť každá nekvalita by se mu 
v příštích letech vymstila v podobě nárůs-
tu nákladů na servisní aktivity nad původně 
uvažovaný rámec. Investor by pak měl ob-
jektivnější kritérium pro výběr, tedy ne mi-
nimální cenu realizace, ale minimální cenu 

realizace včetně ceny následného provozu 
po dobu předpokládané životnosti automa-
tizačního systému.

Shrnuto: nestálo by za zkoušku přestat 
o známém ukazateli TCO (Total Cost of 
Ownership, tj. celkové náklady na funkci) 
jen mluvit, ale začít ho i skutečně používat?
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Článek vznikl na základě autorova vyzvané-
ho vystoupení na konferenci Automatizace, 
regulace a procesy – ARaP 2010, Praha, lis-
topad 2010 (www.arap.cz).

Srdce je dutý svalový orgán zajišťující pra-
videlnými stahy trvalý oběh krve v těle. Pravá 
polovina srdce udržuje v chodu plicní oběh a 
levá pumpuje krev obohacenou kyslíkem do 
těla. Jestliže tlak v levé srdeční komoře roste, 
je to varovné znamení, které může znamenat 
srdeční insuficienci neboli slabost srdečního 
svalu. Doposud se tlak v srdci měří během 
koronární angiografie. Při tomto náročném 
vyšetření lékař pacientovi napíchne tepnu  
v oblasti třísla a zavede do ní katetr. Vstřík-
nutý kontrastní prostředek umožňuje lékaři 
sledovat na rentgenovém štítu cestu katetru 
k srdci a přitom sledovat srdeční činnost. Při 
vyšetření musí pacient ležet bez pohybu na 
lůžku. Tlak v srdeční komoře lze měřit jenom 
po dobu angiografického vyšetřování.

Lepší a objektivnější poznatky by mohlo 
poskytnout dlouhodobé měření tlaku v komo-
ře při různých zátěžových situacích. V blízké 
budoucnosti by to mohl umožnit nový systém 
pro měření tlaku v srdci vyvinutý ve Fraunho-
ferově ústavu pro mikroelektronické obvody  
a systémy IMS (Institut für Mikroelektro-
nische Schaltungen und Systeme) v Duisbur-
gu. Jeho základem je miniaturní snímač tlaku 
implantovaný přímo do srdce pacienta, kte-
rý vysílá měřené hodnoty tlaku vždy, když je 
ošetřující lékař potřebuje.

Miniaturní snímač tlaku tyčinkového tva-
ru o průměru 2 mm a délce 10 mm se s po-
užitím katetru zavede do srdce a upevní na 
vnitřní stěnu srdeční komory. Katetr se vytáh-

ne a snímač zůstane v srdci připravený pře-
dávat na vyžádání během několika měsíců 
údaje o tlakových poměrech v srdci. Snímač 
se chová podobně jako pasivní štítek RFID  
a pracuje pouze tehdy, když mu příslušný čte-

cí přístroj dodá zvnějšku indukčně, přes anté-
nu, energii. Snímač pro svůj provoz tedy ne-
potřebuje žádný akumulátor ani baterii. Pří-
kon 90 μW stačí k tomu, aby snímač měřil 
tlak a naměřené hodnoty bezdrátově vysílal 
kadencí 200 údajů za sekund do vzdálenos-
ti až 40 cm od pacienta. Ošetřující lékař si je 
pak může snadno přečíst na displeji ručního 
čtecího přístroje (obr. 1). Protože srdce zdra-
vého dospělého člověka tepe při extrémním 
zatížení tři- až čtyřikrát za sekundu, lze při 
vzorkovací frekvenci 200 Hz při vyšetření ob-

Rádiové signály přímo ze srdce

Obr. 1. Snímač tlaku vysílá hodnoty tlaku krve bezdrá-
tově přímo ze srdce (foto: Fraunhofer IMS)

jevit i nejmenší chyby v činnosti srdce, které 
se zejména na počátku onemocnění vyskytu-
jí jen sporadicky.

K minimalizaci útlumu vysílaného signá-
lu při jeho průchodu kostmi, tělesnými tkáně-

mi a tekutinami vysílá systém v pás-
mu 10 MHz. Odborníci z Duisbur-
gu současně vyvinuli novou metodu 
rádiového přenosu dat, který fungu-
je téměř beze ztrát. Zatímco modula-
ce odražené vlny (backscatter signa-
ling) běžně používaná u pasivních štít-
ků RFID cíleně využívá část dodávané 
energie k zakódování vysílané infor-
mace, zde se celá disponibilní ener-
gie využívá k vysílání, čímž vzroste 
dosah vysílače.

Miniaturní snímač tlaku krve v srd - 
ci je spolu s anténou a rádiovým vysí-
lačem umístěn na čipu zapoudřeném 
v polymeru kompatibilním s biolo-

gickými materiály, který na rozdíl od kovu 
nebrání průchodu rádiových vln. Aby nový 
snímač byl ještě účinnější, chtějí odborníci  
z IMS v dalším vývojovém kroku konstruk-
ci čipu dále optimalizovat. Nový systém 
pro bezdrátové měření tlaku krve v srd-
ci představil Fraun hoferův ústav IMS od-
borné veřejnosti na veletrhu Electronica  
v Mnichově v listopadu 2010.
[Funksignale aus dem Herzen. Mediendienst FhG, 
Nr. 10-2010, Thema 1.]
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