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chtějí vyvinout vlastní adaptér, v němž bu-
dou integrovány obvody pro speciální funk-
ce a který není ve standardní nabídce. Umož-
ní jim zkrátit dobu vývoje zařízení a náklady 
udržet téměř na stejné úrovni, jako kdyby po-
užili standardní, hromadně vyráběný modul. 
Součástí MDK je úplná dokumentace včetně 
všech elektrických a mechanických charak-
teristik použitých komponent a CAD výkre-
sů desek plošných spojů a krytů, které mohou 
být při vývoji adaptéru použity. 

Protože pro programování není v Lab-
View k dispozici žádná předem připravená 
knihovna I/O, jako je tomu u jiných adap-
térů, integrují se I/O pomocí tzv. Socketed- 
-CLIP (Socketed Component Level IP). Jde 
o program pro FPGA, který běží paralelně 
s FPGA-VI, na komponentové úrovni má 
prostřednictvím GPIO přístup k I/O adaptéru 
a vyměňuje si s ním data. I/O uzly jsou pak 
definovány např. pomocí souborů v XML, 

které popisují vztah s CLIP. Proto jsou v tom-
to případě nezbytné zkušenosti z vývoje elek-
tronických obvodů s FPGA a znalost VHDL.

FlexRIO v praxi

Moduly FlexRIO umožňují snadno reali-
zovat úlohy, které by s klasickými zařízení-
mi DAQ byly realizovatelné jen velmi obtíž-
ně, pokud vůbec. Příkladem mohou být např. 
zařízení pro automatické testování polovodi-
čových součástek podle předem daného pro-
tokolu nebo automatizační úlohy typu „had-
ware-in-the loop“. Moduly FlexRIO použí-
vá např. firma Konrad Technologies, jejímž 
oborem je vývoj, výroba a integrace  zakáz-
kových testovacích zařízení určených pro vý-
robu elektroniky. FlexRIO umožňuje sestavit 
celý systém z jednotlivých komponent přesně 
podle toho, co zákazník očekává. Podle Ar-
mina Lechnera, vedoucího oddělení testová-

ní polovodičových komponent, představuje 
FlexRIO s FPGA pro firmu Konrad Technolo-
gies „velký krok na cestě k co nejefektivnější-
mu vývoji hardwaru“. „Velkou předností pro 
testovací zařízení je 128Mb vestavěná paměť 
na desce a možnost integrovat optimalizované 
algoritmy ve VHDL. Přímý přístup k I/O pro-
střednictvím námi vyvinutého adaptéru zlep-
šuje možnosti úpravy signálů. FlexRIO je pro 
nás v současné době i při úvahách o budou-
cím vývoji klíčovým prvkem, nejen pro tes-
tování polovodičových součástek.“ 
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Miniaturní senzor měří krevní tlak přímo v tepně
Vysoký krevní tlak (arteriální hyperten-

ze) patří mezi nejčastější onemocnění srdce 
a cévního oběhu a postihuje přibližně 25 % 
dospělé populace. Proudí-li krev tepnami pod 
příliš velkým tlakem, přestože člověk klidně 
odpočívá na pohovce, může to být nebezpeč-
né. Dlouhodobě zvýšený tlak krve nad-
měrně zatěžuje levou srdeční komoru, 
což vede nejprve ke zmnožení srdeční 
svaloviny (hypertrofie) a později k se-
lhání srdce. Dalšími orgány, které vy-
soký tlak krve poškozuje, jsou např. 
ledviny a oči. Vhodné a správně dávko-
vané léky samozřejmě mohou pomoci. 
Nastavit správně krevní tlak je nicméně 
u mnoha pacientů nesnadné a od lékaře 
i pacienta to obvykle vyžaduje značnou 
trpělivost. U některých pacientů je při-
tom třeba krevní tlak důsledně sledo-
vat, někdy i po několik týdnů i měsí-
ců. Pro pacienta představuje takovéto 
ambulantní monitorování krevního tlaku ne-
pohodlnou proceduru, při které musí nosit na 
těle přenosnou aparaturu tonometru s nafuko-
vací manžetou trvale omotanou okolo paže. 
Manžeta umožňuje zjišťovat aktuální hodno-
ty systolického a diastolického krevního tla-
ku, které se zaznamenávají do paměti přístro-
je neseného pacientem. K tomu se manžeta 
v pravidelných intervalech pomocí malého 
kompresoru automaticky nafukuje a poté vy-
pouští, což některé pacienty ruší a obtěžuje, 
zejména v noci.

V budoucnu by takovéto vyšetřování moh-
lo být pro pacienty příjemnější díky novému 

monitorovacímu systému Hyper-IMS, který 
umožňuje měřit tlak krve implantovatelným 
senzorem tlaku přímo v krevním řečišti. Sys-
tém vyvinuli odborníci Fraunhoferova ústavu 
pro mikroelektronické obvody a systémy IMS 
(Institut für Mikroelektronische Schaltungen 

und Systeme) v Duisburgu společně s firmou 
Dr. Osypka GmbH, Rheinfelden, a dalšími 
partnery z průmyslu v rámci projektu nazva-
ného Intravasales Monitoring System für Hy-
pertoniker Hyper-IMS a podporovaného ně-
meckým spolkovým ministerstvem pro vzdě-
lání a výzkum (BMBF).

Základem technického řešení je speciál-
ní křemíkový mikročip, na němž je technolo-
gií CMOS vytvořen integrovaný senzor tlaku 
a teploty s příslušnou elektronikou. Šířka mi-
kročipu je pouhých 0,55 mm, délka 4,8 mm 
a tloušťka 0,4 mm (na obr. 1 je pro představu 
vyfotografován na prstu ruky). Pro implanta-

ci je mikročip vestavěn do kovového pouzdra 
tvaru válce s vnějším průměrem 1 mm, zaob-
lenými konci a připojovacím miniaturním ka-
belem, jež je vlastně měřicí sondou určenou 
k jednorázovému použití. Pro vyšetření zave-
de lékař miniaturní měřicí sondu pacientovi 
šetrně přímo do tříselné tepny. Měřicí sonda 
měří tlak krve 30krát za sekundu. Mikrokabel 
spojuje sondu s rozhraním transpondéru, kte-
rý zajišťuje zpracování a digitalizaci měřicích 
signálů a bezdrátový přenos dat a energie mezi 
sondou a okolím. Transpondér na mikrokabelu 
se implantuje pod kůži pacienta v blízkosti mě-
řicí sondy. Data z transpondéru se bezdrátově 
přenášejí do záznamové jednotky, kterou může 
pacient nosit na opasku podobně jako mobilní 
telefon. Lékař může data z jednotky podle po-
třeby vyjmout a vyhodnocovat na monitorova-
cí stanici. Díky použití speciální komponenty 
typu CMOS má měřicí sonda systému Hyper-
IMS jen nepatrnou spotřebu energie, která jí 
je dodávána bezdrátově indukčním způsobem 
prostřednictvím transpondéru.

Monitorovací systém Hyper-IMS může 
pacienta sledovat po dobu až šesti měsíců, 
během níž může pacient vykonávat všechny 
běžné denní činnosti. V současné době pro-
bíhají první klinické zkoušky systému. Od-
borníci jsou přesvědčeni, že implantovatelné 
senzory tlaku se uplatní i v jiných oblastech 
lékařské péče, např. při sledování pacientů tr-
pících srdeční nedostatečností (insuficiencí).
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Obr. 1. Mikročip implantovatelného senzoru tlaku 
(foto: Fraunhofer IMS) 


