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Fyzikální veličina 

• Kvalitativní a kvantitativní popis vlastností hmoty

• Extenzivní (aditivní) / intenzivní  

• Skalární / vektorová     (tenzor)

• Název, značka, velikost, jednotka, směr 
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Mechanické veličiny

• délka, plocha, objem

• rychlost, zrychlení

• síla, tlak, napětí

• práce, energie
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Proces zpracování biosignálů
Snímání         zesílení a úprava          zobrazení a záznam

A/D převodník
Analogový signál                       digitální signál

(spojitý)                                   (diskrétní)

Vzorkovací frekvence f
Nyquistova frekvence fN
max. 2 fN = f   

http://cnx.org
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Mechanoelektrické měniče
vhodné pro měření tlaku
• odporové
• indukční
• kapacitní
• piezoelektrické

www.creative-science.org.uk

odporový

indukční

www.tpub.com

www.tpub.com

piezoelektrický
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SPIROMETR
Přístroj pro diagnostiku dýchací soustavy

Určený zejména pro stanovení:

• množství ventilovaného vzduchu

• rychlost průtoku vzduchu

Funkce měření průtoku plynu (V/t) založena na :

• poklesu tlaku v trubici

• přenosu tepla z vyhřívaného drátu či jiné součásti spirometru

• měření otáček malé turbínky
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Spirometr - pneumotachometr

http://www.spirxpert.com

Měření objemového průtoku plynu na 
základě poklesu tlaku trubice před a za 
překážkou

• lamelární/kapilární překážka – typ Fleisch

• překážka v podobě síta – typ Lilly
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Spirometr - anemometr

Spirometr obsahuje dvojici platinových 
drátků vyhřívaných na konstantní teplotu

Ochlazování drátků úměrné objemu 
protékajícího vzduchu

Měření množství elektrické energie

Nevýhody: složení a teplota plynu může ovlivnit jednotlivé měření

http://www.spirxpert.com
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Spirometr – otáčkoměrový

• Měření průtoku plynu založeno 
na otáčení lopatek turbínky

• Detekce počtu otáček v čase 
například fotobuňkou 

• Nezávislý na teplotě plynu

Nevýhody: setrvačnost turbínky

http://www.spirxpert.com
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Manuál Spirometr Vernier SPR BTA

přenosný Spirometr 
SPR BTA
Obsahuje snímač a 
převodník 
diferenciálního tlaku 
(pneumotachometr
typu Lilly)Manuál Spirometr 

Vernier SPR BTA

a

b

cZákladní funkce
a – průtoková rychlost  v čase,
normální dech, hluboký dech (inspirace, expirace)
b – dechový objem v čase
c – usilovná vitální kapacita (FVD)
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Manuál KoKo Spirometry

Přenosný PFT Spirometrem - současnost 

Spirometr bratří Droszczówich -1961

Alergia" 1(19)/2004 

W. Salter – 1866 (analog. záznam)

www.spirotel.cz

Multifunkční spirometr - současnost
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Měření tlaku

• krve
• nitrooční
• likvoru
• nitroplicní
• nitrohrudní
• hydrostatický / hydrodynamický
• onkotický
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Tlak krve

• Metoda přímá (invazivní, „krvavá“)
• Metoda nepřímá (neinvazivní)

Důležitý parametr pro diagnostiku kardiovaskulárního systému.
Měření prováděno v tepnách, žílách a srdci.
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Metoda přímá

www.adinstruments.com

www.mbridgetech.com

• invazivní metoda
• měření pomocí katetru
• měření TK v žilách a srdci
• První metoda měření TK, 1733 
reverend S. Hales – krvavá 
metoda

Konec katetru a detail 
piezoelektrického měniče
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Metoda nepřímá

• Měření auskultační 
Metoda Riva-Rocciho,, manometr, fonendoskopický poslech Korotkovových

fenoménů

• Měření oscilační (oscilotonometrie)
Měření oscilace tlaku v manžetě, záznam rytmické pulsace tepny – určení 

středního arteriálního tlaku

• Palpační metoda
Pouze pro měření systolického tlaku, obdoba auskultační

• Dopplerovské měření
Založeno na změně frekvence ultrazvukové vlny při odrazu

Vhodná pro měření TK na artériích
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Auskultační metoda

• Rtuťový tonometr - funkce na základě hydrostatického tlaku sloupce 
rtuti v kapiláře, jednoduchá obsluha, toxicita rtuti, nutnost svislé polohy 

• Aneroidový tonometr - obsahují aneroid, lehké, fungují ve všech 
pozicích, nutnost pravidelné údržby

• Elektronický tonometr (automatický) - obsahují polo či plně 
automatizovaný systém, kompresor, mikrofon. Jednoduchá manipulace, 
detekce TK také pomocí oscilometrie. Přesnost, kalibrace.

• Hybridní - kombinace rtuťových a elektronických tonometrů. Displej.

Využití laminárního a turbulentního proudění krve v manžetou stlačené 
a.brachialis. Popis průtoku krve Reynoldsovým číslem. 





svr

eR
r poloměr cévy, η koeficient dynamické vyskozity, 
ρ hustota kapaliny, vs střední rychlost toku
Re >1000 - turbulentní proudění
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Auskultační metoda – rtuťový tonometr
Tonometr - 1896

www.lf1.cuni.cz

Tonometr - současnost

www.stefajir.cz

www.fbmi.cvut.cz

Schéma auskultační metody měření 
TK pomocí rtuťového tonometru
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Auskultační metoda - aneroid

www.bangkokcompanies.com

www.quido.cz
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Auskultační metoda – automatický tonometr

www.mediset.cz

NĚMCOVA, H. Měřeni krevniho tlaku, Interní medicína pro praxi, 8/2006.Vol 9,s. 396.

Falešné hodnoty TK
Široká manžeta – hodnoty falešně nižší
Úzká manžeta – hodnoty falešně vyšší
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Holterovo monitorování TK

• kontinuální diagnostika (většinou 24-hodinová)
• automatizace
• archivace dat
• kombinace se souběžným měřením EKG

analysis software: CardioScape ABP Report Editor
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oscilotonometrie

Pachonův oscilotonometr
1. pol. 20. stol

www.ospfe.it

Digitální 
oscilotonometr

www.mpisck.uk

www.fbmi.cvut.cz

Oscilometrický záznam TK
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Nitrooční tlak

Běžná tonometrická metoda používaná v oftalmologii.
Důležitý pro včasnou diagnostiku očních chorob, např. 

glaukomu.

Metoda měření – Tonometrie

• Aplanační tonometrie
• Impresní tonometrie
• „puls air“ tonometrie www.protectum.cz 

Útisk  zrakového nervu
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Aplanační tonometrie
• Základem Imbert – Fickův zákon 

P∙A=F, P - nitrooční tlak v mmHg,         
A - oploštěná plocha, F - působící síla 

• Nutná anestezie bulbu
• Aplikace fluoresceinu
• Štěrbinová lampa
• Goldmanův, Perkinsův a. t. – konst. A
• Maklakovův, Tonomat a. t. – konst. F www.nteyes.comPerkinsnův tonometr

www.icoph.org 

www.ophthalmicequipment.com

Goldmanův aplanační
tomometr
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Aplanační tonometry

Tonomat 1964

Maklakovův t. 1885

www.rveeh.vic.gov.au 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


měření a registrace mechanických 
veličin

Impresní tonometrie

• Měření nitroočního tlaku pomocí hloubky 
vnoření tyčinky do rohovky 

• přesně stanovené parametry tonometru 
(půměru a váha tyčinky)

• Podoba hloubkoměrům
• Nutná anestezie bulbu
• Vyšetření v leže

www.ncbi.nlm.nih.gov 

Schiötzův Tonometr

www.rveeh.vic.gov.au 
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Von Grafův t. 1863

Snellův t. 1872

www.rveeh.vic.gov.au 

Gradlův t. 1912

McLeansův t. 1919

Impresní tonometry
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„ puls air“ tonometrie
• Bezkontaktní tonometrie
• Oploštění rohovky pomocí nárazu vzduchu
• Bez nutnosti anestezie bulbu
• 3 komponenty 
– pneumatický systém
– aplanační monitorovací systém
– opticko-elektrický zaměřovací systém

www.opt.indiana.edu 

www.nteyes.com

Bezkontaktní tonometr
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Kapesní tonometry

Přenosný digitální 
tonometr  k 
měření 
nitroočního tlaku 
Diaton

www.tonometerdiaton.com

IOPEN tonometr

Manuál IOPEN
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Měření mechanické práce a výkonu

• Vhodné pro kardiologii, fyziologii, sportovní lékařství
• W=F∙s∙cos α (pozor na existenci statické práce)
• Měření pomocí ERGOMETRŮ (spiroveloergometrů), KALORIMETRIE
• Současné monitorování EKG, TK, dechové objemy

www.osw.olsztyn.pl

www.rrecord.ru
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Měření mechanických vlastností kapalin

• Hustota
• Viskozita
• Proudění a rychlost toku
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Měření hustoty

• Měření hustoty prováděno zejména pomocí 
pykrometrů a hustoměrů (areometrů)

• Funkce hustoměrů na základě Archimédova 
zákona

• Hustoměry často kombinované s teploměry

www.piwowar.com.pl

http://markx.narod.ru

Areometr
A) střední hustota kapaliny, B) 

nižší hustota kapaliny, C) 
vyšší hustota kapaliny

pykrometr

www.helago.cz
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Měření viskozity

• Viskozita charakterizuje vnitřní tření v kapalinách
• Měření viskozity zejména pomocí výtokových 

viskozimetrů, tělískových viskozimetrů,rotačních 
viskozimetrů, bublinkových viskozimetrů a ultrazvukové 
viskozimetry

http://leccos.com

Ostwaldův viskozimetr

http://vydavatelstvi.vscht.cz

Rotační 
viskozimetry
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Měření proudění kapalin

• Proudění tělesných tekutin je v současné době měřeno zejména 
dopplerovskými ultrazvukovými přístroji

• Metoda termodiluční (invazivní) a elektromagnetická (např. u dialyzačních 
přístrojů)

www.pharmakon.cz

Set termodilučního
katetru a příslušenství
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Měření zvuku a mechanických vibrací

Snímání zvuků vzniklých v lidském těle – auskultace (mikrofon, 
fonendoskop)

Měření šumů a ozev zejména kardiovaskulárního systému
• Fonokardiografie (srdeční ozvy monitorovány současně s EKG)
• Apexkardiografie (snímání úderů srdečního hrotu)
Zjišťování kvality ozev tělesných orgánů po poklepu (ozvučnost) - perkuse

The Postextrasystolic
Apexcardiogram

Chest 1973;64;747-748
Kenneth B. Desser, Alberto Benchimol
and James A. Schumacher
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Děkuji Vám za pozornost
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