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1 UVOD 
 

Ţelja po odkrivanju novega je človeka spodbudila, da se je potopil pod vodo. Tako prve 

poizkuse potapljanja na dah zasledimo ţe nekaj tisočletij pred našim štetjem. Ţelja po 

brezskrbnem, manj omejenem bivanju pod vodo, je botrovala k razvoju raznih pripomočkov, 

ki nam pod vodo zagotavljajo določeno stopnjo avtonomije. Danes je avtonomno potapljanje, 

to je potapljanje s SCUBA opremo (jeklenka, regulator in kompenzator plovnosti) široko 

dostopno, potreben pogoj pa je ustrezen tečaj varnega potapljanja.  

 

Če med potapljanjem nočemo ogroţati svojega ţivljenja, je nujno, da sledimo določenim 

pravilom. Skozi stoletja se je namreč izkazalo, da nepravilno potapljanje lahko privede do 

različnih obolenj ali poškodb. Ena takih je t.i. dekompresijska bolezen. Gre za zamašitev 

krvnih ţil z mehurčki, ki nastanejo med prehitrim dvigom na površje [1-4]. Tako je v 18. in 

19. stoletju predvsem vojska motivirala znanstvenike, da so začeli reševati probleme bivanja 

pod vodo. Nastajali so različni dekompresijski modeli, ki so določali varen profil potopa. Ti 

modeli predstavljajo osnovo dekompresijskih tablic in potapljaških računalnikov. Temeljijo 

na difuzijski enačbi, ki opisuje osnove izmenjave plinov med tkivi v telesu zaradi spremembe 

tlakov.  

 

Prvi koraki v podvodni svet so najpomembnejši, zato je še posebej pomembno, da so tečaji 

potapljanja kvalitetni. Tečajnike je potrebno ţe na začetku seznaniti z moţnostjo nastanka 

dekompresijske bolezni, katere fiziološko ozadje pa ni mačji kašelj. V ta namen smo razvili 

računalniški model, ki omogoča nazoren prikaz soodvisnosti med izločanjem dušika v tkivih 

in kritičnim dvigom na površje. Zanimalo me je predvsem ali je mogoče razviti računalniški 

program, ki bi bil enak programu, ki ga uporabljajo potapljaški računalniki oziroma bi dal 

vsaj pribliţno enake napotke, kot jih dajejo dekompresijske tablice.  

 

V nadaljevanju bom najprej predstavila fizikalne osnove izmenjave plinov v telesu [5-11]. 

Podala bom enačbo difuzije plinov med tkivi v telesu, s pomočjo katere izpeljem saturacijsko 

enačbo [2, 6, 12-14]. Sledi predstavitev dekompresijske teorije in s tem povezanega razvoja 

dekompresijskih algoritmov [1-4, 14-18]. V zadnjih poglavjih bom predstavila samostojno 

narejen fizikalni model, na katerem temelji simulacija raztapljanja in izločanja plinov v telesu, 

in primere uporabe simulacije.  

 

 

2 IZMENJAVA PLINOV V TELESU 

2.1 DIFUZIJA  

 

Imejmo posodo napolnjeno s topilom, v katerem je raztopljen plin (glej sliko 1). V nekem 

trenutku je na levem koncu posode (A) večja koncentracija raztopljenega plina kot na desnem 

koncu posode (B). Molekule raztopljenega plina se gibajo relativno prosto v naključnih 

smereh. V povprečju opazimo premik molekul z mesta večje koncentracije na področje 

manjše koncentracije, kar imenujemo difuzija [10]. 

 

Difuzija je proces, pri katerem nastane snovni tok s področja z višjo koncentracijo na področje 

niţje koncentracije. Če se koncentracija dane snovi spreminja samo v eni smeri, difuzijski tok 

opišemo s Fickovim zakonom: 
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x

C
Dj



 , (1) 

 

kjer je j gostota toka mnoţine snovi v smeri x, D difuzijska konstanta in C molarna 

koncentracija snovi. Negativen predznak nakazuje na tok s področja višje na področje niţje 

koncentracije [11]. Fickov zakon lahko zapišemo tudi v naslednji obliki: 

 

 
x

c
Djv



 , (2) 

 

kjer je jv gostota volumskega pretoka oziroma hitrost raztapljanja delcev in c relativna 

koncentracija. V tabeli 1 so podane pripadajoče enote omenjenih fizikalnih količin. 

 

 

 
 

Slika 1. Difuzija molekul plina iz področja večje koncentracije (A) na področje manjše 

koncentracije (B) [10] 

 

 

Tabela 1. Fizikalne količine, ki nastopajo v Fickovem zakonu, z ustreznimi enotami 

 

Oznaka količine Ime količine Enota 

j gostota toka mnoţine snovi 








sm

mol
2

 

D difuzijski koeficient 








s

m 2

 

C molarna koncentracija 







3m

mol
 

x difuzijska razdalja  m  

jv 
gostota volumskega pretoka 

ali hitrost prehajanja delcev 








s

m
 

c relativna koncentracija    
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2.2 PARCIALNI TLAK PLINA V TKIVU IN HENRYJEV ZAKON 

 

Molekule plina se gibajo prosto, neurejeno in zadevajo ena ob drugo ter ob stene posode, v 

kateri so. Tako gibanje imenujemo termično gibanje. S trki delcev ob stene definiramo tlak, ki 

ga plin ustvarja v danem volumnu [14]. Več molekul kot trka ob stene, večji je tlak. Tlak 

plina je sorazmeren koncentraciji molekul plina. Če imamo opravka z mešanico plinov, je 

parcialni (delni) tlak plina sorazmeren koncentraciji molekul posameznega plina.  

 

Tudi molekule raztopljenega plina ustvarjajo tlak v raztopini. Vendar ta tlak ni enak tlaku v 

plinski fazi, ker se atomi raztopljenega plina ne morejo gibati tako prosto kot atomi plina v 

plinski fazi. Parcialni tlak plina v tkivu je pokazatelj količine plina v tkivu. Poleg 

koncentracije raztopljenega plina določa parcialni tlak plina še t.i. topnostni koeficient plina 

v tkivu (q) [10]. Nekaj topnostnih koeficientov je podanih v tabeli 2. Tkivo bo absorbiralo 

večjo količino bolj topnega plina v nasprotju z manj topnim plinom, preden bo doseglo 

določen parcialni tlak.  

 

Tabela 2. Topnostni koeficienti plinov [16, 10] 

 

Plin Topnostni koeficient    

[mol/(L bar)] 

Topnostni koeficient [1/bar] 

Kisik 3103,1   0,024 

Ogljikov dioksid 2104,3   0,57 

Ogljikov monoksid 4105,9   0,018 

Dušik 4101,6   0,012 

Helij 4107,3   0,008 

 

 

Za laţjo predstavo si poglejmo raztapljanje plinov v vodi, prikazano na slikah 2a in 2b. 

Imejmo posodo z vodo, nad katero dovedemo določeno količino kisika. Kisik se začne  

raztapljati v vodi. Raztapljanje lahko predstavimo kot difuzijo, ki pa ne bo potekala do 

izenačitve koncentracij plinov, temveč do izenačitve parcialnega tlaka kisika v zraku s 

parcialnim tlakom kisika v vodi. 

 

         

bar 2,0
2C0 p

bar 2,0
2C0 pbar 2,0

20 p

bar 2,0
20 p

                       

bar 2,0
2C0 p

bar 2,0
2C0 pbar 2,0

20 p

bar 2,0
20 p

 
Slika 2.  Raztapljanje plinov v vodi. a) Raztapljanje kisika v vodi; b) raztapljanje ogljikovega 

dioksida v vodi [1]. 

 

V drugi posodi imejmo vodo, nad katero dovedemo enako količino ogljikova dioksida, kot v 

prvi posodi kisika. Podobno kot kisik, se tudi ogljikov dioksid začne raztapljati v vodi, dokler 

parcialni tlak ogljikovega dioksida v zraku in parcialni tlak ogljikovega dioksida v vodi nista 
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enaka. Izkaţe se, da se v vodi raztopi 20-krat več ogljikovega dioksida kot kisika pri enakem 

tlaku. Iz tabele 2 vidimo, da je ogljikov dioksid 20-krat bolj topen kot kisik. Razmerje 

količine raztopljenega plina in parcialnega tlaka tega plina opišemo s Henryjevim zakonom: 

 

 
q

c
p  , (3) 

 

ki pravi, da je parcialni tlak plina p sorazmeren z relativno koncentracijo raztopljenega plina c 

in obratno sorazmeren topnostnemu koeficientu danega plina q, ki ima v tem primeru enoto 

1/bar [10]. Fizikalno pravilna enota za tlak je sicer Pa (paskal), vendar bomo v celotnem 

seminarju uporabljali enoto bar, ker je njena uporaba pri potapljanju močno zakoreninjena. Če 

Henryjev zakon zapišemo z molarno koncentracijo, pa ima topnostni koeficient enoto 

mol/(Lbar). 

 

 

2.3 DIFUZIJA PLINOV V TELESU 

 

Molekule plinov prehajajo med zrakom in posameznimi tkivi, med katere spada tudi kri 

(vezivna tkiva), z difuzijo [1, 2, 10, 11]. Difuzijo skozi tkiva lahko obravnavamo kot difuzijo 

plinov v vodi, saj tkivo vsebuje največ vode. Vzrok za prehajanje plinov je gradient 

koncentracij posameznih plinov na različnih področjih. Zaradi fizioloških razlogov pri razlagi 

izmenjave plinov v telesu uporabljamo namesto razmerja koncentracij razmerje parcialnih 

tlakov plina v tkivu. Difuzija poteka do izenačitve parcialnega tlaka danega plina na različnih 

področjih. Kadar imamo torej dve področji z različnima topnostnima koeficientoma, bo 

difuzija potekala do izenačitve parcialnega tlaka danega plina, pa čeprav bosta takrat 

koncentraciji tega plina na obeh področjih različni. 

 

Ljudje smo večino časa izpostavljeni normalnemu zračnemu tlaku, ki znaša do 1 bar. Pri 

takšnih pogojih obstaja aktivna izmenjava kisika in ogljikovega dioksida, ki je posledica 

metaboličnih procesov. Kisik z difuzijo prehaja iz zraka v kri in ostala tkiva, ogljikov dioksid 

pa iz tkiv prehaja v kri, po kateri potuje do pljuč [2, 10]. Obratno pa velja za inertne pline, ki 

ne sodelujejo pri metabolizmu in jih telo ne porablja (npr. dušik, helij, neon, vodik). 

Metabolizem ne ustvarja tlačnih gradientov za te pline. Le-ti so v dinamičnem ravnovesju. V 

določeni časovni enoti iz pljuč v kri preide natanko toliko molekul plina, kot jih preide iz krvi 

v pljuča. Tkiva so v stanju t.i. fiziološke saturiranosti. Saturirano tkivo je tisto tkivo, ki je 

absorbiralo maksimalno količino določenega plina [3]. 

 

Kadar se ambientalni tlak spremeni, npr. med potopom, pa med tkivi prehajajo tudi inertni 

plini. Kisik in ogljikov dioksid prehajata med različnimi tkivi zaradi gradienta tlaka, ki je 

posledica metaboličnih procesov in hkrati zaradi gradienta, ki je posledica spremembe 

ambientalnega tlaka. Do izmenjave inertnih plinov pa pride le zaradi gradienta, ki nastane 

zaradi spremembe ambientalnega tlaka. 

 

Ko se potapljač potopi, začne ambientalni tlak naraščati (kompresija), v tkivih se raztaplja več 

dušika kot običajno in tkivo več ni saturirano. Dušik difundira iz pljuč v kri in nato v različna 

tkiva tako dolgo, dokler se parcialni tlak dušika v pljučih in tkivih ne izenači. Zaradi višjega 

ambientalnega tlaka se zdaj tkiva saturirajo pri višji vsebnosti dušika.  
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Med dvigom se ambientalni tlak manjša (dekompresija) in pride do prenasičenosti 

(hipersaturacije) tkiv z molekulami inertnih plinov [3]. To je stanje, kadar parcialni tlak 

dušika v tkivu preseţe parcialni tlak v zraku. Gradient tlaka povzroči difuzijo plina iz tkiv v 

kri in naprej v pljuča, od koder ga izločamo z dihanjem. Procesu pravimo desaturacija, ki 

poteka tako dolgo, dokler se ne izloči preseţek dušika in se vzpostavi dinamično ravnovesje. 

Ampak, ker naše telo brez škode lahko prenese le določen preseţek dušika v tkivu, moramo to 

upoštevati pri zmanjševanju tlaka, to je pri samem dvigu, sicer obstaja velika verjetnost, da 

pride do dekompresijske bolezni. 

 

2.3.1 Transport kisika 

Kisik vstopa v naše telo z dihanjem [2, 10]. V telesu se izmenjuje med tkivi z difuzijo (slika 

3a). Kisik pride po dihalnih poteh v alveole, ki so obdani z mreţo pljučnih kapilar. Parcialni 

tlak kisika v alveolnem zraku je v povprečju 137 mbar (104 mmHg). Ker je parcialni tlak 

kisika v pljučnih kapilarah v povprečju le 53 mbar (40 mmHg), kisik difundira preko 

alveolokapilarne membrane iz alveol v kapilare, kjer se ga del veţe na hemoglobin v rdečih 

krvnih celicah, preostali del pa se raztopi v krvni plazmi [2, 10]. Oksigenirana kri iz pljuč 

potuje po pljučnih venah v levi preddvor srca in od tam v levi prekat srca. Preko arterij je nato 

kri transportirana v vsa tkiva telesa. Parcialni tlak kisika v zunajcelični tekočini, ki obdaja 

tkivne celice, je okoli 53 mbar (40 mmHg). Odvisen je od prekrvavljenosti tkiva in od 

količine porabljenega kisika pri metabolizmu [10]. Zaradi razlike v tlakih sedaj kisik difundira 

iz kapilar v tkivo. Tako je parcialni tlak kisika v krvi, ki zapušča tkivo, 53 mbar (40 mmHg), 

kot ţe omenjeno zgoraj. Zadnji korak je difuzija kisika iz zunajcelične tekočine v citoplazmo 

celic, kjer se kisik porablja. V povprečju je parcialni tlak kisika v celicah 30 mbar                 

(23 mmHg). Odvisen je od porabe kisika in od oddaljenosti celic od kapilar [10]. 

KRVNI OBTOK KRVNI OBTOK

TKIVO TKIVO

ALVEOLI ALVEOLI

mbar 137
2O p

mbar 132
2O p

mbar 132
2O pmbar 53

2O p

mbar 53
2CO p

mbar 53
2CO p

mbar 53
2CO p

mbar 59
2CO p

mbar 59
2CO p

mbar 53
2O p mbar 59

2CO p

mbar 137
2O p mbar 53
2
Op

 
a)                                                                         b) 

 

Slika 3. Difuzija a) kisika in b) ogljikovega dioksida med alveoli in tkivom [4] 
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2.3.2 Transport ogljikovega dioksida 

Transport ogljikovega dioksida poteka ravno v nasprotni smeri kot transport kisika, a po 

enakih poteh (slika 3b) [2, 10]. Medtem ko se kisik v tkivnih celicah porablja, v istem procesu 

ogljikov dioksid nastaja. V tkivnih celicah je parcialni tlak ogljikovega dioksida 61 mbar     

(46 mmHg), v zunajcelični tekočini pa 59 mbar (45 mmHg). Ker je parcialni tlak ogljikovega 

dioksida v arterijski krvi, ki prihaja v tkivo, manjši, in sicer 53 mbar (40 mmHg), ogljikov 

dioksid difundira v kri. Podobno kot pri kisiku je parcialni tlak ogljikovega dioksida v tkivu 

odvisen od prekrvavljenosti in od metabolizma [10]. Parcialni tlak ogljikovega dioksida v 

venski krvi je 59 mbar (45 mmHg). Ko kri pride do pljučnih kapilar, plin difundira v alveole, 

kjer je parcialni tlak 53 mbar (40 mmHg). Čeprav je tlačna razlika dosti manjša kot v primeru 

kisika (le 6 mbar), se parcialni tlak ogljikovega dioksida v krvi takoj izenači s tistim v alveoli. 

Razlog za to je 20-krat hitrejša difuzija ogljikovega dioksida napram difuziji kisika [2, 10]. 

 

2.3.3 Difuzijski tok preko alveolo-kapilarne membrane 

Kot ţe omenjeno v poglavju 2, difuzijski tok opišemo s Fickovim zakonom. Če hitrost 

prehajanja delcev jv (glej enačbo (2)) pomnoţimo s prečnim presekom površine S, preko 

katere poteka difuzija, potem dobimo volumski pretok molekul: 

 

 
dx

dc
DS

dt

dV
v  , (4) 

 

kjer je D difuzijska konstanta, ki je sorazmerna temperaturi in obratno sorazmerna molekulski 

masi Mw danega plina [5, 11]. Če upoštevamo Henryjev zakon (enačba (3)), ki pravi, da je 

koncentracija plina sorazmerna parcialnemu tlaku plina in topnostnemu koeficientu v danem 

tkivu, potem lahko enačbo (4) zapišemo v naslednji obliki: 

 

 
dx

dp
DSq

dt

dV
 . (5) 

 

Ker je debelina alveolokapilarne membrane, preko katere poteka difuzija, majhna, lahko 

uporabimo kar linearno spremembo tlaka z debelino: 

 

 
d

p
DSq

dt

dV 
 , (6) 

 

kjer je d debelina membrane in Δp razlika parcialnih tlakov plina na obeh straneh membrane. 

  

Difuzijski koeficient D, topnostni koeficient q, presek S in debelino d lahko zdruţimo v 

konstanto, imenovano difuzijska kapaciteta DC, ki zdruţuje vse lastnosti membrane. 

Difuzijski tok preko alveolo-kapilarne membrane lahko torej opišemo z naslednjo enačbo: 

 

  ppDpD
dt

dV
aCC   (7) 

 

in                                                                                                     

 q
d

S
DDC  , (8) 
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kjer je pa parcialni tlak plina v alveolih in p parcialni tlak plina v kapilarni krvi [5, 10, 11]. V 

enačbi (7) nastopa parcialni tlak plina v alveolih, ki pa ga lahko nadomestimo kar s parcialnim 

tlakom plina, ki ga vdihujemo. To je zgolj pribliţek, saj sestava zraka v alveolih ni enaka 

sestavi dihanega zraka. Do razlik pride, ker se alveolni zrak med vsakim vdihom le deloma 

zamenja s »čistim« vdihanim zrakom [10]. 

  

Enačba (7) velja tudi v primeru difuzije plina iz arterijske krvi v druga tkiva. Splošno zato 

difuzijo plinov v telesu opišemo z naslednjo enačbo: 

 

  ppDpD
dt

dV
xCC  , (9) 

 

kjer je px parcialni tlak plina v arterijski krvi, ki je pribliţno enak parcialnemu tlaku plina, ki 

ga dihamo, in p parcialni tlak plina v tkivu. 

  

Parcialni tlak plina v arterijski krvi lahko enačimo s parcialnim tlakom plina iz zraka zaradi 

dovolj hitre difuziji plina preko alveolokapilarne membrane. Da kri prepotuje dolţino pljučne 

kapilare, je potrebnih v povprečju 0,8 s, parcialni tlak plina v alveoli in parcialni tlak plina v 

arterijski krvi pa se izenačita v povprečju v 0,2 s. Difuzija je hitra, saj je površina, preko 

katere poteka, velika in difuzijska razdalja majhna. V pljučih imamo pribliţno 300 milijonov 

alveol s povprečnim premerom 0,2 mm, ki skupaj tvorijo 70-80 m
2
 površine. Poleg tega je 

debelina alveolo-kapilarne membrane le 0,2 μm do 0,6 μm [10]. 

 

 

3 DEKOMPRESIJSKA TEORIJA 
 

Večkrat se nam zdi, da se potapljači po mili volji spuščajo v globine morja in dvigajo, kot se 

jim zazdi. Ampak za vsem tem stojijo posebna pravila. Do teţav pride zaradi raztapljanja 

plinov (predvsem dušika) v različnih tkivih. V običajnih okoliščinah (pri ambientalnem tlaku 

na morski gladini, ki znaša 1 bar) parcialni tlaki plinov ne povzročajo nobenih teţav. Do teţav 

pride, ko se parcialni tlaki povečajo. Takrat postanejo nekateri plini toksični ali narkotični, s 

čimer se poveča moţnost pojava dušikove pijanosti ali kisikove toksičnosti [6, 8]. Teţave pa 

lahko nastopijo tudi pri niţjih tlakih, če se le-ti prehitro zmanjšajo, npr. pri prehitrem dvigu na 

površje. Plini, ki se jih je zaradi večjega parcialnega tlaka raztopilo več kot običajno, se pri 

dvigu pričnejo izločat iz tkiva v kri. Če se dvignemo nepravilno, nastanejo v krvnem obtoku 

mehurčki, ki lahko privedejo do različnih teţav. Pojav imenujemo dekompresijska bolezen [6, 

8]. Varen način dvigovanja določajo t.i. potapljaške tablice ali potapljaški računalniki. Ti 

temeljijo na dekompresijskih algoritmih, ki so jih vrsto let razvijali v okviru t.i. 

dekompresijske teorije [14]. Osnova te teorije je iskanje varnega načina dviga s potopa, brez 

da bi niţanje tlaka ogroţalo naše zdravje in ţivljenje.  

 

3.1 DEKOMPRESIJSKA BOLEZEN 

 

Če se dvignemo prehitro ali če se dvigamo s preveliko količino raztopljenih plinov v telesu, se 

plin ne more dovolj hitro izločati iz tkiv v pljuča. Tkivo postane nasičeno, s tujko saturirano. 

Tako začnejo molekule plina difundirati v ţe prej obstoječe mehurčke plina (prosta plinska 

faza imenovana plinsko jedro) znotraj samega tkiva. Idejo plinskih jeder, ki so ves čas 
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prisotna v krvi, je leta 1944 podal Harvey [6, 8]. Veliki mehurčki lahko zamašijo krvne ţile. 

Dekompresijska bolezen je posledica delne ali popolne zamašitve krvnih ţil. 

 

Poznamo več oblik dekompresijske bolezni. Klasificiramo jih glede na to, kateri organ je 

prizadet in glede na teţavnost obolenja. Glavna delitev je na laţjo in teţjo obliko 

dekompresijske bolezni, a med njima ni jasne meje. 

 

K laţji obliki dekompresijske bolezni prištevamo dekompresijsko bolezen, ki prizadene koţo 

in sklepe. Mehurčki v podkoţnem tkivu povzročijo nastanek koţne oblike dekompresijske 

bolezni. Simptomi so srbenje ali celo nastanek vijoličnih madeţev na koţi. Sklepna oblika 

dekompresijske bolezni se razvije zaradi nastanka mehurčkov v sklepih ali okoliških mišicah. 

Ob premikanju sklepa ali tudi ob samem mirovanju čutimo bolečino. Ti dve obliki 

dekompresijske bolezni sta najbolj pogosti [6, 8]. 

 

Primera teţje oblike dekompresijske bolezni sta ţivčna in srčno-pljučna oblika 

dekompresijske bolezni. Kadar mehurčki zamašijo kapilare okoli ţivcev ali se mehurčki 

pojavijo v ovojnici ţivčnega vlakna, pride do ţivčne oblike dekompresijske bolezni, katere 

simptomi so predvsem odrevenelost in mravljinčenje. Do hujših teţav pride, če se mehurčki 

pojavijo v hrbtenjači ali v moţganih. Najhujša oblika je srčno-pljučna oblika dekompresijske 

bolezni, kjer mehurčki blokirajo pljučni obtok. Nastopijo teţave z dihanjem, šok in v 

najhujšem primeru celo smrt [6, 8]. 

 

3.2 RAZVOJ DEKOMPRESIJSKIH ALGORITMOV 

3.2.1 Haldanov model 

V 18. in 19. stoletju so za dekompresijsko boleznijo obolevali predvsem delavci, ki so gradili 

pod vodo. Najpogostejša oblika je bila »the bends« - sklepna oblika dekompresijske bolezni. 

Prvi znanstveni pristop k problemu dekompresijske bolezni je naredil leta 1878 Paul Bert, ki 

je ugotovil, da so mehurčki v tkivu nastali po hitri dekompresiji, njihova glavna sestavina pa 

je dušik. Predlagal je počasno linearno dviganje s hitrostjo 10 m/min, kar pa se je izkazalo kot 

neučinkovito in nevarno [6, 8]. 

  

Najpomembnejši korak pri razvoju dekompresijske teorije je naredil v 20. stoletju Američan 

John Scott Haldane, katerega dekompresijski model še danes predstavlja osnovo vseh 

dekompresijskih algoritmov [6, 8]. Kot omenjeno v poglavju 3.1, se dekompresijska bolezen 

pojavi, če se dvignemo na površje prehitro oziroma s preveč raztopljenega dušika v tkivu. 

Haldane je zapisal enačbo, ki opisuje, kako se spreminja količina plina v tkivu, torej parcialni 

tlak plina v odvisnosti od časa: 

 

   kt

x eppptp  1)( 00 , (10) 

 

kjer je p0 parcialni tlak plina v tkivu ob času t = 0, px parcialni tlak plina v plinski mešanici, ki 

jo dihamo, t čas potopa in k konstanta, ki predstavlja vse faktorje razen tlačne razlike, ki 

vplivajo na difuzijo. Konstanta k zdruţuje torej lastnosti plina, ki vstopa v tkivo, in lastnosti 

samega tkiva. Enačba (10) predstavlja saturacijsko enačbo, ki je osnova vseh dekompresijskih 

algoritmov. Vidimo, da se plin v tkivu s časom absorbira in izloča eksponentno [7, 8].  
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V nadaljevanju bom izpeljala saturacijsko enačbo tudi sama. Izhajala bom iz fizikalnih osnov 

izmenjave plinov v telesu, iz enačbe difuzije plinov v telesu (enačba (9)) in Henryjevega 

zakona (enačba (3)). 

 

Plini vstopajo in izstopajo iz tkiva z difuzijo. Iz poglavja 2.3.3 vemo, da je difuzijski tok 

preko membran v telesu enak produktu difuzijske kapacitete (DC) in razlike tlakov med 

parcialnim tlakom plina v arterijski krvi (px) in parcialnim tlakom plina v tkivu (p) (enačba 

(9)). V dano tkivo pride torej volumen V raztopljenega plina na časovno enoto. Ta količina 

plina zavzema le deleţ celotnega volumna tkiva VT, v katerega difundira plin. Kolikšen je 

deleţ raztopljenega plina v celotnem volumnu tkiva, določa relativna koncentracija plina v  

tem tkivu, c': 

 

 'cVV T . (11) 

 

Uporabimo Henryjev zakon (enačba (3)) in namesto koncentracije plina c' zapišemo količino 

plina s parcialnim tlakom p in topnostjo plina v drugem tkivu q2: 

 

 2pqVV T . (12) 

 

Zanimajo nas majhne spremembe tlaka in s tem povezane spremembe količine raztopljenega 

plina v tkivu, zato enačbo (12) zapišemo v diferencialni obliki: 

 

 dpqVdV T 2 . (13) 

 

Enačbo (13) odvajamo po času in dobimo: 

 

 
dt

dp
qV

dt

dV
T 2 . (14) 

 

Zdruţimo enačbi (9) in (14) in dobimo: 

 

  
dt

dp
qVppD TxC 2 . (15) 

Enačbo (15) preoblikujemo v: 

 

  pp
Vq

D

dt

dp
x

T

C 
2

 (16) 

         

in zdruţimo vse konstante v konstanto K:                        

                                                                     

  ppK
dt

dp
x  , (17) 

 

kjer je K = DC / (q2VT). Enačbo (17) preoblikujemo in integriramo v mejah t' = 0 do t' = t in   

p' = p0 do p' = p, kjer je p0 parcialni tlak plina v času t = 0 in p parcialni tlak plina ob 

kasnejšem  času t: 
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p

p

t

x

dtK
pp

dp

0 0

'
'

'
. (18) 

 

Dobimo: 

  

 kt
pp

pp

x

x 















0

ln , (19) 

 

od koder sledi: 

 

 kt

x

x e
pp

pp 




0

 (20) 

 

in 

 

     kt

x

kt

xx epppeppptp   1)( 000 . (21) 

 

Dobili smo Haldanovo enačbo (enačba (10)). Vidimo, da je parcialni tlak plina ob času t enak 

vsoti začetnega parcialnega tlaka ob času t = 0 in prirastka tlaka zaradi absorpcije plina med 

povečanjem tlaka oziroma padca tlaka, zaradi izločanja plina med zmanjševanjem tlaka. 

  

Parcialni tlak plina se s časom spreminja v vsakem tkivu drugače. Vzrok za to se skriva v 

konstanti k, ki zdruţuje naslednje konstante: DC, v kateri nastopa q1, ki je lastnost tkiva, iz 

katerega difundira plin; q2, ki predstavlja lastnost tkiva, v katerega difundira plin in VT 

volumen tkiva, v katerega difundira plin, ki neposredno predstavlja prekrvavljenost tkiva. 

Histološke raziskave tkiv so pokazale, da tkiva vsebujejo na enoto volumna različno število 

kapilar. Dobro prekrvavljena tkiva imajo na enoto volumna nekaj sto kapilar, manj 

prekrvavljena pa lahko imajo samo eno kapilaro na kubični milimeter. Tak primer tkiva je na 

primer maščevje. Večje kot je število kapilar na enoto volumna, hitreje bo kri plin prenesla v 

dan volumen tkiva. 

 

Haldane se je zavedal, da je prekrvavitev (perfuzija) pomemben faktor, ki vpliva na količino 

plina, ki se raztaplja in izloča. Ker pa so perfuzijske enačbe zelo kompleksne, je Haldane 

pokazal, da lahko dobro prekrvavljeno tkivo (»well stirred« tkivo), to je tkivo, ki pri 

spremembi tlaka vdihnjenega plina takoj sledi spremembi, karakteriziramo s t.i. tkivnim 

razpolovnim časom τ. To je čas, v katerem se absorbira polovična količina plina, ki ga je tkivo 

sposobno absorbirati pri danem tlaku [6-8]. Opisuje hitrost prodiranja in izločanja plina. 

Velja:  

 


2ln
k , (22) 

 

kjer je k koeficient iz enačbe (25). Uporaba razpolovnega časa kot merila za dan časovni 

proces, je pogosta v primerih, kjer imamo eksponentno časovno odvisnost (na primer pri 

radioaktivnih razpadih). Saturacijsko enačbo (21) tako zapišemo kot: 

 

  















 t

x eppptp 

2ln

00 1)( . (23) 
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Koliko plina bo v danem trenutku raztopljenega v tkivu, je odvisno od časa izpostavljenosti 

povišanemu tlaku in od afinitete tkiva za raztapljanje plina, ki se izraţa v različnih tkivnih 

razpolovnih časih za dušik. 

 

V grobem razdelimo človeška tkiva v tri skupine (tabela 3): hitra, srednja in počasna tkiva [9]. 

V katero skupino spada tkivo, je odvisno od tega, kako dobro je prekrvavljeno. Boljša kot je 

prekrvavljenost, hitrejše je izločanje plina in krajši bo razpolovni čas. 

 

Tabela 3. Razpolovni časi različnih tkiv [9] 

Skupina Tkiva Razpolovni čas za dušik 

Hitra tkiva kri 

ţivčni sistem 

jetra 

do 10 min 

Srednja tkiva mišice 

ostala mehka tkiva 

od 10 min do nekaj ur 

Počasna tkiva kosti 10 ur in več 

 

Tkiva imajo torej različne razpolovne čase. Ti pa se razlikujejo tudi med posameznimi plini, 

saj različni plini difundirajo različno hitro. Tako je npr. razpolovni čas helija pribliţno      

2,65-krat krajši kot pri dušiku. Haldane je ločil pet tkivnih predelov (tissue compartments) s 

petimi različnimi razpolovnimi časi: 5, 10, 20, 40, 75 min (slika 4), ki jih glede na tabelo 3 

uvrščamo med hitra in srednje hitra tkiva. Krajši kot je razpolovni čas, hitreje se bo tkivo 

saturiralo. 

 

 

1

2
3

4

5

 min t

[%] 100
)(


xp

tp

 
Slika 4. Procent saturacije (p(t) / px) v odvisnosti od časa za pet različnih tkiv z različnimi 

razpolovnimi čas: τ1 = 5 min, τ2 = 10 min, τ3 = 20 min,  τ4 = 40 min in τ5 = 75 min [8] 

 

 

Osnovna količina pri izdelavi dekompresijskih algoritmov je t.i. hipersaturacijski količnik 

(kh), ki je definiran kot razmerje med tlakom dušika v tkivu (p) in ambientalnim tlakom (px), 

ki še ne povzroči nastanka dekompresijske bolezni [6-8]: 

 

 
x

h
p

p
k  . (24) 

 

Haldane je to vrednost določil eksperimentalno. Po njegovih predvidevanjih naj bi bila 

dekompresija varna, torej naj ne bi prišlo do nastanka mehurčkov, dokler hipersaturacijski 
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količnik ni večji od 2. Tkiva torej tolerirajo parcialni tlak, ki je dvakrat manjši od tistega, 

kateremu smo bili predhodno izpostavljeni. Haldane je na podlagi tega razmerja dokončno 

izključil prepričanje o varnem linearnem dvigu. Novo metodo je poimenoval stopenjska 

dekompresija oziroma dekompresijski režim, kot jo poimenujemo danes [12]. 

Dekompresijski reţim predpisuje izvajanje dekompresijskih postankov, to je zadrţevanje 

potapljača na neki določeni globini za predpisan čas, dokler se ne izloči preseţek dušika iz 

tkiv. V primeru hipersaturacijskega količnika 2 mora torej dekompresijski postanek trajati 

tako dolgo, da dušika pri naslednjem postanku ne bo več kot dva-krat preveč. 

 

Poglejmo si primer dviga iz 15 m na 12 m. Potapljač ima na površini v telesu raztopljenih npr. 

100 enot dušika, kar ustreza normalnemu zračnemu tlaku 1 bar. Na 12 m je tlak 2,2 bar, 

čemur ustreza 220 enot raztopljenega dušika. Če se potapljač hoče dvigniti iz 15 m na 12 m, 

mora ostati na globini 15 m tako dolgo, dokler mu v telesu ne ostane samo še 440 enot dušika 

(2×220).  

 

S Haldanovim modelom pa se je raziskovanje na področju dekompresijskih reţimov v pravem 

pomenu besede šele začelo. Naslednji, ki se je lotil raziskav dekompresije, je bil Robert D. 

Workman.  

 

3.2.2 Workmanov model 

Haldanov model se ni izkazal kot varen pri zelo globokih ali časovno dolgih potopih. 

Workman je to pomanjkljivost poskušal popraviti [7, 13]. Ugotovil je, da je hipersaturacijski 

količnik 1,58 in ne 2, kot je predvideval Haldane, saj moramo upoštevati samo parcialni tlak 

dušika, ne pa vseh plinov v zraku. Poleg tega hipersaturacijski količnik ni enak za vsa tkiva. 

Hitrejša tkiva namreč dopuščajo večje tlačne razlike kot počasna tkiva [7, 8, 13]. Problem so 

predstavljala tudi tkivna področja, ki jih je definiral Haldane. Telesa ne moremo razdeliti na 

določena območja in opazovati izmenjavo plinov izključno med dvema področjema. Telo 

deluje »zvezno« in zato so modeli, ki predpostavljajo tkivna območja, le pribliţek realnega 

obnašanja telesa. Workman se je realnemu obnašanju telesa poskušal pribliţati s tem, da je 

uporabil še več različnih tkivnih območij, in sicer je telo razdelil na 9 tkivnih predelov. 

 

Najpomembnejši prispevek k razvoju varnejših dekompresijskih tabel pa je bil razvoj 

koncepta M-vrednosti. Koncept M-vrednosti je osnovan na Haldanovem modelu, ki pravi da 

moramo na neki globini ostati tako dolgo, dokler se ne izloči preseţek plina. Razlika je v tem, 

da je Workman namesto uporabe hipersaturacijskega količnika opisal maksimalen dovoljen 

tlak kot »M-vrednost«. Če je parcialni tlak plina v tkivu večji od M-vrednosti, dvig na neko 

globino d ni dovoljen, če pa je manjši od M-vrednosti, pa se lahko dvignemo na globino d. M-

vrednost se razlikuje od tkiva do tkiva in med različnimi plini, poleg tega pa se spreminja z 

globino. M-vrednost je določil po naslednji enačbi: 

 

 MdMM  0 , (25) 

 

kjer je M0 maksimalen dovoljen preseţek parcialnega tlaka plina v tkivu, ko je d = 0, d je 

globina, na katero se ţelimo dvigniti, in ΔM je konstanta, ki je določena z vrsto tkiva [6, 13]. 

Vrednosti M0 in ΔM je Workman določil eksperimentalno. Izračun M-vrednosti za posamezne 

globine je prikazan v tabeli 4. V virih, ki sem jih uporabljala, so M-vrednosti podane v enotah 

fsw (feet of sea water), sama pa sem jih podala v enotah bar. Velja, da je 1 bar enak 33 fsw. 
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Poglejmo si primer izračuna M-vrednosti za postanek na globini 6 m. Potapljač je na globini  

9 m. Dvigniti se ţeli na globino 6 m. Izračunajmo dovoljeno M-vrednost za tkivo z 

razpolovnim časom 80 min. Iz tabele 4 vidimo, da je M = 1,64 + (0,13 × d), kjer je d = 6 m. 

Izračunana M-vrednost je 2,42 bar. Dvig na naslednji postanek je dovoljen, če je parcialni tlak 

plina v danem tkivu manjši od izračunane M-vrednosti. 

 

 

Tabela 4. Izračun M-vrednosti. Vrednosti M0 in ΔM so eksperimentalno določene konstante. 

Odvisne so od razpolovnega časa tkiva.  Spremenljivka d je globina, na katero se ţelimo 

dvigniti [6]. 

 

Razpolovni čas (min) M-vrednost (bar): MdMM  0  

5  d 18,017,3  

10  d 16,068,2  

20  d 15,019,2  

40  d 14,070,1  

80  d 13,064,1  

120  d 12,058,1  

160  d 115,055,1  

200  d 11,055,1  

240  d 11,052,1  

 

 

3.2.3 Bühlmannov model 

Workmanov koncept M-vrednosti je dopolnil Albert A. Bühlmann, katerega algoritmi danes 

predstavljajo osnovo potapljaških dekompresijskih algoritmov [13, 15]. Podobno kot ostali 

njegovi predhodniki, je tudi on iskal matematični algoritem, ki bo računal, kolikšen je lahko 

padec tlaka, ki ga telo še tolerira brez nastanka dekompresijske bolezni. Telo je razdelil na 16 

tkivnih predelov z različnimi razpolovnimi časi. Bühlmann je kot osnovo vzel Haldanovo 

saturacijsko enačbo, po kateri lahko v vsakem trenutku izračunamo parcialni tlak plina v 

tkivu. Kolikšen je dovoljen padec tlaka, pa je Bühlmann določil empirično. S pomočjo grafa, 

kot je prikazan na sliki 5, je podal enačbo, ki definira tlak, na katerega se lahko varno 

dvignemo (pdovoljen): 

 

  batppp xdovoljen  )( , (26) 

 

kjer je p(t) parcialni tlak plina v tkivu, a in b pa sta Bühlmannova koeficienta. Koeficient a je 

parcialni tlak plina v tkivu, ko je ambientalni tlak (px) enak nič (ambientalni tlak nič 

uporabimo le zaradi računskih lastnosti modela). Koeficient b pa je recipročna vrednost 

naklona Bühlmannove premice. Vrednosti koeficientov a in b za različne tkivne razpolovne 

čase (τ) so podane v tabeli 5. 
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a

1 / b 

 
 

Slika 5. Graf tlaka dušika v tkivu (p) v odvisnosti od ambientalnega tlaka (px). Bühlmannova 

premica z naklonom 1/b, kjer je b Bühlmannov koeficient, podaja tlake, na katere se lahko 

varno dvignemo. Bühlmannov koeficient a je parcialni tlak plina v tkivu, ko je ambientalni 

tlak (px) enak nič. Črtkana črta predstavlja tlak na morski gladini. 

 
 

Tabela 5. Bühlmannova koeficienta a in b za različne tkivne razpolovne čase τ 

 

Tkivni razpolovni čas τ 

[min] 
Koeficient a [bar] Koeficient b 

4,0 1,2599 0,5050 

8,0 1,0000 0,6514 

12,5 0,8618 0,7222 

18,5 0,7562 0,7725 

27,0 0,6667 0,8125 

38,3 0,5933 0,8434 

54,3 0,5282 0,8693 

77,0 0,4701 0,8910 

109,0 0,4187 0,9092 

146,0 0,3798 0,9222 

187,0 0,3497 0,9319 

239,0 0,3223 0,9403 

305,0 0,2971 0,9477 

390,0 0,2737 0,9544 

498,0 0,2523 0,9602 

635,0 0,2327 0,9653 

 

3.2.4 Omejitve modelov 

Opisani modeli temeljijo na osnovnih idejah izmenjave plinov med tkivi v telesu. Izmenjava 

plinov je precej kompleksen proces, ki ga za potrebe dekompresijskih algoritmov 

poenostavimo. Ţe zaradi te poenostavitve so dekompresijski algoritmi le pribliţki dejanskega 

dogajanja v telesu med potopom. Poleg tega modeli ne upoštevajo moţnega obstoja proste 

plinske faze (mikromehurčki), ki prispeva dodatni gradient tlaka. Modeli tudi ne upoštevajo 
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dodatnih faktorjev, ki vplivajo na absorpcijo in eliminacijo plinov: alkohol, kajenje, 

dehidracija, utrujenost, starost, slaba fizična kondicija, fizični napor med ali takoj po potopu, 

hladna voda, neustrezna potapljaška obleka itd. 

  

Dejansko ne bomo nikoli našli povsem natančnih dekompresijskih algoritmov predvsem 

zaradi naše kompleksne fiziologije telesa in nepredvidljivih okoliščin med potopi. So pa 

varnost dekompresijskih modelov povečali z uvedbo t.i. varnostnih dekompresijskih 

postankov v plitvi vodi na koncu potopa. Varnostni postanki pripomorejo k dodatnemu 

izločanju dušika in v primeru prej nastalih mehurčkov zmanjšajo njihovo rast [17]. V 

različnih virih bomo našli različne predlagane globine in čase varnostnih postankov. Običajno 

se priporoča 3-minutni postanek na globini 3 m do 5 m, pogosto tudi dodatni globlji postanki, 

npr. 1 minuta na 6 m  [18]. Poleg tega se priporoča, da se ne potapljamo do mejnih vrednost, 

ki so podane v dekompresijskih tablicah. Raje naredimo dekompresijski postanek kak meter 

globlje in kako minuto dlje.  

 

 

 

4 FIZIKALNA SIMULACIJA RAZTAPLJANJA IN 

IZLOČANJA PLINOV V TELESU 

4.1 PROGRAMSKA IMPLEMENTACIJA 

 

Fizikalna simulacija raztapljanja in izločanja plinov v telesu je samostojno narejena 

simulacija, ki sem jo sprogramirala v programskem jeziku Visual Basic. Visual Basic 

omogoča enostavno in hitro izdelavo kompleksnih aplikacij. Uporabila sem še dodatni 

gradnik (Microsoft Chart Controls), ki omogoča risanje kompleksnih in vizualno privlačnejših 

grafov. Simulacija sicer ni dostopna na internetu, je pa po dogovoru mogoča namestitev na 

vsakem računalniku z operacijskim sistemom Windows. 

 

Najprej sem naloţila na uporabniški vmesnik potrebne gradnike (gumbe, tekst, tabele, 

grafe…) in jim nato priredila kodo, ki se izvede, ko izberemo dan gradnik (npr. ko kliknemo 

na gumb).  Uporabniški vmesnik je sestavljen iz treh delov: izris grafov, vnos parametrov in 

nadzor (gumbi za dvig, potop, izbris…). Ob zagonu programa se na zaslonu odpre okno, 

prikazano na sliki 6. 

 

Najprej moramo nastaviti vse parametre. Nekatere program predlaga sam in jih lahko 

obdrţimo, lahko pa jih spremenimo na drugo vrednost. Hitrost potopa in dviga sta nastavljeni 

na vrednost 10 m/min, kar je priporočljiva vrednost in je zato ni treba spreminjati [18]. 

Najpogosteje uporabljene vrednosti tkivnih razpolovnih časov so: 5 min, 10 min, 20 min, 40 

min, 80 min, 120 min, 160 min, 200 min in 240 min. Najpomembnejši parameter, ki ga 

moramo nastaviti, pa je hipersaturacijski količnik. V literaturi se omenjajo Haldanov 

hipersaturacijski količnik 2 in Workmanove ugotovitve, da je Haldanov hipersaturacijski 

količnik prevelik in hkrati ni enak za vsa tkiva [6-8, 13]. Vendar v nobeni literaturi nisem 

zasledila hipersaturacijskih količnikov, ki bi dali takšne rezultate, kot jih dajejo 

dekompresijske tablice. Ne preostane torej drugo, kot preizkusiti nekaj različnih vrednosti 

hipersaturacijskih količnikov za različna tkiva in rezultate primerjati z dekompresijskimi 

tablicami. Predlagane vrednosti hipersaturacijskih količnikov so med 1,5 in 3,2.  
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Ko imamo nastavljene vse parametre, izvedemo potop s klikom na gumb »Potop«, postanek 

na neki globini s klikom na gumb »Postanek« in nato potapljača dvignemo. Dvig lahko 

izvedemo na dva načina: takojšen dvig na površino s klikom na gumb »Dvig na površino« ali 

stopenjski dvig z vmesnimi postanki s klikom na gumb »Stopenjski dvig«. Program v 

enakomernih časovnih intervalih (le-tega nastavi uporabnik) izrisuje graf globine potopa v 

odvisnosti od časa in graf parcialnega tlaka dušika v odvisnosti od časa. 

 

a) 

 

 
 

b) 

 
 

Slika 6. Fizikalna simulacija raztapljanja in izločanja plinov v telesu. a) Celotno prikazano 

okno; b) parametri in ukazni gumbi. 
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4.2 FIZIKALNI MODEL 

 

Osnova vseh dekompresijskih algoritmov je Haldanova saturacijska enačba, ki podaja 

parcialni tlak plina v danem tkivu ob poljubnem času (enačba (23)). Ker nas zanima natančno 

simuliranje obnašanja sistema in ţelimo v poljubnem trenutku spremeniti določene 

spremenljivke, ki vplivajo na potek potopa, sem se odločila za numerično reševanje enačbe. 

Za potrebe računalniškega modela sem zato saturacijsko enačbo preoblikovala v naslednjo 

obliko: 

 

       taaaa iiii  


2ln
11 , (27) 

 

kjer je ai+1 parcialni tlak dušika na koncu i+1 iteracije, ai parcialni tlak na koncu i-te iteracije, 

Δt časovni interval posamezne iteracije in τ razpolovni čas tkiva. 

 

 

V modelu sem uporabila Haldanovo predpostavko, da je dekompresija varna, dokler razmerje 

supersaturacije ne prekorači določene vrednosti. V model sem zato vnesla pogoj: 

 

 S
i

i k
h

a
10

1 , (28) 

 

kjer je ai parcialni tlak plina v danem tkivu ob kuncu i - te iteracije, hi+1 globina naslednje 

iteracije in kS hipersaturacijski količnik, ki ga določi uporabnik sam. Če je pogoj izpolnjen, je 

dvig varen, če pogoj ni izpolnjen, pa je dvig nevaren. 

 
Program sproti izračunava parcialne tlake dušika v posameznih tkivih, z različnimi 

razpolovnimi časi in s tem omogoča slikovit prikaz raztapljanja dušika med potopom in 

izločanja dušika med dvigom. Dobimo eksponentno funkcijo, katere hitrost naraščanja je 

odvisna od razpolovnega časa tkiva. Izračunane parcialne tlake program primerja z 

dovoljenimi parcialnimi tlaki za dano globino, ki so določeni s hipersaturacijskim količnikom. 

Program omogoča spreminjanje globine potopa, trajanja potopa, časovnega intervala, hitrosti 

potopa in hitrosti dviga ter razpolovnih časov in hipersaturacijskih količnikov tkiv. 

 

4.3 PRIMERI UPORABE 

 

Narejena simulacija je koristen didaktični pripomoček za poučevanje potapljanja. Program 

omogoča preverjanje varnosti brezdekompresijskega potopa in predlaga način dviga po 

potopu, kjer so potrebni dekompresijski postanki.  

 

4.3.1 Brezdekompresijski potop 

Brezdekompresijski potop je potop, pri katerem ni potrebno izvesti dekompresijskega 

postanka (razen varnostnih postankov). Potapljač se lahko s predpisano hitrostjo dviga        

(10 m/min) dvigne direktno na površino [12]. Kadar se dvignemo prehitro in na neki globino 

dviga preseţemo izbran hipersaturacijski količnik, program pobarva graf izločanja dušika 

rdeče in s tem opozori na nepravilen dvig.  
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Poglejmo primer potopa na 24 m za 30 min. Dekompresijske tablice (slika 7) dovoljujejo z 

globine 24 m takojšnji dvig na površino, če je čas potopa 24 min ali manj. Kaţejo pa, da je 

takojšnji dvig na površje po 30 min ali več trajajočem potopu na globini 24 m nevaren. V 

programu sem nastavila parametre, podane v tabeli 6. Program izriše grafa, prikazana na     

sliki 8. Vidimo, da je kar v dveh tkivih preseţen dovoljen hipersaturacijski količnik, ki smo ga 

v vseh tkivih nastavili na 2. 

 

 
 

Slika 7. Dekompresijske tablice. Nepobarvani del tabele predstavlja dovoljene 

brezdekompresijske potope, obarvani del tabele pa pribitke k ponovljenemu potopu za 

dekompresijske potope. 

 

 

Tabela 6. Spremenljivke pri dvigu na površje s potopa na 24 m za 30 min. τ1, 2, 3 so razpolovni 

časi za tri različna tkiva (hitro in dve srednje hitri tkivi). Za hipersaturacijski količnik smo za 

vse tri vrste tkiv predpostavili, da je 2. 

 

Spremenljivka Vrednost 

Globina potopa 24 m 

Čas potopa 30 min 

τ1 5 min 

τ2 40 min 

τ3 120 min 

kh1 2 

kh2 2 

kh3 2 

 

 

Če smo na globini 24 m 20 min, se glede na dekompresijske tablice, lahko varno dvignemo 

takoj na površje. Če pustimo vse parametre enake kot pri prejšnjem primeru in spremenimo 

samo čas potopa, dobimo rezultat, prikazan na sliki 9. Vidimo, da je razmerje hipersaturacije 

še vedno preseţeno v tkivu z razpolovnim časom 5 min. Model je očitno prestrog. Problem je 

ravno v razmerju supersaturacije za to tkivo. Če hipersaturacijski količnik za »5-minutno 

tkivo« spremenimo na 3, ostale parametre pa pustimo enake, dobimo graf, prikazan na sliki 

10. Tako kot dekompresijske tablice tudi naš program zdaj dovoljuje takojšen dvig na 

površino. 
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Slika 8. Potop na 24 m za 30 min in dvig na površino brez dekompresijskih postankov.          

a) Profil potopa: globina (d) v odvisnosti od časa potopa (t); b) Parcialni tlak dušika v tkivu v 

odvisnosti od časa potopa. Zelena krivulja predstavlja tkivo s τ1 = 5 min, modra tkivo s           

τ2 = 40 min in krivulja tkivo s τ3 = 120 min. Rdeči deli krivulj predstavljajo preseţen 

hipersaturacijski količnik in s tem nevaren dvig. 

 

4.3.2 Dekompresijski potop 

Dekompresijske tablice potapljaču narekujejo, na kateri globini in za kolikšen čas je potrebno 

po določenem potopu narediti dekompresijski postanek (slika 11). Tudi simulacija omogoča 

določitev dekompresijskih postankov. Tako kot v dekompresijskih tablicah sem tudi v 

programu dekompresijske postanke določila v intervalu 3 m. Program najprej izriše dvig na 

polovično globino. Ta dvig je sigurno varen. Čeprav je telo popolnoma saturirano na dani 

globini, pri dvigu na polovično globino v nobenem primeru ne bomo presegli 

hipersaturacijskega razmerja 2:1. Nato program preverja, ali se lahko potapljač dvigne za 3 m. 

Če je dvig varen, program izriše dvig 3 m višje. Če dvig ni varen, mora potapljač ostati na 

prejšnji globini še za 1 min. 

 

Poglejmo primer potopa na 54 m za 18 min. Iz dekompresijske tablice preberemo, da mora 

potapljač opraviti dekompresijske postanke na 12 m za 1 min, na 9 m za 3 min, na 6 m za       

6 min in na 3 m za 17 min. Primer potopa izvedemo tudi s simulacijo. Nastavimo parametre, 

ki so podani v tabeli 7. Vidimo, da program predlaga več in daljše dekompresijske postanke 

(slika 12 in tabela 8). Podobno kot pri primeru takojšnjega dviga na površje, je tudi pri 

stopenjskem dviganju problem pri nastavitvi ustreznih hipersaturacijskih količnikov.  
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Slika 9. Potop na 24 m za 20 min in dvig na površino brez dekompresijskih postankov. a) 

Profil potopa: globina (d) v odvisnosti od časa potopa (t); b) Parcialni tlak dušika v tkivu v 

odvisnosti od časa potopa. Velja enaka barvna lestvica kot na sliki 6.  
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p
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Slika 10. Potop na 24 m za 20 min in takojšen dvig na površino s hipersaturacijskim 

količnikom 3 za 5-minutno tkivo. Graf prikazuje parcialni tlak dušika v tkivu v odvisnosti od 

časa potopa. Velja enaka barvna lestvica kot na sliki 6.  

 

 

 

 



 23 

 
 

Slika 11. Dekompresijska tablica. Tabela 1a določa dekompresijski potop, torej na kateri 

globini in za koliko časa moramo narediti dekompresijski postanek. 

 

 

Tabela 7. Spremenljivke pri dvigu na površje s potopa na 24 m za 30 min. τ1, 2, 3 so razpolovni 

časi za tri različna tkiva (hitro in dve srednje hitri tkivi). Za hipersaturacijski količnik smo za 

vse tri vrste tkiv predpostavili, da je 2. 

 

Spremenljivka Vrednost 

Globina potopa 54 m 

Čas potopa 18 min 

τ1 5 min 

τ2 40 min 

τ3 120 min 

kh1 2 

kh2 2 

kh3 2 

 

 

Če spremenimo hipersaturacijski količnik za 5 minutno tkivo iz 2 na 3, ostale parametre pa 

pustimo enake, program predlaga manj dekompresijskih postankov in tudi celoten čas 

dekompresijskih postankov se skrajša za 5 min (tabela 7 in slika 13). Še vedno pa je skupni 

čas postankov 43 min, kar je precej več kot po dekompresijskih tablicah, ki zahtevajo le       

27 min skupnega časa postankov. Razlog je v še vedno neustrezno izbranih hipersaturacijskih 

količnikih.  
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Slika 12. Stopenjski dvig po potopu na 54 m za 18 min. a) Profil potopa: globina (d) v 

odvisnosti od časa potopa (t); b) Parcialni tlak dušika v tkivu v odvisnosti od časa potopa. 

Velja enaka barvna lestvica kot na sliki 6. 

 

 

Tabela 8. Dekompresijski postanki pri dvigu z globine 54 m po 18 min 

 

Način dviga 
Dekompresijski postanki Skupni čas 

postankov 
Globina [m] Čas [min] 

Dekompresijske 

tablice 

12 

9 

6 

3 

1 

3 

6 

17 

27 min + varnostni 

postanki 

kh1 = 2 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

2 

1 

2 

3 

4 

36 

48 min 

kh1 = 3 

9 

6 

3 

1 

7 

35 

43 min 

 

 



 25 

a) 

t [min]

d
[m

]

 

b) 

t [min]

p
 [

b
ar

]

 

Slika 13. Stopenjski dvig po potopu na 54 m za 18 min s hipersaturacijskim količnikom 3 za 5 

minutno tkivo. a) Profil potopa: globina (d) v odvisnosti od časa potopa (t); b) Parcialni tlak 

dušika v tkivu v odvisnosti od časa potopa. Velja enaka barvna lestvica kot na sliki 6. 

  

 

 

5 ZAKLJUČEK 
 

V zaključnem diplomskem seminarju sem predstavila fizikalne osnove izmenjave plinov v 

telesu pri normalnem zračnem tlaku in med spreminjajočim se ambientalnim tlakom. Na 

podlagi le-teh sem izpeljala saturacijsko enačbo, ki je osnova vseh dekompresijskih modelov. 

Opisala sem nastanek dekompresijske bolezni in predstavila nekaj različnih dekompresijskih 

algoritmov, ki iščejo varen način dviga s potopa. Osredotočila sem se predvsem na Haldanovo 

teorijo, ki je temelj vseh poznejših dekompresijskih algoritmov. Na podlagi saturacijske 

enačbe sem razvila računalniški model, s katerim simuliramo raztapljanje in izločanje plinov 

v telesu in na ta način iščemo varne načine dviga na površje. 

  

V seminarju sem predstavila dva primera uporabe simulacije. V prvem primeru s simulacijo 

preverjamo varnost brezdekompresijskega potopa. Rezultati simulacije se ujemajo z 

dekompresijskimi tablicami, če ustrezno izberemo hipersaturacijske količnike za različna 

tkiva. V našem primeru smo morali hipersaturacijski količnik za »5-minutno tkivo« 

spremeniti iz vrednosti 2 na 3. Na podlagi narejenih primerov lahko sklepamo, da so 

pripravljalci dekompresijskih tablic upoštevali, da hitrejša tkiva tolerirajo večje parcialne 

tlake kot počasnejša tkiva. 
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V drugem primeru uporabimo simulacijo tako, da program sam predlaga način dviga z 

dekompresijskimi postanki po danem potopu. Tudi v tem primeru so začetni hipersaturacijski 

količniki, ki jih vse nastavimo na vrednost 2, očitno prestrogi. Če spremenimo 

hipersaturacijski količnik za »5-minutno tkivo« iz vrednosti 2 na 3, program predlaga manj 

dekompresijskih postankov in tudi celoten čas dekompresijskih postankov se skrajša za 5 min. 

Vendar se še vedno rezultati ne ujemajo z dekompresijskimi tablicami. V literaturi nisem 

zasledila podatkov o točnih vrednostih hipersaturacijskih količnikov za dana tkiva, ki bi dale 

rezultate, ki se ujemajo z dekompresijskimi tablicami. 

  

Računalniška simulacija sluţi kot koristen didaktični pripomoček na tečajih potapljanja. V 

nadaljevanju bi bilo potrebno najti prave hipersaturacijske količnike, ki bi jih določili na 

podlagi znanih, ţe preizkušenih profilov potopov. Tako bi lahko simulacijo kasneje 

uporabljali za primere potopov, ki še niso dovolj raziskani.  
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