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1 UVOD 

Merjenje ima zelo pomembno vlogo v fiziki in tudi na splošno v vseh človeških 
aktivnostih, saj so že prve civilizacije uporabljale osnovne meritve, npr. pri gradnji 
bivališč, spomenikov, blagovni menjavi … Osnova večine fizikalnih eksperimentov je prav 
merjenje najrazličnejših fizikalnih veličin, to pa je tudi eden izmed osnovnih namenov 
programskega okolja LabVIEW. 

LabVIEW poleg merjenja omogoča tudi krmiljenje in se zato pogosto uporablja tudi kot 
krmilni sistem v industrijskih strojih. Programiranje v programskem okolju poteka preko 
grafičnega vmesnika,  zato je delo z njim precej enostavno. 

V seminarju bom na kratko predstavil programsko okolje LabVIEW in na primeru pokazal 
njegovo uporabo v fiziki. Najprej bom uporabo predstavil LabVIEW-a na primeru 
merjenja hitrosti zraka v Venturijevi cevi s pomočjo anemometra na vročo žico, nato pa 
bom še predstavil aplikacijo za spirometrijo. 

 

2 PROGRAMSKO OKOLJE LabVIEW 

LabVIEW je programsko okolje za merjenje in analizo podatkov z  računalnikom. 
Programsko okolje namesto klasičnega uporablja grafični programski jezik. To pomeni, da 
imamo namesto vrstic s tekstom ikone, ki jih lahko preko grafičnega vmesnika navidezno 
povezujemo v programe. S programom si lahko ustvarimo virtualni merilni instrument, 
zato se programi imenujejo Virtual instruments (VI). Program je razdeljen na dva dela, na 
čelno ploščo (slika 1) in na blok diagram (slika 2). 

 

Slika 1: Čelna plošča v programskem okolju LabVIEW 
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 Na čelni plošči dodajamo numerične kontrolnike in indikatorje, različne gumbe, kontrolne 
lučke in diagrame za izpis podatkov. V blok diagramu se nastavlja vhodne in izhodne 
signale za multifunkcijsko enoto, dodaja različne matematične operacije (LabVIEW 
vsebuje veliko matematičnih operacij) in ukaze. Vse operacije, kontrolniki in indikatorji so  
prikazani v blok diagramu v obliki ikon. Te se medsebojno povezuje z navidezno žico. V 
blok diagramu lahko v vsak virtualni instrument (VI) dodamo predhodno pripravljen VI, ki 
potem znotraj matičnega VI deluje kot podprogram (Sub VI) in je prav tako prikazan v 
obliki ikone.  

 

 

 

Slika 2: Blok diagram v programskem okolju LabVIEW 

 

Ena izmed najpomembnejših prednosti programa LabVIEW je, da za začetek dela z njim ni 
potrebno predhodno znanje kateregakoli programskega jezika. Programiranje v njem 
poteka  preko uporabniku zelo prijaznega grafičnega uporabniškega vmesnika. LabVIEW 
ima tudi možnost vklopa stalne pomoči. To pomeni, da ko se z miško pomaknemo na 
kakšno izmed ikon na čelni plošči ali na blok diagramu, se nam v posebnem oknu pokažejo 
vse funkcije, ki jih lahko uporabimo za to ikono. 
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2.1 Potek programiranja v LabVIEW  na konkretnem primeru iz spirometrije 

V tem poglavju bomo po korakih predstavili, kako smo izdelali in sprogramirali blok 
diagram in čelno ploščo v LabVIEW za primer meritve volumna izdihanega zraka v prvi 
sekundi izdiha (forsiran ekspiratorni volumen, FEV1

- izmerjeni vhodni signal (hitrost zraka) pretvoriti v volumski pretok (hitrost 
pomnožiti s presekom), 

). To je ena izmed meritev v okviru 
spirometrije, ki je natančno opisana v nadaljevanju.  

Za določitev volumna pretečenega zraka v prvi sekundi ob maksimalnem izdihu je 
potrebno: 

- izrisati časovni potek volumskega pretoka, 

- prikazati trenutno številčno vrednost, 

- sprožiti meritev ob pravem času, 

- zaustaviti meritev po eni sekundi, 

- zintegrirati izrisano krivuljo po času na intervalu časa od 0 do 1 s, 

- prikazati vrednost FEV1

- prikazati FEV

 v numerični obliki, 

1

V blok diagram (

 na diagramu. 

slika 3) je najprej potrebno vstaviti funkcijo DAQ Assistant (funkcija za 
pridobivanje podatkov iz multifunkcijske kartice) (slika 3a), ki nam omogoča nastavljanje 
multifunkcijske kartice. Preko DAQ dobimo iz multifunkcijske kartice vrednost vhodnega 
signala na posameznem priključku kartice. Iz krmilne enote anemometra pridobimo signal 
v razponu od 2 do 5 V, ki ga je potrebno s pomočjo matematičnih funkcij (slika 3b) najprej 
pretvoriti, da dobimo vrednosti, ki ustrezajo hitrosti zraka (v). Če želimo, da program 
izračuna volumski pretok (ϕV

slika 3
), je potrebno predhodno uporabiti še matematično formulo 

za izračun prečnega preseka cevi (S) ( c) skozi katero pihamo, nato pa po enačbi 

V Svφ =  

izračunati volumski pretok.  

V čelno ploščo (slika 4) nato vstavimo funkciji Waveform Chart (funkcija za izris 
diagrama) (slika 4a) in Numeric Indicator (funkcija za prikaz številskega indikatorja) (slika 
4b). Ko v čelno ploščo vnesemo ti dve funkciji, se v blok diagramu pojavita ikoni za vsako 
posamezno funkcijo. Ikoni Waveform Chart in Numeric Indicator nato v blok diagramu 
povežemo z volumskim pretokom (slika 3d) in s tem dobimo prikaz vrednosti volumskega 
pretoka v trenutni številčni obliki in v obliki časovne odvisnosti kot npr. na osciloskopu. 
Nato v čelno ploščo vstavimo funkciji Toggle Switch (funkcija stikala) in Round LED 
(funkcija kontrolne lučke) (slika 4c), v blok  diagram pa vstavimo funkcijo Relay (funkcija 
preklopnika - releja) (slika 3e). Ta ob vklopu stikala, ki je priključeno nanjo (slika 3f), 
prepusti signal za izris diagrama volumskega pretoka v odvisnosti od časa v obdobju 
merjenja FEV1. Površina pod krivuljo v tem diagramu je enaka volumnu izdihanega zraka 
v 1 sekundi (FEV1). V blok diagram vstavimo funkcijo Integral (funkcija integriranja) 
(slika 3g) in jo povežemo s signalom, ki gre skozi funkcijo Relay. Funkcija Integral po 
času integrira volumski pretok in poda vrednost za FEV1 v enoti litri (L). V čelno ploščo 



6 
 

vstavimo še funkciji Numeric Indicator (številski indikator) in Gauge (kazalčni merilnik) 
(slika 4d), na kateri je v blok diagramu povezan izhod iz funkcije Integral (slika 3h). 
Kazalčni merilnik in številski indikator prikažeta vrednost FEV1 na čelni plošči. V čelno 
ploščo nato vstavimo še en Waveform Chart  slika 4e), ki ga povežemo s funkcijo Relay 
(slika 3i). V blok diagramu ustvarimo zanko Case Structure (zanka s podokni, katera se 
izvajajo glede na vnaprej nastavljene spremenljivke) (slika 3j). Vanjo vstavimo funkciji 
Elapsed Time (pretečen čas) in Relay (slika 3k). V funkciji Elapsed Time nastavimo, da se 
po pretečeni eni sekundi sproži signal. Zanko povežemo z v čelno ploščo predhodno 
vstavljenim stikalom in ob vklopljenem stikalu se izvršijo funkcije, ki so v zanki v 
podoknu True.  V tem primeru po eni sekundi po vklopu funkcija Elapsed Time pošlje 
signal v funkcijo Relay. Ta vklopi stikalo Stop (slika 3l) in s tem zaustavi meritev. Na 
koncu vse numerične indikatorje, diagrame, merilno uro in stikalo za boljši pregled 
ustrezno preimenujemo s slovenskimi oznakami. 

 

 

Slika 3: Shema programa za merjenje forsiranega ekspiratornega volumna v prvi sekundi 
(FEV1) 
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Slika 4: Čelna plošča za merjenje forsiranega ekspiratornega volumna v prvi sekundi 
(FEV1

3 MERITEV HITROSTI ZRAKA V VENTURIJEVI CEVI  

) 

 

Na primeru meritve hitrosti zraka z anemometrom na vročo žico v cevi z zoženim 
premerom (Venturijeva cev) bomo na enostaven način prikazali priključitev merilnika na 
multifunkcijsko kartico z A/D pretvornikom in osnovno uporabo programa LabVIEW, kar 
bomo v naslednjem poglavju nadgradili s kompleksnejšimi primeri uporabe v spirometriji.  

Za izvedbo meritev potrebujemo: NI USB-6008 I/O multifunkcijsko kartico (slika 5), 
anemometer slika 6na vročo žico TSI 8455 – 300 -1 ( ),  DC napajalnik 12 V, plastično cev 
z notranjim premerom 50 mm, plastično cev z notranjim premerom 110 mm, cevni 
pretvornik iz premera 110 mm na premer 50 mm, ventilator. V nadaljevanju bomo 
podrobneje pogledali multifunkcijsko kartico, anemometer in Venturijevo cev, ki jo 
sestavimo iz plastičnih cevi. 

Multifunkcijska kartica je vmesnik med računalnikom in senzorjem in je A/D pretvornik. 
Enota ima 16 analognih in 16 digitalnih priključkov. Podrobneje bomo opisali samo 
analogno stran kartice, ki je uporabna v našem primeru. Oznaka GND na kartici je oznaka 
za referenčni potencial (zemlja), oznaka AI pomeni analogni vhod, oznaka AO pa analogni 
izhod. V primeru, da merimo v enopolnem načinu, imamo 8 vhodov. V tem primeru imajo 
signali skupen referenčni potencial. Če pa merimo v diferenčnem načinu, imamo na voljo 
samo štiri vhode, saj ima vsak vhod svoj referenčni potencial. Hitrost zajemanja je 10 kS/s  
(vzorcev na sekundo) velja za zajemanje enega signala, pri zajemanju več signalov hkrati 
pa se hitrost zajemanja posameznega signala zmanjšuje proporcionalno številu signalov, 
ločljivost pa je 12-bitna. Kartica ima tudi možnost dveh izhodov s konstantno napetostjo 
med 0 in 5 V. Tehnične zmogljivosti kartice so podane tudi v tabeli 1. 
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Tabela 1: Tehnične zmogljivosti multifunkcijske kartice NI USB-6008 I/O 

Hitrost zajemanja 10 kS/s 
Ločljivost 12 bit 
Št. analognih vhodov 4 - 8 
Št. analognih izhodov 2 
 

 

 

Slika 5: Multifunkcijska kartica NI USB-6008 I/O 

 

Glavni sestavni del anemometra na vročo žico je zelo tanka žica, ki je z električno energijo 
ogrevana na temperaturo, ki je malo višja od temperature okolice. Krmilna enota 
anemometra na vroči žici ohranja konstantno temperaturo. S tem, ko se ob segreti žici v 
anemometru giblje zrak, se žica ohlaja. Na podlagi tega, koliko energije je potrebne, da se 
na njej vzpostavi prvotna temperatura, anemometer poda hitrost zraka. Anemometer ne 
razločuje smeri toka zraka.  

 

Slika 6: Anemometer na vročo žico 
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Iz plastične cevi z različnimi polmeri sestavimo Venturijevo cev (slika 7). Če 
predpostavimo, da je tekočina, ki se pretaka po cevi, nestisljiva, iz zakona o ohranitvi mase 
sledi kontinuitetna enačba: 

1 1 2 2S v S v= , 

kjer je S1 presek širše cevi, v1 hitrost zraka v širši cevi, S2 presek ožje cevi in v2

3.1 Potek meritev 

 hitrost 
zraka v ožji cevi. 

Na ventilator smo pritrdili cev s premerom 110 mm, ki se preko cevnega pretvornika 
nadaljuje v cev s premerom 50 mm (slika 7). To je Venturijeva cev. V oba dela cevi sta 
izvrtani luknji, skozi kateri se v cev vstavi merilni del anemometra, ki je povezan na 
krmilno-napajalno enoto. Signal iz krmilno-napajalne enote anemometra je priključen na  
NI USB multifunkcijsko enoto, ki je priključena na osebni računalnik. Preko vmesnika 
dobimo v računalnik signal v obliki električne napetosti, ki se v programu pretvori v hitrost 
izraženo v m/s. Ko v program vnesemo polmer cevi, nam le-ta izpiše volumski pretok 
zraka. V programu lahko nastavimo, da nam izpisuje volumski pretok pri poljubnih 
presekih ne samo pri krožnem. Prav tako je v program vključen tudi dodatek za zapis 
podatkov v datoteko, ki jo je potem možno odpreti v Excelu ali v podobnem programu.  

 

Slika 7: Postavitev poskusa za merjenje hitrosti zraka v Venturijevi cevi  

3.2 Rezultati meritev 

Rezultati, meritev volumskega pretoka z različnima polmeroma cevi, so podani v tabeli 2. 
Izmerjeni vrednosti volumskega pretoka za oba premera cevi se ujemajo v okviru napak. 

Tabela 2: Rezultati meritev hitrosti  

 
Vφ  cm3/s 

Cev ϕ (50±2) mm (30±3)  

Cev ϕ (110±2) mm (27±1) 
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4 SPIROMETRIJA 

Z nadgradnjo primera za osnovno merjenje volumskega pretoka z Venturijevo cevjo sem v 
LabVIEW-u izdelal program za merjenje pljučnih funkcij – spirometrijo. Zajel sem vse 
funkcije, ki se uporabljajo v diagnostični medicini. Program je narejen tako, da se lahko 
merijo vse funkcije v enem oknu, meritev pa se upravlja preko enostavnega uporabniškega 
vmesnika. 

4.1 O spirometriji 

Spirometrija  je temeljna funkcijska preiskava pljuč in pljučnih funkcij. Med preiskavo se 
merita volumen in hitrost izdihanega zraka. Iz teh podatkov se lahko izračuna tudi 
volumski pretok, ki je prav tako pomemben podatek za diagnostiko različnih pljučnih 
bolezni. Je neinvazivna preiskava in ni potrebna hospitalizacija pacienta. Meritev traja le 
nekaj minut. Pomembno je, da pacient med samo preiskavo dobro sodeluje in upošteva 
navodila izvajalca, navadno je to medicinska sestra ali medicinski tehnik [1, 2]. 

Spirometer je merilna naprava za merjenje vseh pljučnih volumnov razen rezidualnega 
volumna, to je volumna zraka, ki še ostane v pljučih po tem, ko maksimalno izdihnemo. S 
spirometrom merimo volumen vdihanega in izdihanega zraka in s tem spremembo 
volumna pljuč. Dandanes so spirometri elektronske naprave, ki s pomočjo računalnika 
opravijo vse izračune in prikažejo rezultate v elektronski obliki. Današnji spirometri 
delujejo na principu merjenja volumskega pretoka, volumen pa je izračunana količina. 
Prvotni aparati, kot npr. vodni spirometri (slika 8), so direktno merili volumen. Sestavljeni 
so bili iz premičnega narobe obrnjenega zvona potopljenega v posodi z vodo. Skozi posodo 
je bila pod vodo speljana cev v zvonec tik nad gladino vode, v katero je oseba pihala zrak. 
Zvon je bil preko škripca povezan z balansirno utežjo na katero je bilo pritrjeno pisalo. Ko 
je bolnik pihal skozi cev, se je zvonec dvigoval in spuščal. Pri tem je pisalo za posamezne 
pljučne volumne zarisovalo krivuljo (slika 9) na vrtljiv boben. Ker je zrak v pljučih nasičen 
z vodno paro pri 37 ºC,  v spirometru pa je zrak nasičen z vodno paro pri sobni 
temperaturi, je za natančno določitev volumnov potrebna korekcija temperature. Prvi vodni 
spirometer je leta 1846 naredil angleški zdravnik John Hutchinson. Današnji spirometri 
delujejo po več različnih principih. Nekateri izmed njih so: ultrazvočni, na Pitotovo cev, 
turbinski in anemometer na vročo žico. Ultrazvočni anemometer izkorišča Dopplerjev 
pojav, Pitotova cev meri razliko tlakov, turbinski pa deluje tako, da je vetrnica pritrjena na 
generator električne napetosti, proizvedena napetost je odvisna od hitrosti zraka. Za 
namene diagnostične namene se meri šest količin. Dihalni volumen (TV) je volumen zraka, 
ki ga preiskovanec vdihne in izdihne pri normalnem dihanju, ekspiratorni rezervni 
volumen (ERV) je dodatni volumen, ki ga preiskovanec še izdihne po normalnem izdihu. 
Inspiratorni rezervni volumen (IRV) je volumen, ki ga preiskovanec lahko še dodatno 
vdihne po normalnem vidihu. Vitalna kapaciteta je volumen zraka, ki ga preiskovanec 
izdiha pri globokem izdihu po maksimalnem vdihu, volumen zraka vitalne kapacitete, ki ga 
izdihamo v prvi sekundi imenujemo forsiran ekspiratorni volumen v prvi sekundi (FEV1

sliki 9
). 

Pljučni volumni, ki se jih meri, so prikazani na   [1- 5].  



11 
 

 

Slika 8: Vodni spirometer [1]. 

 

Slika 9: Krivulja pljučnih volumnov [1] FEV1 – forsiran ekspiratorni volumen v prvi 
sekundi ;ERV – ekspiratorni rezervni volumen; IRV – inspiratorni rezervni volumen;  
PEF – maksimalni pretok; VC – vitalna kapaciteta; TV – dihalni volumen; 

 

4.2 Potek meritev 

Za merjenje potrebujemo: NI USB-6008 I/O multifunkcijsko kartico (slika 5), anemometer 
slika 6na vročo žico ( ),  DC napajalnik 12 V, plastično cev dolžine 8 cm in z notranjim 

premerom 18 mm, ki ima na eni strani luknjo, v katero vstavimo anemometer. 
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Anemometer smo priključili na enosmerno napetost 12 V in ga preko NI USB-6008 I/O 
multifunkcijske enote povezali z računalnikom (slika 10). V plastično cevko smo v za to 
namenjeno luknjico vstavili anemometer (slika 11) in s tem dobili konstantno površino 
skozi katero pihamo. Program za merjenje spirometrije je narejen tako, da lahko v enem 
programu merimo vseh 6 ključnih spirometričnih količin. Na čelni plošči programa (slika 
12) je šest stikal, s katerimi vklapljamo in izklapljamo merjenje posameznih spirometričnih 
količin. Program je narejen tako, da lahko naenkrat merimo samo eno od količin. Pri 
merjenju vseh količin se nam poleg za določeno količino specifičnega diagrama izrisuje 
tudi diagram volumskega pretoka v odvisnosti od časa za celoten potek meritve. Istočasno 
se izpisuje tudi trenutna vrednost volumskega pretoka. 

 

Slika 10: Postavitev poskusa za spirometrijo 
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Slika 11: Cevka, skozi katero se piha, in anemometer 

 

 

Slika 12: Čelna plošča programa za spirometrijo 

 

4.3 Dihalni volumen 

Dihalni volumen (angl. tidal volume, TV) je volumen zraka, ki ga oseba vdihne oz. izdihne 
pri normalnem dihanju. S programskim okoljem LabVIEW in anemometrom na vročo žico 
ga med izvedbo naše meritve izmerimo tako, da najprej določimo število vdihov, ki jih bo 
preiskovanec naredil med meritvijo. Potrebno je upoštevati, da natančnost meritve narašča 
s številom vdihov in izdihov. To vrednost vnesemo v vnosno polje "Št. vdihov" (slika 13). 
Z dvakratnikom te vrednosti program deli celotni pretečen volumen zraka med meritvijo, 
in vrne vrednost volumna vdihanega oz. izdihanega zraka pri enem samem vdihu oz. 
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izdihu, kar je enako dihalnemu volumnu (TV). Volumen vdihanega zraka je namreč enak 
volumnu izdihanega, če dihamo normalno. Meritev se sproži s pritiskom na stikalo »Vklop 
TV« (slika 12). Preizkušanec v istem trenutku prične normalno dihati (meritev npr. začne z 
vdihom). Opraviti mora natanko toliko vdihov, kolikor jih je predhodno definiranih v 
okencu. Meritev zaključi z zadnjim izdihom. Po zadnjem izdihu se meritev zaustavi s 
pritiskom na tipko stop (slika 12).  Po končanem merjenju se izpiše izmerjena vrednost 
izdihanega zraka, na grafu volumskega pretoka v odvisnosti od časa pa se izriše krivulja 
poteka izdiha v eni sekundi (slika 14). Izmerjena vrednost za dihalni volumen je 0,4 L. 

 

Slika 13: Nastavitev števila vdihov in prikaz rezultatov za dihalni volumen 

 

 

Slika 14: Prikaz volumskega pretoka v odvisnosti od časa pri meritvi dihalnega volumna. 
Dihalni volumen predstavlja površino pod eno krivuljo. V konkretni meritvi je dihalni 
volumen sicer izračunan kot povprečna vrednost površine pod krivuljo za večje število 
parov vdih/izdih. 
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4.4 Ekspiratorni rezervni volumen 

Volumen zraka, ki ga oseba izdiha, ko po normalnem izdihu še dodatno izdihne do konca, 
se imenuje ekspiratorni rezervni volumen (ERV). Meritev poteka tako, da preiskovanec 
najprej normalno diha, po zadnjem normalnem izdihu tik preden dodatno izdihne, pa 
vključimo stikalo »Vklop ERV«. Potek meritve v programskem okolju LAbView je 
sprogramiran tako, da se meritev samodejno zaustavi, ko vrednost volumskega pretoka 
pade na vrednost pod 0,2 L/s. Rezultat se izpiše v numerični obliki (slika 15), potek izdiha 
je viden na grafu volumskega pretoka v odvisnosti od časa (slika 16). Med samo meritvijo  
se ves čas izrisuje krivulja volumskega pretoka v odvisnosti od časa za celotno meritev 
(slika 17). S te slike je najprej razvidno normalno dihanje, nato pa normalni izdih, ki mu 
sledi še dodatni dokončni izdih. Izmerjena vrednost za ekspiratorni rezervni volumen je 0,4 
L. 

  

Slika 15: Prikaz rezultatov za ekspiratorni rezervni volumen 

 

 
Slika 16: Prikaz volumskega pretoka v odvisnosti od časa pri meritvi ekspiratornega 
rezervnega volumna. Ekspiratorni rezervni volumen je enak površini pod krivuljo. 
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Slika 17: Prikaz celotne časovne odvisnosti volumskega pretoka pri meritvi ekspiratornega 
rezervnega volumna 

 

4.5 Inspiratorni rezervni volumen 

Inspiratorni rezervni volumen (IRV) je volumen vdihanega zraka, ki ga oseba lahko še 
dodatno vdihne po normalnem vdihu. Meritev poteka tako, da ko preiskovanec pri 
normalnem dihanju zadnjič izdihne, vključimo stikalo »Vklop IRV« (slika 12), potem 
preiskovanec na vso moč vdihne,  program pa po končanem vdihu sam zaustavi meritev. 
Pri izpisu podatkov (slika 18), (slika 19) je uporabljen enak princip kot v prejšnjem 
primeru. Izmerjena vrednost za inspiratorni rezervni volumen je 2,4 L. 

 

Slika 18: Prikaz volumskega pretoka v odvisnosti od časa pri meritvi inspiratornega 
rezervnega volumna. Inspiratorni rezervni volumen je enak površini pod krivuljo. 
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Slika 19: Prikaz  celotne časovne odvisnosti volumskega pretoka pri meritvi inspiratornega 
rezervnega volumna 
 

 

 

4.6 Vitalna kapaciteta 

Volumen zraka izdihanega pri globokem izdihu po maksimalnem vdihu se imenuje vitalna 
kapaciteta (angl. vital capacity, VC). Meritev vitalne kapacitete poteka tako, da 
preiskovanec najprej normalno diha, močno vdihne, nato vključimo stikalo »Vklop VC« 
(slika 12), preiskovanec pa maksimalno izdihne. Podatki (sliki 20 in 21)  se izpisujejo 
enako kot v prejšnjih meritvah. VC pa se da tudi izračunati po enačbi 

IRV + ERV + TV = VC. 

 Izmerjena vrednost za vitalno kapaciteto je 3,1 L, izračunana pa 3,2 L. 

 

Slika 20: Prikaz volumskega pretoka v odvisnosti od časa pri meritvi vitalne kapacitete. 
Vitalna kapaciteta je enaka površini pod krivuljo. 
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Slika 21: Prikaz  celotne časovne odvisnosti volumskega pretoka pri meritvi vitalne 
kapacitete. 

4.7 Forsiran ekspiratorni volumen v prvi sekundi 

Volumen zraka, ki ga izdihamo v prvi sekundi maksimalnega izdiha po maksimalnem 
vdihu, se imenuje forsiran ekspiratorni volumen v prvi sekundi (angl. forced expiratory 
volume in 1 second, FEV1). Meritev poteka tako, da preiskovanec nekaj časa normalno 
diha, potem pa močno vdihne nato pa vključimo stikalo »Vklop FEV1 slika 12« ( ) 
preiskovanec takoj zatem maksimalno izdihne. Potek meritve je sprogramiran tako, da se 
meritev po 1 sekundi samodejno zaustavi. Po končanem merjenju se izpiše izmerjena 
vrednost izdihanega zraka, na grafu volumskega pretoka v odvisnosti od časa pa se izriše 
krivulja poteka izdiha v eni sekundi (slika 22). Med samo meritvijo se ves čas izrisuje 
krivulja volumskega pretoka v odvisnosti od časa za celotno meritev (slika 23). Izmerjena 
vrednost za forsiran ekspiratorni volumen v prvi sekundi je 2,9 L 

 

Slika 22: Prikaz volumskega pretoka v odvisnosti od časa pri meritvi forsiranega 
ekspiratornega volumna v prvi sekundi. Forsiran ekspiratorni volumen v prvi sekundi je 
enak površini pod krivuljo. 
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Slika 23: Prikaz  celotne časovne odvisnosti volumskega pretoka pri meritvi forsiranega 
ekspiratornega volumna v prvi sekundi. 

 

4.8 Maksimalni pretok 

Maksimalni pretok (angl. peak expiratory flow, PEF)  pove, kolikšna največja količina 
zraka na časovno enoto steče skozi dihalne poti pri maksimalnem izdihu. Meritev poteka 
tako, da se najprej vključi stikalo »Vklop PEF« (slika 12) nato pa preiskovanec na vso moč 
izdihne. Izmerjeno vrednost se lahko odčita iz numeričnega indikatorja (slika 24), v 
katerem se izpiše maksimalna vrednost  ali pa iz grafa volumskega pretoka v odvisnosti od 
časa (slika 25)  Meritev se zaustavi s tipko Stop (slika 12). Izmerjena vrednost za 
maksimalni pretok je 5,1 L/s. 

 

Slika 24: Numerični indikator, v katerem se izpiše maksimalna vrednost 
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Slika 25: Prikaz volumskega pretoka v odvisnosti od časa pri meritvi maksimalnega 
pretoka. Maksimalni pretok je maksimalna vrednost v tem diagramu. 

 

4.9    Rezultati meritev 

V tabeli 3 so podani rezultati spirometrije, izmerjeni z anemometrom na vročo žico in 
samostojno izdelane aplikacije v LabVIEW ter njihova primerjava s tipičnimi vrednostmi 
za zdravo odraslo osebo. 

Tabela 3: Izmerjeni rezultati spirometrije in tipične vrednosti za zdravega odraslega 
človeka 

Količina Izmerjena vrednost Tipična vrednost [2] 
FEV1 2,9 L – forsiran ekspiratorni 
volumen v prvi sekundi 

~ 7 L 

ERV – ekspiratorni rezervni 
volumen 

0,4 L 1,1 – 1,5 L 

IRV – inspiratorni rezervni 
volumen 

2,4 L 1,9 – 2,5 L 

TV – dihalni volumen 0,4 L 0,4 – 0,5 L 
VC – vitalna kapaciteta 3,1 L 3,4 – 4,5 L 
PEF – maksimalni pretok 5,1 L/s ~ 7 L/s 
VC = IRV + ERV + TV  3,2 L 3,4 – 4,5 L 
 

Rezultati dobljeni z meritvami odstopajo od tipičnih vrednosti zaradi respiratornih težav 
osebe, pri kateri je bila opravljena spirometrija. Iz dobrega ujemanja izmerjene vrednosti in 
iz drugih količin izračunane vrednosti za vitalno kapaciteto lahko privzamemo, da so 
izmerjene vrednosti enake dejanskim. 
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5 ZAKLJUČEK 

V zaključnem seminarju sem na kratko predstavil programsko okolje LabVIEW in njegovo 
uporabo pri enostavnem merjenju volumskega pretoka v fiziki. Kot zadnji, najobširnejši 
primer sem predstavil bolj kompleksen primer uporabe programskega okolja LabVIEW pri 
izvedbi meritve dihalnih volumnov in pretokov - spirometriji. Samostojno izdelana 
aplikacija v LabVIEW omogoča merjenje vseh pljučnih volumnov razen rezidualnega, ki 
ga z navadno spirometrijo niti ni mogoče izmeriti, in bi bila načeloma uporabna tudi v 
praksi. Izdelan program za analizo rezultatov spirometrije v LabVIEW ima še nekatere 
možnosti nadgradnje, kot npr. avtomatska primerjava s tipičnimi vrednostmi za osebo z 
danim spolom, starostjo, višino, težo…, izris nekaterih bolj specializiranih diagramov, na 
podlagi katerih bi bilo moč prepoznati, ali ima oseba restrikcijo, obstrukcijo ali normalne 
dihalne poti, ali ima oseba znake kronične obstruktivne pulmonarne bolezni idr. 

Prav tako je v načrtu, da bi se programsko okolje LabVIEW vpeljalo v uporabo pri 
nekaterih predmetih na študiju fizike, pri katerih se izvajajo eksperimenti, saj lahko 
programsko okolje LabVIEW v navezi z multifunkcijsko kartico nadomesti več različnih 
inštrumentov, npr. volmeter, termometer, osciloskop,... Tako bi lahko merjenje pri 
eksperimentu, pri katerem se meri več količin, potekalo v enem samem oknu, podatki pa bi 
se samodejno zapisovali na računalnik in bi bili takoj pripravljeni za nadaljnjo obdelavo, ki 
bi se lahko prav tako izvedla v LabVIEW. 
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