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Úvod 

Jedním z nejzávažnějších a nejnebezpečnějších onemocnění jak u nás, tak v zahraničí 

jsou srdeční onemocnění. Dle statistiky ÚZIS z roku 2017 jsou v České republice 

kardiovaskulární nemoci příčinou 40 % všech případů úmrtí mužů a 43 % případů úmrtí žen. 

Jedním ze závažných kardiovaskulárních onemocnění jsou poruchy srdečního rytmu neboli 

srdeční arytmie, které se vyznačují neobvyklou srdeční činností. Léčba těchto poruch je 

v dnešní době výhradně prováděna kardiostimulací. Kardiostimulační technika úzce souvisí 

s elektrotechnikou a výpočetní technikou, avšak důraz je kladen i na jeho mechanické a 

materiálové vlastnosti. Implantace kardiostimulátoru je v současnosti prováděna malým 

operačním zákrokem. Záměna za nový, z důvodu jeho disfunkce, je však mnohem 

rizikovější. Byť je většinou příčina výměny elektrotechnického charakteru, jsou časté i 

případy mechanického poškození kardiostimulátoru. Těmto poruchám se věnuje tato práce. 

Cílem této práce je provedení experimentálních měření mechanických vlastností 

konektorové části (hlavice) kardiostimulátoru. Měření bude provedeno v laboratořích 

Katedry aplikované mechaniky. Nutností pro měření je konstrukce a výroba upínacího 

přípravku. Kladen důraz bude na jednoduchost, a především finanční nenáročnost. Přípravek 

bude následně podroben MKP analýze, pro výpočet tuhosti. Experimentálně naměřená data 

budou zpracována a zhodnocena s ohledem na bezpečnost použití. 

Součástí práce je tvorba MKP modelu hlavice kardiostimulátoru, který bude co 

nejvěrněji simulovat jeho mechanické chování při statickém zatížení. Tento model bude 

následně porovnáván s experimentálně naměřenými daty. 
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1 Srdce 

Pro porozumění činnosti a funkce kardiostimulátoru je nejprve nezbytné znát alespoň 

základy anatomie a fyziologie srdce. Srdce mají všichni živočichové s oběhovým systémem. 

V této práci se budu primárně věnovat srdci lidskému. Na následujících stránkách čtenáře 

seznámím se základní funkcí srdce, jeho anatomií, popíši procesy, které vedou k jeho 

činnosti a následně popíšu nejčastější srdeční choroby a jejich léčbu. [1] 

1.1 Anatomie srdce 

Srdce je dutý svalový orgán, zajištující svalovými kontrakcemi cirkulaci krve v krevním 

oběhu. Je uloženo téměř uprostřed hrudníku, z větší části na levé straně od střední čáry. 

Srdce všech savců, včetně člověka, je přepážkou úplně rozděleno na pravou a levou část. 

Rozlišujeme tak pravou a levou část srdce. Obě části srdce vhání krev do rozdílného úseku 

krevního oběhu, a mají tak jiné nároky na svou funkci, a proto i odlišnou stavbu. Každá část 

srdce se dělí na dva úseky – síň a komoru. Důležitou částí srdce jsou srdeční chlopně, které 

svou stavbou a tvarem slouží jako jednocestný ventil, usměrňující tok krve v srdci. [1] 

Krev je u člověka poháněna dvěma sériově zařazenými „pumpami“, které vedou krev 

do dvou sériově zařazených oběhů. [2] Malý krevní oběh pohání pravá část srdce, která 

přenáší odkysličenou krev plicní tepnou do plic. Velký krevní oběh pohání levá část srdce, 

která přes aortu dodává okysličenou krev do celého těla. Proudění krve v srdci je 

uskutečněno pomocí stahů zvané systola a ochabnutí, uvolnění stahu, zvané diastola. [1] 

1.1.1 Pravá předsíň 

Do pravé předsíně je horní dutou žílou přiváděna odkysličená krev z horní poloviny těla 

a dolní dutou žílou odkysličená krev ze spodní poloviny těla. Ústí obou žil je blízko sebe, a 

tok je usměrňován tak, že nevzniká turbulentní proudění. Tenká stěna pravé předsíně tak 

není namáhána. Krev z pravé předsíně poté během systoly srdce putuje přes chlopně do 

pravé komory. [1] 

1.1.2 Pravá komora 

Pravá komora pohání nízkotlaký malý krevní oběh. Vykoná tak mnohem méně práce 

než levá komora a její stěna je tedy až 3x tenčí. Od pravé předsíně jí dělí trojcípá chlopeň, 

která svým tvarem umožňuje tok krve jen jedním směrem. Tím zabraňuje návratu krve 

z komory do předsíně. Z pravé komory dále proudí odkysličená krev do plic tepnou plicnicí, 

kde se znovu okysličí. [1] 
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1.1.3 Levá předsíň 

Stěna levé předsíně je také tenká, avšak průměrně o 3 mm tlustší než stěna pravé 

předsíně. Ze čtyř plicních žil proudí krev do levé předsíně, která přes dvojcípé chlopně 

proudí během systoly dále do levé komory. [1] 

1.1.4 Levá komora 

Okysličenou krev z plic pumpuje do celého těla levá komora. Ta má až 3x silnější stěnu 

než pravá komora, jelikož pohání vysokotlaký velký krevní oběh, a tudíž koná více práce. 

Z levé komory proudí krev do aorty, odkud je dále odváděna do celého těla. [1] 

1.1.5 Myokard 

Myokard – svalovina srdeční – je hlavní složkou srdeční stěny. Její funkcí je zajištění 

pravidelných srdečních stahů. Jde o příčně pruhovanou svalovinu, která však není 

ovladatelná vůlí. Její tloušťka je v komorách mnohem větší než v předsíních. Zejména 

v levé komoře, je až třikrát mohutnější než v pravé. [1]  

Celý vnitřek srdce je vystlán endokardem, který je pevně navázaný na myokard. Celé srdce 

je z vnějšku obaleno perikardem. [2] 

 

Obrázek 1.1- Anatomie srdce [15] 
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1.1.6 Chlopně 

Funkce chlopní je udržet směr pohybu krve a zamezit tak průtoku krve v obou směrech. 

Mají různou strukturu i tvar, ale v základu jsou děleny do dvou kategorií. 

Poloměsíčité chlopně jsou chlopně dělící srdeční komory od tepen, proto se poloměsíčitá 

chlopeň v levé komoře označuje jako aortální chlopeň, zatímco v pravé komoře jako 

plicnicová chlopeň. [1] 

Cípaté chlopně dělí srdeční předsíně od komor a zamezují tak zpětnému proudění krve 

z komor do předsíní. Tyto chlopně se liší svým tvarem. Levou předsíň a levou komoru dělí 

dvojcípá chlopeň, zatímco pravou předsíň a komoru dělí trojcípá chlopeň. [1] 

 

Uzavření chlopně je vždy doprovázeno zvukem. Tento zvuk se nazývá srdeční ozva a 

při jednom srdečním cyklu zazní dvakrát. Jejich příčina je náraz krve do uzavřených chlopní, 

což způsobuje vibrace o kmitočtu 30-500 Hz, které se přenášejí na hrudní stěnu odkud už 

jsou srdeční ozvy snadno zaznamenatelné [2]. První srdeční ozva vzniká při zavření cípatých 

chlopní a trvá asi 0,12 s, druhá srdeční ozva trvá 0,1 s a vzniká při zavření poloměsíčitých 

chlopní. V různých místech hrudníku či zad může být při poslechu srdce první či druhá 

srdeční ozva slyšet hlasitěji. [1] 

Obrázek 1.2- Chlopně [16] 
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1.2 Fyziologie srdce 

Fyziologické procesy srdce způsobují srdeční stahy, které vytvářejí diferenci tlaků, 

zapříčiňující průtok krve z předsíní do komor a následně do krevního oběhu. [1] 

Při systole je krev nasávána z předsíní do komor. Po naplnění komory krví se uzavřou 

cípaté chlopně dělící komoru od předsíně, zamezující dalšímu průtoku krve, a zároveň se 

otevřou poloměsíčité chlopně dělící komoru od tepen. Je tedy umožněn průtok krve z komor 

do plícnice a aorty. [1] 

Při diastole se uzavírají poloměsíčité chlopně a otevírají se chlopně cípaté. Průtok krve 

do komor je při diastole pouze pasivní. [1] 

Frekvence těchto procesů je proměnlivá, mění se s věkem, u dětí do 1 roku činí 120-130 

tepů/min, kdežto u dospělých poklesá na 70 tepů/min. Frekvence se rovněž mění při námaze, 

jak fyzické, tak psychické. Při frekvenci 75 tepů za minutu trvá jeden srdeční cyklus 0,8 

sekund. [1] 

1.2.1 Srdeční cyklus 

Srdeční cyklus začíná systolou předsíní. Otevírají se cípaté chlopně a v komorách se 

doplní asi 30 % krve. Zbylých 70 % krve vnikne do komory pasivně během diastoly. Během 

systoly předsíní putuje malý objem krve zpět do žil. Tento jev trvá přibližně 0,06 s. [1] 

Systola komor se dělí do dvou fází. V první fázi se stahují vlákna myokardu okolo krve 

v komorách, čímž rapidně stoupá tlak v komorách a zároveň se uzavírají cípaté chlopně. To 

způsobí zvýšení tlaku v předsíních. Tento jev trvá asi 0,05 s. Druhá fáze nastává ve chvíli, 

kdy tlak v komorách překoná diastolický tlak v aortě (10,6 kPa) a plicnici (1,3 kPa). Tím se 

otevírají poloměsíčité chlopně a krev je hnána z komor do tepen. Tato fáze trvá asi 0,22 s. 

Během jednoho stahu každá komora vypudí asi 80 ml krve do tepen. Za jednu minutu tedy 

při tepové frekvenci 75/min je srdcem přečerpáno 6 l krve do velkého krevního oběhu a 

stejné množství do malého krevního oběhu. Celá systola komor tak trvá 0,27 s. [1] 

Diastola srdeční se dělí na tři fáze a probíhá téměř simultánně na předsíních i komorách. 

V první fázi, která trvá asi 0,04 s klesá v komorách tlak a končí uzavřením poloměsíčitých 

chlopní při poklesu tlaku pod diastolický tlak v tepnách. V druhé fázi nadále klesá tlak 

v komorách až do okamžiku, kdy je tlak nižší než v předsíních, čímž se otevřou cípaté 

chlopně. Tato fáze trvá 0,07 s. V třetí fázi dochází k pasivnímu plnění komor krví z předsíní. 

V předsíních vlivem přílivu krve stoupá tlak až do konce systoly předsíní. Diastola srdeční 

celkově trvá 0,47 s. [1] 

Celý srdeční cyklus, při tepové frekvenci 75 tepů za minutu trvá 0,8 s. [1] 
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1.2.2 Elektrická aktivita srdce 

Buňky myokardu jsou typickými vzrušivými elementy. Při podráždění těchto buněk je 

jejich reakcí elektrický výboj zvaný akční potenciál. Akční potenciál myokardu se však liší 

např. od nervových buněk délkou trvání a taky změnou průběhu akčního potenciálu 

v závislosti na části srdce a jeho funkci. Buňky myokardu tak můžeme rozdělit do dvou 

Obrázek 1.3- Srdeční cyklus s popisem jednotlivých úseků EKG křivky, včetně časových intervalů [1] 
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skupin. Převodní systém srdce, který samovolně tvoří vzruchy a tím řídí kontrakce srdce a 

pracovní myokard, jehož buňky nemají schopnost elektrické aktivity a jeho funkce je pak 

čistě mechanická čerpací práce kontrakcemi. [2] 

Vlivem nerovnoměrného rozložení iontů uvnitř srdeční buňky, je zapříčiněna její 

polarizace. Ta je uvnitř buňky vůči vnějšku buňky negativní, přibližně -90 mV. Akční 

potenciál začíná rychlou změnou potenciálu buňky z -90 mV na 25 mV během 2 ms. Tento 

jev se nazývá depolarizace. Následuje částečná repolarizace, kdy potenciál buňky poklesá 

na +15 mV, načež si po dobu 200-350 ms zachovává téměř statickou hodnotu (tzv. plató 

akčního potenciálu). Až poté nastává fáze repolarizace, kdy se membránový potenciál buňky 

vrací na klidovou hodnotu. Akční potenciál myokardu tak trvá od 200 do 400 ms. [2] 

 

Buňky převodního systému mají navíc vlastnost samovolného zvyšování potenciálu po 

repolarizaci. Tento jev se nazývá spontánní diastolická depolarizace a zapříčiňuje, že po 

skončení akčního potenciálu membránový potenciál buňky nezůstává na statické hodnotě, 

ale postupně se zvyšuje, dokud nedosáhne spouštěcí úrovně (-45 mV), která zapříčiní vznik 

dalšího akčního potenciálu. Tyto události se tak stále opakují, a tak je v srdci dosažen 

rytmický zdroj vzruchů. Jako zdroj vzruchů v lidském srdci funguje sinoatriální uzel, kde je 

spontánní depolarizace nejrychlejší, a zároveň je jeho hodnota klidového membránového 

Obrázek 1.4- Akční potenciál myokardu [2] 
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potenciálu jen -60 mV. Proto dosáhne spouštěcí úrovně nejrychleji. I v ostatních částech 

převodového systému je spontánní depolarizace natolik pomalá, že dříve dosáhnou vzruchu 

od sinoatriálního uzlu než od vlastního dosažení spouštěcí úrovně. Sinoatriálnímu uzlu, který 

se nachází ve stěně pravé předsíně, se proto říká přirozený pacemaker. [2] 

 

Obrázek 1.5- Graf průběhu potenciálu v SA uzlu [2] 

1.2.3 Šíření vzruchu v srdci 

Vzruch se v srdci šíří mezi polarizovanými a depolarizovanými buňkami přes lokální 

elektrické proudy. Vzruch se tak šíří z buňky na buňku, dokud neproběhne celým srdcem. 

Rychlost šíření vzruchu se liší dle typu buněk. V pracovním myokardu se vzruch šíří 

rychlostí 0,3 až 1 m/s, v převodním systému pak 1 až 4 m/s. Elektrické vzruchy v srdci poté 

stimulují myokard, což zapříčiní kontrakci svalu. [2] 

1.3 Elektrokardiografie 

 Elektrokardiografie se zabývá měřením elektrické aktivity srdce. Ta se dá jednak 

měřit na povrchu srdce, avšak díky tkáním lidského těla, které jsou elektricky vodivé, je 

možné měřit aktivitu srdce i na povrchu lidského těla. Tkáně většinu elektrické aktivity srdce 

přenesou až na povrch. Srdeční vzruchy se dějí asynchronně po celém srdci. Akční potenciál 

jednotlivých buněk tak nikdy není stejný v jednom časovém okamžiku. Díky vodivosti 

lidských tkání tak vznikají na různých povrchových místech těla napětí, jejichž průběhy 

můžeme zaznamenávat v čase. Tuto metodu diagnostiky nazýváme elektrokardiografie. [2] 

1.3.1 Elektrokardiografické svody 

Místa, na kterých se elektrická aktivita srdce zaznamenává, se nazývají svody. Ze svodů 

jsou zaznamenávána data, která následně tvoří elektrokardiogram. V elektrokardiografii se 

standardně používá 12 svodů, které se dělí do 3 skupin. [2] 
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Bipolární končetinové svody jsou celkem 3 a skládají se z kladných a záporných 

elektrod, umístěných na obou horních končetinách a levé noze. Kladné elektrody 

zaznamenávají kladný rozdíl potenciálů, zatímco záporné elektrody záporný potenciál. [2] 

Unipolární zvětšené končetinové svody jsou také tři. Jejich úkolem je zesílení signálu 

na elektrodách. [2] 

Jako poslední skupina svodů jsou unipolární hrudní svody. Ty na rozdíl od 

končetinových svodů neměří elektrickou aktivitu ve frontální části srdce, avšak 

v horizontální rovině. Díky těmto svodům můžeme získat představu o elektrické aktivitě 

srdce v prostoru. [2] 

1.3.2 Elektrokardiografická křivka 

Princip záznamu elektrokardiografické křivky je jednoduchý. Elektrické pole srdce je 

tvořeno sumací elementárních elektrických polí vznikajících v jednotlivých buňkách 

myokardu při akčním potenciálu. Sumace elementárních elektrických polí je 

charakterizována vektorem celkového srdečního elektrického pole. Průmět tohoto vektoru 

zaznamenáváme v čase na jednotlivých končetinových svodech. [2] 

Obrázek 1.6- Průběh záznamu EKG [2] 
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Jednotlivé výsledné aktivity na EKG jsou značeny písmeny. Důležitý pro diagnostiku 

srdečních arytmií je především úsek QRS, který popisuje šíření vzruchu po komorách a tvar 

vlny P. [2] 

 

1.4 Poruchy srdečního rytmu 

Mezi příznaky poruch srdečního rytmu patří „vynechávání“ srdce, „bušení“ srdce nebo 

jeho abnormálně zrychlená činnost. Tyto poruchy mohou také ovlivňovat mozkovou činnost 

a způsobovat závratě či bezvědomí. Tyto obtíže však nemusí být následkem srdečních 

arytmií. [3] Poruchy srdečního rytmu mohou být dvojího druhu. Jedná se o poruchy tvorby 

vzruchu nebo o poruchy vedení vzruchu.  

Poruchy tvorby vzruchu se dělí podle anatomického místa vzniku na sinusové (vznik 

v SA uzlu), supraventrikulární (vznik „nad“ komorami) a komorové (vznik v myokardu 

komor). Jednotlivých poruch je velké množství. Většina se vyznačuje charakteristickou 

výchylkou v některých intervalech EKG, ze kterého je tak možné určit diagnózu pacienta. 

Pochopitelně mají srdeční arytmie i jiné příznaky např. závratě, točení hlavy, dušnost nebo 

slabost. Léčba srdečních arytmií se provádí farmaceutiky nebo kardiostimulací. [3] 

V následující části budou popsány nejčastější arytmie léčené kardiostimulací.  

Obrázek 1.7- křivka EKG [2] 
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1.4.1 Sinusová bradykardie 

Vyznačuje se sníženou srdeční akcí obvykle pod 60 tepů/min. Běžně se vyskytuje u 

zdravých osob při spánku, či u trénovaných sportovců. [4] Při symptomatické bradykardii 

pociťuje pacient rychlou únavu zapříčiněnou téměř zcela chybějícím vzestupem srdeční 

aktivity při námaze. U starších pacientů je příčinou sinusové bradykardie dysfunkce SA uzlu. 

[3] 

1.4.2 SA blokády 

Jde o poruchu přenosu vzruchu. Konkrétně u SA blokád se vzruch ze sinoatriálního uzlu 

na předsíně zpomalí nebo vůbec nepřenese. Kvůli tomu následně náhle klesá srdeční 

frekvence. Kardiostimulace se používá u typu SA blokády, při které se vzruch na předsíně 

vůbec nepřenáší. [3] 

1.4.3 AV blokády 

U atrioventrikulárních blokád se vzruch špatně přenáší z předsíní do komor. Při AV 

blokádě 2. stupně jsou charakteristické pravidelné výpadky aktivity komor. AV blokády 2. 

stupně jsou nebezpečné zejména tím, že snadno přechází na mnohem závažnější AV blokádu 

3. stupně. Při tomto typu blokády je přenos vzruchu úplně přerušen, přičemž předsíně a 

komory jsou aktivní nezávisle na sobě. [4] 
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2 Kardiostimulační technika 

2.1 Počátky kardiostimulace 

Vynálezy kardiostimulační techniky vždy úzce souvisely s objevy a poznatky v oblasti 

fyziky, zejména elektřiny. Jsou dochovány záznamy o pokusech stimulací srdce u zvířat 

z konce 18. století. Z 19. století je zdokumentována první úspěšná resuscitace pomocí 

elektrického proudu u pacienta se zástavou srdce. Zároveň byly získány nové poznatky pro 

resuscitaci pomocí elektrického proudu a byl vynalezen i první přenosný resuscitační 

přístroj. Na začátku 20. století bylo zveřejněno mnoho vědeckých prací popisujících jak 

fyziologii srdce, tak některé poruchy srdečního rytmu. To vedlo k mnoha variantám 

realizace permanentního přístroje pro kardiostimulaci a defibrilaci. [4] 

S prvním vynálezem dočasného kardiostimulátoru přišel v dvacátých letech 20. století 

Mark C. Lidwill. Jeho kardiostimulátor sloužil k dočasné stimulaci srdce při operacích. 

Kardiostimulátor byl napájen ze sítě, a vzruchy přenášel pomocí podložky se solným 

roztokem na kůži pacienta a jehlou vsunutou přímo do srdce. Pomocí tohoto 

kardiostimulátoru bylo v Austrálii úspěšně oživeno novorozeně. [5] 

Jeho následovníkem se stal Dr. Hyman, který si v 30. letech nechal patentovat svůj 

kardiostimulátor. Stroj byl poháněn magnetem a klikou, díky které se indukoval elektrický 

proud. Tento kardiostimulátor se však neosvědčil jednak kvůli praktické nepoužitelnosti ve 

většině reálných případů arytmií a dále kvůli nutnosti vsunutí elektrody do srdce přes žebra 

a své nadměrné hmotnosti (až 7 kg). [5] 

Další pokrok nastal až v 50. letech, kdy skupina vědců v Torontu vynalezla externí 

generátor srdečních pulzů. Výhodou toho přístroje bylo, že elektroda byla do srdce zaváděna 

přes pravou hrdelní žílu. Většina pokusů na pacientech však nebyla úspěšná. Důvodem 

neúspěšnosti bylo pravděpodobně to, že elektroda byla zaváděna do předsíní a nikoliv 

komor, což je při úplné AV blokádě neefektivní. [5] 

V padesátých letech bylo vynalezeno mnoho modelů kardiostimulátorů, které se stále 

zdokonalovaly. Někteří pacienti přežili se zevním kardiostimulátorem i 6 let. K prvnímu 

použití implantabilního kardiostimulátoru došlo ve Švédsku v roce 1958. Pacientem byl 

Arne Larsson. První implantovaný model vydržel pouze několik hodin a musel být vyměněn. 

Ostatní modely se však stále vylepšovaly zejména jinými bateriemi, které zaručovaly delší 

životnost. Arne Larsson umřel v 86 letech v roce 2001 a za svůj život vystřídal celkem 26 

kardiostimulátorů. [5] 
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2.2 Funkce kardiostimulátoru 

Moderní kardiostimulátory se skládají z elektronické jednotky a jedné až tří elektrod. 

Počet elektrod závisí na srdeční poruše, kdy každá z elektrod jde do jiné části srdce. Při léčbě 

pomalého srdečního rytmu se používá jedna elektroda bez snímání srdeční aktivity, kdy 

kardiostimulátor vysílá pulzy předem nastavených parametrů. Při srdečních blokádách je 

nutností snímat vlastní srdeční aktivitu. Proto se jedna elektroda zavádí do síně pro snímání 

aktivity. Druhá elektroda se zavádí do komory, kde se zpožděně generují elektrické pulzy 

závislé na vlastní srdeční aktivitě. Třetí elektrodou se dají léčit komorové dyssynchronie, 

kdy se třetí elektroda zavádí na levou komoru. [4]  

Kardiostimulátor se vloží do kapsy umístěné v pravé nebo levé podklíčkové oblasti. 

Následně se elektrody navedou přes podklíčkovou žílu do jednotlivých částí srdce, kde se 

zafixují. [10] 

Elektrody se v myokardu fixují různými způsoby, z nichž nejčastější je aktivní fixace. 

Ta spočívá ve vysunutí šroubovice do myokardu pomocí mechanismu na konektoru. [4] 

Elektroda pak v místech fixace vytváří elektrické pole, které přivedením impulzu 

stimuluje okolní myokard. Pro vyvolání akčního potenciálu a spontánního šíření vzruchu 

myokardem je potřeba aby rozdíl potenciálů vnější a vnitřní srdeční stěny klesnul na prahový 

potenciál z -80 mV na -60 mV. [4] 

Veškeré parametry stimulace se dají nastavit pomocí programování kardiostimulátoru. 

Programování se provádí na speciálních počítačových zařízeních s vlastním operačním 

systémem. Nastavit jde např. parametry stimulačního signálu či režim snímání aktivity srdce. 

Komunikace mezi programovacím přístrojem a kardiostimulátorem probíhá radiovým 

signálem či indukční vazbou. [4] 

Obrázek 2.1- Záznamy EKG z různých svodů (V1, V5), při léčené bradykardii síní. Jestliže 

vlastní srdeční frekvence (E) klesne pod 60/min, kardiostimulátor podráždí komory (PM). Ojedinělé 

splynulé stahy (F) vznikají při kombinaci vzruchu z kardiostimulátoru a vlastní srdeční činnosti [3] 
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2.3 Konstrukce kardiostimulační techniky 

Vzhledem k nutnosti co největší spolehlivosti a zároveň nezávadnosti pro lidský 

organismus, podléhá kardiostimulační technika přísným normám a nařízením. Zejména pak 

ohledně použitých materiálů. Zajištěna musí být funkčnost, životnost a odolnost vůči 

mechanickým a chemickým poškozením.  [4] 

2.4 Tělo kardiostimulátoru 

Materiál těla kardiostimulátoru by měl být biologicky inertní, neškodný vůči lidskému 

organismu, sterilizovatelný a především odolný. Jedním z možných použitých materiálů pro 

tělo kardiostimulátoru je titan a jeho slitiny. V těle kardiostimulátoru je uložena veškerá 

elektronika včetně baterie. [4] Mechanická únosnost titanového pouzdra je velmi vysoká. 

Při silách kolem 6000 N působících na tělo kardiostimulátoru ztrácí kardiostimulátor svou 

funkci. Generování elektrických signálů ustane. Při vyšších silách pak dochází k explozi 

baterie. [6] Z těchto údajů se dá usoudit, že tělo kardiostimulátoru je vůči mechanickým 

poškozením velmi odolné. 

 

2.5 Hlavice kardiostimulátoru 

Na těle kardiostimulátoru je na horní částí připojena hlavice z polymeru. Materiál se u 

jednotlivých kardiostimulátorů může lišit. Známo je použití epoxidové pryskyřice (Hysol) 

Obrázek 2.2- Kardiostimulátor firmy Biotronik [17] 
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[11][12] či polyuretanu [13]. Epoxidových pryskyřic je nepřeberné množství a často jsou do 

ní přidávány další látky (silikon, hliník), které zvyšují modul pružnosti, avšak snižují mez 

pevnosti [14]. Technologie, kterou je hlavice na těle připevněna není pevně dána normou, 

tudíž se u jednotlivých modelů může lišit. Konstrukční a technologické postupy uchycení 

hlavice na těle některých modelů kardiostimulátorů jsou popsány v kapitole 3.7. 

Do hlavice se zapojují konektory. Ty jsou zajištěny šrouby. Šrouby se montují 

s předpětím do děr v hlavici. Tyto díry se však nacházejí uprostřed hlavice a nemají tak 

v podstatě žádný vliv na pevnost ve spoji s tělem. Šrouby jsou z horní strany zakryty 

gumovým těsněním.  [4] 

 

2.5.1 Elektrody kardiostimulátoru 

Nejdůležitější a zároveň nejnáchylnější částí k poškození jsou elektrody 

kardiostimulátoru. Skládají se z fixačního mechanismu, kterým se elektroda upevní 

v myokardu, výbojových a stimulačních pólů zajištujících stimulaci srdce a snímání jeho 

aktivity. Dále se elektroda skládá z vodiče, který je uložen v plastové izolaci. Vodič je veden 

do konektoru (koncovky), který je upevněn v hlavici. Konektor je u vstupu do hlavice zesílen 

další vrstvou izolace. [4] 

Pro snížení pravděpodobnosti mechanického poškození elektrody je nutné zvolit její 

správnou délku. Elektroda by neměla být napnutá, avšak ani zbytečně dlouhá. [4] 

Obrázek 2.3- Rozpad sestavy kardiostimulátoru [18] 
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2.6 Mechanická poškození kardiostimulační techniky 

Ačkoliv jsou primárním důvodem disfunkce kardiostimulátoru elektronického 

charakteru, dochází v některých případech i k mechanickému poškození. Důsledkem těchto 

poškození je nutný chirurgický zákrok, výměna těla kardiostimulátoru s hlavicí a 

v nejhorším případě i výměna elektrod. Výměna těla a hlavice je běžný zákrok, avšak právě 

výměna elektrod je náročnější a může být i riziková. [4] 

Nejčastějším důvodem výměny je vybitá baterie. Na toto většina kardiostimulátorů 

upozorní zvukovým signálem. Při výměně se jednoduše povolí šrouby v hlavici, elektrody 

se vysunou z hlavice a provede se výměna těla s hlavicí. Při zákroku samozřejmě může dojít 

ke komplikacím, avšak riziko je značně malé. [4] 

Mnohem rizikovější je mechanické porušení izolace na elektrodě. Izolace z polyuretanu 

se prodře a následně praskne. [7] Jedná se tak o problematiku z oblasti únavy plastů, přičemž 

se v průběhu času mění i samotné mechanické vlastnosti izolace. Polyuretan při 

dlouhodobém kontaktu s vodou (3-6 let) zásadně mění své chemické a mechanické vlastnosti 

(křehne). [8] Stejným změnám mechanických vlastností podléhá i silikon, který se občas 

k výrobě izolace elektrod rovněž používá. [8] K poruše dochází převážně v místech 

přechodu podklíčkové žíly a prvního žebra nebo při silné fixaci u vstupu elektrody do žíly. 

[4] Při tomto poškození je nutné vyměnit elektrody, což je mnohem rizikovější chirurgický 

zákrok. 

Další mechanickou závadou je možné odlepení hlavice od těla kardiostimulátoru. 

Z praktické části této práce jde vidět, že i u spojů s vyhovujícím lepeným spojem může dojít 

k poškození již při malých zatěžujících silách. K tomuto zatížení, a tedy i lomu může snadno 

dojít například při nárazu (autonehoda, sport) či jiných traumatech. 

Dle normy EN 45502-2 mají všechna implantabilní zařízení vydržet běžné zatížení při 

užívání a manipulaci. [9] Zařízení jsou tak při možných traumatech a dynamických 

zatíženích velmi náchylná k mechanickému poškození, jelikož nejsou na tyto děje 

dimenzována. Dle této normy musí také vyhovět elektrody cyklickému zatěžování v ohybu 

po dobu 47000 cyklů. I přesto však k poškození elektrod často dochází, nejspíše právě kvůli 

výše zmíněné změně mechanických vlastností v průběhu času. Tento vliv však tato norma 

nezohledňuje. 
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3 Mechanické zkoušky 

Primárním úkolem pro následnou tvorbu matematického modelu konektoru bylo získání 

dat popisujících jeho chování. Tato měření byla provedena na VŠB-TUO v laboratořích 

Katedry aplikované mechaniky. Série zkoušek se prováděla na trhacím stroji Testometric 

M500-50 CT. Ještě před vlastním měřením bylo nutno navrhnout a vyrobit upínací 

přípravek. 

3.1 Konstrukce upínacího přípravku 

Pro konstrukci přípravku jsem vycházel ze specifického uložení kardiostimulátoru v těle 

pacienta. Ten se svým tělem opírá o žebra pacienta. Hlavní funkcí přípravku tak mělo být 

upnutí kardiostimulátoru v takové pozici, aby bylo simulováno uložení kardiostimulátoru 

v těle, tzn. byl znemožněn pohyb kardiostimulátoru ve směru působící síly (kde bude 

podepírán žebry). Zároveň musel být konektor volně uložen v ose trhacího stroje, tak, aby 

došlo k utržení konektorové části ve spoji s tělem kardiostimulátoru. Toto uložení zanedbává 

tuhost žeber či možnost pohybu kardiostimulátoru v měkkých tkáních lidského těla. Pro 

zjištění mechanických vlastnosti a následnému zhodnocení bezpečnosti (vezmeme-li 

v úvahu zanedbané faktory) je toto uložení postačující. 

Další omezení vycházela z geometrie trhacího stroje, jehož hlavice s trnem nesměla být 

v kolizi s přípravkem. Další podmínkou pro konstrukci byly rozměry dvou čepů sloužících 

k pevnému upnutí samotného přípravku do rámu trhacího stroje.  

Pro vytvoření modelu přípravku a následnou tvorbu výkresové dokumentace byl použit 

CAD software CREO 3.0 Parametric. Při tvorbě návrhu bylo nutno zohlednit i požadavek 

na nízkou finanční nákladnost a zároveň o co největší tuhost přípravku.  

Konečný přípravek se skládá ze svařence podstavy a upínacího plechu. Podstava je 

vyrobena z běžné konstrukční oceli S235 a slouží primárně k upnutí přípravku do trhacího 

stroje. Vybrání v horní části podstavy je z důvodu zamezení jakéhokoliv podepření 

konektoru při jeho deformaci. Na podstavu je navařen upínací plech tloušťky 3 mm z 

materiálu S355. Na horní stěně plechu je vypálen šestihranný otvor pro nýtovací matici, 

kterou povede upínací šroub M8. Šestihranná nýtovací matice byla zvolena pro jistotu 

neproklouznutí matice v krutu při dotahování upínacího šroubu. Boční strany plechu, které 

se následně přivaří k horní stěně, byly přidány kvůli mnohonásobnému zvýšení tuhosti.  
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Obrázek 3.1- Schéma upnutí kardiostimulátoru při zkoušce. 

Kompletní výkresová dokumentace je v příloze. 

3.2 Tuhost upínacího plechu přípravku 

Pro zajištění co nejpřesnějších výsledků z tahové zkoušky bylo potřeba zajistit, aby se 

konektorová část prohýbala pouze vlastní deformací, nikoliv deformací přípravku. Pro 

zjištění tuhosti horní stěny plechu byla provedena MKP analýza upínacího plechu. Analýza 

byla provedena v programu Ansys.  

3.2.1 Příprava modelu 

Model upínacího plechu byl zhotoven v softwaru Creo 3.0 Parametric, v modulu 

Sheetmetal, který velmi usnadňuje modelování plechových součástí. Tento model byl 

následně importován do projektu v Ansysu. Před samotným výpočtem byl model upraven v 
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softwaru Spaceclaim, který je součástí Ansysu. V případě této součásti bylo vhodné model 

upravit tak, aby se daly použít skořepinové prvky, které by výrazně snížily výpočetní čas. 

V softwaru Spaceclaim s naimportovaným 3D modelem plechu byly pomocí funkce 

Midplane, vytvořeny plochy uprostřed všech stěn a automaticky jim byla přidělena tloušťka 

jako parametr. Do takto zhotovených ploch byly následně vytvořeny další plochy pro 

upřesnění okrajových podmínek. Jednalo se o průměr zdeformované nýtovací matice na 

horní stěně plechu, na kterou bude aplikována síla pro přesnější simulaci rozložení osové 

síly ze šroubu. Další plocha byla vytvořena na spodní straně plechu. Šlo o výseč mezikruží, 

ve které bude plech spojen svarem k podstavě přípravku.  

Další úpravou modelu bylo přidání koutových svarů spojujících bočnice a horní stěnu 

plechu. Tímto nebude zanedbána nosná šířka svaru, která bude mít také vliv na výslednou 

tuhost. Cílem této úpravy bylo docílit přesnější simulace průhybu horní stěny plechu. 

 

Obrázek 3.2- Upravený model upínacího plechu v softwaru Spaceclaim. 

3.2.2 Parametry výpočtu 

Pro analýzu byl použit modul Static Structural programu Ansys Workbench 19.2. 

Skutečná součást byla vyrobena z konstrukční oceli S355, proto byly při volbě materiálu 

zanechány „defaultně“ nastavené materiálové vlastnosti Structural Steel. Tyto materiálové 

vlastnosti byly přiřazeny i koutovým svarům. 
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Koutové svary bylo nutné pevně spojit se stěnami upínacího plechu. Toho bylo dosaženo 

funkcí Manual Contact Region. Všem spojením byla přiřazena vlastnost Bonded. Tato 

vlastnost zamezuje jakémukoliv smýkání či odtrhnutí dvou ploch ve spoji. Jde o značně 

zjednodušenou simulaci svarového spoje, avšak pro potřeby znalosti průhybu postačující. 

Další kontakty byly nastaveny opět funkcí Bonded na hraně bočnice s horní plochou plechu.  

Při tvorbě sítě byly pro upínací plech použity skořepinové prvky. Základní délka 

elementu byla nastavena na 2,5 mm. Síť byla zjemněna v předpokládaných oblastech 

největšího průhybu, ve svarech a v ohybu horní stěny upínacího plechu. 

 

Obrázek 3.3- Síť výpočtového modelu 

Svary upínacího plechu s podstavou na spodní stěně byly simulovány běžným vetknutím 

funkcí Fixed Support. Pro simulaci působení osové síly šroubu byla použita funkce Remote 

Force o velikosti 1000 N. Remote Force byla zadána na vytvořenou plochu zdeformované 

nýtovací matice. Funkce Remote Force umožňuje zadat sílu, která bude působit na entitu 

z námi zvoleného bodu. Místo, na které bude síla působit je průsečík osy šroubu s plochou 

horní stěny plechu. Chování funkce Remote Force bylo nastaveno na Deformable. Tato 

vlastnost povolí deformaci ploše, na kterou je Remote Force aplikována. 
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3.2.3 Výsledky 

Maximální posuv v ose působící síly dosahoval na horní stěně hodnoty 0,111 mm. Z této 

hodnoty vyplývá, že tuhost upínacího plechu má hodnotu 9009 N/mm. Tato hodnota je pro 

účely přípravku naprosto postačující. Skutečná tuhost přípravku bude však o něco nižší, 

vezmeme-li v úvahu tuhost tlačného šroubu, nýtovací matice a podložky.  

Obrázek 3.4- Okrajové podmínky při výpočtu MKP 

Obrázek 3.5- Pole posuvů ve směru působící síly na upínacím plechu 
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3.3 Konstrukce tlačného hrotu 

Pro simulaci spojitého zatížení působícího na hlavici kardiostimulátoru bylo potřeba 

vyrobit i tlačný hrot, který by na hlavici působil silou po celé jeho délce. 

Hrot je našroubován do upínacích čelistí trhacího stroje. Následně se pojistí proti 

radiálnímu posuvu jistícími šrouby. Tlačná plocha bude zaoblena poloměrem R1. Výkresová 

dokumentace tlačného hrotu je uvedena v příloze. 

 

Obrázek 3.6- Tlačný hrot 

3.4 Montáž přípravku 

Po vyrobení jednotlivých komponentů následovala jejich montáž.  

Horní stěnu upínacího plechu nebylo možné ohnout do pravého úhlu, z důvodu pružení 

plechu po ohybu. Úhlová odchylka však byla velmi malá. Přípravek byl tak upnut do svěráku 

čímž se jeho horní stěnu stlačila k bočnicím. V tomto stavu byla pak horní stěna přivařena k 

bočním stěnám vnitřním koutovým svarem metodou MAG. 



41 

 

 

Obrázek 3.7- Boční pohled na upínací plech před svařením. 

Vnějším koutovým svarem byla následně přivařena podstava k upínacímu plechu. K 

zamezení kolize čelistí trhacího stroje s přípravkem bylo potřeba přesné ustavení upínacího 

plechu na podstavě tak, aby hrot působil na kardiostimulátor ve správné vzdálenosti, a 

zároveň aby čelisti trhacího stroje nenarazily do horní stěny plechu. Jako nejsnadnější a 

nejvhodnější metodou přesného ustavení bylo použití šablony. Byl vytvořen výkres 

půdorysu svařence v měřítku 1:1. Ten byl následně položen na podstavu tak, aby jednotlivé 

hrany výkresu a součásti ležely na sobě. Na šablonu se pak stejným způsobem ustavil upínací 

plech. Poté byla na podstavu vyryta poloha noh upínacího plechu. Vyryté drážky posloužily 

jako postačující reference pro ustavení k následnému svaření.  

 

Obrázek 3.8- Schéma správného ustavení plechu pro svaření 
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Do hotového svařence byla následně přinýtována nýtovací matice M8 pneumatickou 

nýtovací pistolí. Do nýtovací matice byl zašroubován šroub M8. Upínací šroub tlačil na 

podložku, pod kterou byl uložen kardiostimulátor. Důvodem byla snaha o vhodnější 

rozložení tlaku na stěně těla kardiostimulátoru. 

3.5 Průběh měření 

Před začátkem měření byl přípravek upnut do trhacího stroje pomocí jistícího čepu. Čep 

vstupoval do přípravku s vůlí, která byla odstraněna posunutím přípravku ve vertikálním 

směru. Toho bylo docíleno zašroubováním podstavy trhacího stroje, na které přípravek stál. 

Tlačný hrot byl vložen do hlavice trhacího stroje a zajištěn dvěma šrouby proti 

horizontálnímu pohybu.   

Kardiostimulátor byl upnut do přípravku pomocí šroubu, který tlačil na podložku, pod 

kterou se nacházel kardiostimulátor. Kardiostimulátor byl při každém měření upnut tak, aby 

bylo podepřeno pouze tělo, nikoliv hlavice konektoru. To vzhledem ke konstrukci přípravku 

znamená, že tlačný hrot bude na hlavici kardiostimulátoru vždy působit silou na rameni 10 

mm.  

Obrázek 3.9- Kardiostimulátor při zkoušce 
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Při měření byl zaznamenáván posuv a působící síla tlačné hlavice trhacího stroje. 

Celkově bylo provedeno šest měření pevnosti hlavice kardiostimulátoru. 

3.6 Výsledky měření 

Pro měření pevnosti připojení plastové hlavice bylo použito 6 různých typů 

kardiostimulátorů. Jednalo se o 5 dvoukonektorových kardiostimulátorů – tři 

kardiostimulátory firmy Biotronik – z toho dva typu TALOS D a jeden typu AXIOS DR, 

dva firmy St. Jude Medical oba dva stejného typu – ADX XL DR. Šestý kardiostimulátor 

byl model s jedním konektorem od firmy Meridian. 

 

Obrázek 3.9 - Vzorky kardiostimulátoru po zkoušce 

Takováto rozmanitost zkušebních vzorků není pro měření a vyhodnocování příliš 

příznivá. Každá firma může pro spojení hlavice s tělem kardiostimulátoru používat jiné 

technologické a konstrukční postupy. Lišit se mohou také použité materiály. Tyto odlišnosti 

jak v technologických, tak konstrukčních postupech pak mohou zásadně ovlivnit pevnost 

hlavice. 

Tato skutečnost je také primární příčinou velkého rozptylu tuhostí a maximálních sil 

přenesených hlavicí kardiostimulátoru.  

Před vyhodnocením naměřených hodnot bylo nutné provést korekci dat. Data byla 

zaznamenávána ještě před dotykem hrotu se vzorkem, tudíž bylo nutné vymazat záznam až 

do okamžiku kdy začala narůstat síla (došlo ke kontaktu hrotu s měřenou součástí). Hodnota 
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posuvu v tomto místě byla odečtena od všech následujících hodnot, aby byl posuv při 

počátku zatěžování na nule. Hodnoty síly se i před samotným dotykem se vzorkem 

pohybovaly v rozmezí 2 až 4 N. Tato chyba je však zanedbatelná a nebylo potřeba se jí dále 

zabývat.  

Pro větší přehlednost byly srovnávány vzorky stejných výrobců. 

3.6.1 Kardiostimulátory firmy Biotronik 

Vzorek č.1 měl při zatěžování silně lineární průběh až do prvního prasknutí. K tomu 

došlo při síle 404 N a průhybu 0,62 mm. Po prasknutí pokračovalo zatěžování lineárně téměř 

jako před prasknutím, dokud síla opět nedosáhla 404 N. V tomto bodě se přestal materiál 

chovat lineárně. Síla pak dosáhla maxima 430 N při průhybu 0,85 mm. Následující průběh 

byl silně nelineární s častými propady vlivem prasknutí materiálu. 

Tuhost hlavice před prasknutím byla pomocí lineární regrese stanovena na 643 N/mm.  

Vzorek č. 2 byl od začátku zatěžování až po prasknutí nelineární. Průběh byl 

aproximován do hodnoty 200 N a 0,5 mm průhybu s tuhostí 430 N/mm. Od 200 N až po 

prasknutí je průběh aproximován tuhostí 730 N/mm. K prasknutí došlo při 362 N a při 

průhybu 0,72 mm. Toto prasknutí bylo pro hlavici fatální, jelikož byla síla při dalším 

prohýbání hlavice téměř konstantní, načež začala strmě klesat (porušení vzorku).  

Při lineární regresi jednou přímkou od počátku zatěžování do prasknutí hlavice byla 

získána tuhost 470 N/mm. 

 

Obrázek 3.10- Graf průběhu zatěžování kardiostimulátoru firmy Biotronik 
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Posledním modelem firmy Biotronik byl vzorek č. 5. Ten se však od vzorku č. 1 a 2 lišil 

pouze jinou geometrií. Průběh zatěžování byl stejně jako u vzorku č.2 nelineární. Proto byl 

průběh opět aproximován dvěma přímkami. První s tuhostí 400 N/mm až do hodnoty síly 

126 N a průhybu 0,3 mm. Druhá přímka měla směrnici 650 N/mm až do zatížení 295 N a 

průhybu 0,57 mm. V tomto místě došlo k prvnímu prasknutí. Zatížení však nadále lineárně 

rostlo až do hodnoty 320 N. V tomto místě přestal být průběh lineární a dosáhl maximální 

hodnoty zatížení 342 N při průhybu 0,82 mm.  

Při lineární regresi jednou přímkou od počátku zatěžování do prasknutí hlavice byla 

získána funkce se směrnicí 495 N/mm. Graf průběhu viz obr. 3.12 

3.6.2 Kardiostimulátory firmy St. Jude Medical 

Vzorek č.3 měl při zkoušce silně lineární průběh se tuhostí 518 N/mm až do hodnoty 

118 N a průhybu 0,23 mm, kdy došlo k prvnímu prasknutí. Pro prasknutí pokračoval průběh 

lineárně s tuhostí 444 N/mm až do hodnoty 350 N a průhybu 0,82 mm. Při tomto zatížení 

došlo k dalšímu prasknutí a následoval silně nelineární průběh. Vzorek dosáhl maximálního 

zatížení 423 N při průhybu 1,33 mm. 

Vzorek č.4 byl na počátku zatěžování silně nelineární. Tato nelinearita byla způsobena 

působením tlačeného hrotu na silikonové těsnění šroubu, které z hlavice silně vyčnívalo. 

Proto byl graf upraven. Graf byl posunut tak, aby měl v počátku souřadnicového systému 

lineární průběh. Materiál těsnění šroubu byl velice měkký, tudíž na měření neměl téměř 

žádný vliv. Tuhost následného lineárního průběhu byla aproximována na 1018 N/mm. První 

prasknutí proběhlo při zatížení 220 N a průhybu 0,19 mm. Dále průběh postupoval poměrně 

nelineárně. Maximálního zatížení dosáhla hlavice při 617 N a průhybu 0,93 mm. 

Obrázek 3.11- Graf průběhu zatěžování kardiostimulátorů firmy St. Jude Medical 
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3.6.3 Kardiostimulátor firmy Median  

Poslední zkoušený kardiostimulátor patřil firmě Median. Vzorek se z počátku choval 

lineárně, ale pouze do hodnoty 55 N při průhybu 0,60 mm. Z těchto dat byla určena tuhost 

hlavice na pouhých 92 N/mm. Při vyšším zatížení než 55 N se začala hlavice chovat velmi 

nelineárně a dosáhla maximální hodnoty zatížení 72 N při průhybu 1,2 mm.  

 

3.6.4 Závěr měření 

Experimentálně byla měřena únosnost celkem 6–ti hlavic kardiostimulátoru. Zkoušené 

vzorky byly vyřazené kardiostimulátory 3 různých výrobců. Rovněž se lišily i typy modelů. 

Naměřené data vykazovala velký rozptyl jak v tuhostech, tak v maximálních únosnostech, a 

to i v případě stejných modelů. Tento rozptyl je nejpravděpodobněji zapříčiněn faktem, že 

kardiostimulátory mohly být před měřením až 10 let vystaveny tekutinám v prostředí 

lidského těla. To může zejména u polymerů zapříčinit velké změny v materiálových 

vlastnostech a ovlivnit tak jejich chování pod zatížením. Dalším faktorem může být použití 

odlišných materiálů hlavice u jednotlivých vzorků.  

S ohledem na bezpečnost se jevila většina kardiostimulátorů bezpečně. K prvnímu 

prasknutí u některých vzorků docházelo při relativně malých silách, avšak při zkoušce 

nebyla simulována tuhost žeber a rovněž byl zanedbán možný pohyb kardiostimulátoru 

v těle. Vzhledem k těmto skutečnostem se dají kardiostimulátory firmy Biotronik a St. Jude 

Medical považovat za bezpečné. 

Obrázek 3.12- Graf průběhu zatěžování kardiostimulátorů firmy Biotronik (č.5) a Median (č.6) 
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Nejmenší únosnost (72 N) vykazovala hlavice kardiostimulátoru firmy Median. 

Takovýchto sil by bylo možné snadno dosáhnout při různých činnostech např. při 

kontaktních sportech, či úrazech. Spoj hlavice s tělem tohoto kardiostimulátoru se dá 

pokládat za nevhodný a potenciálně nebezpečný.  

Výsledky zkoušek hlavic byly zapsány do tabulky. 

Tabulka 3-1- Výsledky mechanických zkoušek 

Výrobce Vzorek 
Tuhost do 1. prasknutí 

[N/mm] 
Síla při 1. prasknutí  

[N] 
Maximální 

přenesená síla [N] 

Biotronik 1 643 400 430 

Biotronik 2 470 360 362 

St. Jude Med. 3 520 118 423 

St. Jude Med. 4 1018 215 617 

Biotronik 5 500 293 342 

Median 6 92 59 72 

 

3.7 Charakter lomu 

Kvůli nejasnému technologickému postupu a konstrukčnímu řešení spoje hlavice 

s tělem kardiostimulátoru je analýza lomu nejdůležitější částí navržení správného 

výpočtového modelu. Pomocí zkoumání charakteru lomu je možné určit i pravděpodobné 

technologické postupy a z nich vydedukovat odpovídající okrajové podmínky pro výpočet. 

Všechny vzorky kromě vzorku č.6 měly společné to, že povrch těla kardiostimulátoru 

byl na ploše, kde dochází ke kontaktu s hlavicí znatelně zdrsněný. Toho je pravděpodobně 

docíleno tzv. mořením, kdy se pomocí kyselin povrch titanu rozleptá. Účelem zdrsnění 

povrchu je zlepšení adhezivních vlastností. U všech typů hlavic je pro výrobu předpokládána 

technologie odlévání polymerů (epoxidů) do formy 
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Vzorky č.1 a 2 od firmy Biotronik sdílejí stejnou geometrii a zároveň i konstrukční 

provedení uchycení hlavice.  Na ploše spoje s hlavicí jsou celkem čtyři malé kolíčky, 

tvarované tak, aby držely odlitou hlavici. U každého vzorku praskl vždy pouze jeden kolíček, 

zatímco ostatní tři zůstaly nedotčeny. K lomu v těchto místech tedy došlo v hlavici. Ve 

zbytku spoje je patrné, že hlavice je pevně spojená i se zdrsněnou plochou titanového těla. 

To nasvědčuje tomu, že materiál hlavice má adhezivní vlastnosti a spoj je lepený. 

 

Vzorek č.5 je taktéž od firmy Biotronik. Od vzorku č.1 a 2 se však liší jinou geometrií. 

Technologie spoje je však naprosto stejná. U tohoto vzorku došlo k ulomení 3 ze 4 kolíčků. 

U kolíčku, který neprasknul, je zřetelný úlomek hlavice. Další úlomek se zachoval u vstupu 

drátků elektrod do těla kardiostimulátoru. Bílá plastová krytka drátků je v otvoru těla 

kardiostimulátoru uložena s vůlí, tudíž je pravděpodobné, že i do těchto míst při lití vniknul 

polymer, což má vliv na výslednou pevnost celého spoje. 

Obrázek 3.10- Tělo vzorku č.1 po ulomení hlavice. Zřetelný je křehký lom hlavice i vrstva plastu 

přilnutá k zdrsněné ploše těla kardiostimulátoru. 

Obrázek 3.11- Ulomená hlavice vzorku č.2 
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Vzorky č.3 a 4 jsou stejné modely kardiostimulátorů firmy St. Jude Medical. Vizuálně je 

vidět, že je spoj v obou vzorcích proveden stejnou technologií. Jelikož k úplnému lomu u 

vzorku č.4 nedošlo, byl tedy analyzován lom pouze u vzorku č.3. U kardiostimulátorů této 

firmy je spoj proveden stejně jako u vzorku č. 1,2 a 5, avšak za pomocí jiných konstrukčních 

prvků. U těchto vzorků je místo kolíčků použit plíšek, který je pevně upnut v těle 

kardiostimulátoru. Plíšek má po stranách ohnutá křidélka, pod které zatéká materiál při lití. 

Při lomu se viditelně ohnula křidélka plíšků. Úlomky hlavice zůstaly pod plíšky a také ve 

vstupu drátků do těla. 

 

 

 

Obrázek 3.15- Detail těla vzorku č.3. Na pravém spodním plíšku je zřetelné ohnuté křidélko.  

Obrázek 3.14- Detail těla vzorku č.5. Zřetelné jsou úlomky hlavice pod kolíčkem a vstupem 

drátků. Dva kolíčky na levé straně jsou utrženy. 

Obrázek 3.13- Detail ulomené hlavice vzorku č.5. 
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Vzorek č.6 od firmy Median vydržel ze všech vzorků nejmenší zatížení. To bylo 

nejpravděpodobněji způsobeno konstrukcí hlavice. Její upevnění na těle kardiostimulátoru 

bylo za pomocí dvou kovových drážek, zaklapnutých v gumových kapsách. Materiál 

gumových kapes byl velmi měkký, což způsobilo velkou deformaci kapsy pod malým 

zatížením a následnou vůli ve spoji, kvůli které se konektor mohl kývat. V hlavici byl také 

připevněný gumový vstup pro drátky z elektrod. Tento gumový vstup byl vetknut do těla 

kardiostimulátoru. Zároveň bylo zřetelné, že spoj hlavice s tělem nebyl lepený. 

Obrázek 3.17- Detail lomu vzorku č. 6. Uprostřed těla kardiostimulátoru je zřetelný gumový spoj.  

Obrázek 3.16- Detail uchycení hlavice za plíšky na vzorku č.6. 

Obrázek 3.16- Detail úlomků pod plíškem a na vstupu drátků. 
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4 Tvorba geometrie 

Pro co nejpřesnější simulaci mechanického chování hlavice bylo nutné vytvořit její 3D 

model. Hlavice konektoru je odlévaná z plastu. Bylo nutno změřit její rozměry (geometrii) 

včetně poloměrů. Zajistit naprosto přesné měření běžně dostupnými měřidly bylo téměř 

nemožné. Nejvhodnější metodou měření takto složité geometrie by bylo použitím 

laserového 3D skeneru. V této práci však byla použita metoda obkreslení geometrie na 

milimetrový papír a následné přibližné překreslení do CAD softwaru. 

Pro obkreslení geometrie na milimetrový papír byl použit jeden z ulomených vzorků 

dvoukonektorové hlavice kardiostimulátoru. Byl zvolen vzorek, který si i po prasknutí 

zachoval z větší části svůj celistvý tvar. Přesnost modelu by tedy měla být postačující. 

Po obkreslení základního tvaru byl konektor rozložen. Byla odstraněna silikonová 

těsnění šroubů, následně speciálním šroubovákem vyšroubovány tlačné šrouby. Po 

odstranění šroubů bylo možné odstranit samotné konektory vodičů. V tomto stavu byly 

změřeny i všechny otvory. 

 

Obrázek 4.1- Komponenty sestavy hlavice. Vpravo dole konektory elektrod, vpravo nahoře speciální 

šroubovák pro jistící šrouby. (vlevo nahoře) 

Z takto naměřených dat byl následně zhotoven 3D model hlavice v softwaru Creo 3.0 

Parametric. 

Celkově byly vymodelovány 3 různé typy hlavic konektorů. První typ hlavice byl 

obkreslen podle vzorku č.1 a 2. Jednalo se o model Axios DR a Talos D firmy Biotronik. 

Hlavice byly naprosto stejné, přestože šlo o jiné modely kardiostimulátoru. Druhá hlavice 

byla zhotovena podle vzorku č. 5. Jde o model Talos D firmy Biotronik, avšak oproti vzorku 

č. 2 má jinou geometrii ve spoji s tělem. 
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Poslední typ hlavice byl vymodelován podle vzorku č. 3 a 4. Oba tyto vzorky jsou stejné 

modely kardiostimulátoru firmy St. Jude Medical. 
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5 MKP analýza hlavice kardiostimulátoru 

Aby mohl být MKP model porovnáván se skutečnými daty ze zkoušek, bylo pro výpočet 

nutné stanovit stejné okrajové podmínky, jaké byly při zkoušce. Všechny modely jsou proto 

řešeny jako nelineární, kontaktní úloha. Zanedbáno je tělo kardiostimulátoru, které ve 

výpočtech předpokládám jako dokonale vetknuté. Model tlačného trnu je u všech výpočtů 

zredukován pouze na spodní tlačnou část, a to z kapacitních důvodů.  

5.1 MKP analýza hlavice 1. a 2. typu 

5.1.1 Příprava modelu 

Do modelu hlavice byly přidány modely titanových kolíčků. Zároveň byl do sestavy 

přidán tlačný trn tečně k horní ploše hlavice ve vzdálenosti 10 mm od spoje s tělem. 

5.1.2 Materiálové vlastnosti 

Konektoru byly přiděleny materiálové vlastnosti Epoxy Resin z knihovny materiálů 

Ansysu. Změněna ovšem byla hodnota modulu pružnosti z 3500 MPa na 1270 MPa. [14] 

Tato hodnota je modul pružnosti čisté epoxidové pryskyřice bez přidaných látek (hliník, 

silikon). Titanovým kolíčkům byly přiřazeny materiálové vlastnosti Titanium Alloy, rovněž 

z knihovny Ansysu. Tlačnému hrotu byly zanechány „defaultně“ nastavené materiálové 

vlastnosti Structural Steel. 

Tabulka 5-1- Materiálové vlastnosti komponentů 

 Materiál Modul pružnosti Poissonovo číslo 

Hlavice Epoxy Resin 1270 MPa 0,35 

Tlačný trn Structural Steel 205000 MPa 0,3 

Kolíky/plíšek Titanium Alloy 98000 MPa 0,36 

 

5.1.3 Kontakty 

Titanovým kolíčkům s hlavicí byl přidělen kontakt Bonded. Toto nastavení znemožní 

jednotlivým komponentům posuv, či oddělení. Tímto nastavením je simulováno „přilepení“ 

pryskyřice ke kolíčku.  

Tlačnému hrotu, který je v kontaktu s hlavicí byla kvůli neznámému součiniteli tření, 

stanovena vlastnost Frictionless. Tato vlastnost umožnuje jednotlivým komponentům se po 

sobě smýkat či odpojit, avšak bez vzniku třecích sil. Toto nastavení způsobí nelinearitu, čímž 

dochází k prodloužení výpočtového času. 

5.1.4 Mesh 

Pro tvorbu sítě byly použity výhradně Solid prvky. Síť byla zjemněna v celé hlavici 

včetně kolíčků. Na již zredukovaném tlačném trnu by byla jemná síť zbytečná, jelikož není 
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předmětem zájmu. Pro tlačný trn byla nastavena poměrně hrubá síť se zjemněním v místech 

kontaktu s hlavicí. 

 

 

 

 

Obrázek 5.1- Mesh hlavice 1. typu 

Obrázek 5.2- Mesh hlavice 2. typu 
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5.1.5 Nastavení výpočtu a okrajové podmínky 

Pro výpočet bylo nastavena iterační výpočetní metoda s nastaveným krokováním. Pro 

počáteční krokování byla nastavena hodnota 100. Minimální a maximální počet kroků byl 

nastaven na 10-1000. Pro výpočet byla také nastavena vlastnost Large Deflection. Tato volba 

znamená, že se při každém kroku výpočtu přepočítává globální matice tuhosti.  

Pro tlačný trn simulující pohyb trhacího stroje byla nastavena okrajová podmínka 

Remote Displacement. Touto vazbou byly trnu odebrány všechny stupně volnosti, kromě 

pohybu v ose stroje. V ose působící síly byla trnu přidělena maximální hodnota posunutí na 

0,5 mm. Tato hodnota byla zvolena podle dat z mechanických zkoušek, kdy k prvnímu 

prasknutí docházelo právě při tomto průhybu. Okrajové podmínce byla zvolena vlastnost 

Rigid. Síla, kterou působí trn na hlavici se rovná reakci v této vazbě. Hlavice a titanové 

kolíčky byly na celé styčné ploše s tělem kardiostimulátoru vetknuty.  

5.1.6 Výsledky analýzy hlavice 1. typu 

Analýza byla dokončena v 16 krocích. MKP model byl značně tužší než měřené vzorky. 

Proto byly v jednotlivých krocích hledány takové hodnoty napětí, které by přibližně 

odpovídaly meznímu stavu pevnosti hlavice. 

Zkoumána byla především závislost síly na posuvu. Jedná se o nelineární úlohu, 

výsledkem je tedy tabulka 16 hodnot. Tyto hodnoty byly převedeny do grafu. 

Obrázek 5.3- Okrajové podmínky hlavice 1. typu 
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Z grafu je patrné, že se model choval mírně nelineárně. Lineární regresí byla stanovena 

tuhost MKP modelu na 1051 N/mm.  

Hodnoty redukovaného napětí dle hypotézy HMH byly zkoumány ve 12. kroku, kdy se 

hodnoty napětí v kolíčcích blížily mezi pevnosti titanu. Reakční síla v tlačném trnu 

dosahovala hodnoty 313 N. maximální průhyb hlavice byl 0,33 mm. Při tomto zatížení 

dosahovalo napětí v titanových kolících maximální hodnoty 956 MPa. Nejvíce namáhaný 

byl horní levý kolíček (viz obr. č. 5.6). Hodnota 956 MPa je již za mezí kluzu titanu (930 

MPa). Tyto hodnoty jsou však vypočteny lineárním materiálovým modelem. Hodnoty napětí 

tedy budou v těchto místech menší, avšak materiál by začal plastizovat. Zbylé dva kolíčky 

Obrázek 5.4- Závislost síly na průhybu hlavice 1. typu s lineární aproximací 

Obrázek 5.5- Redukované napětí v titanových kolíčcích 
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na druhé straně hlavice byly velmi mírně zatěžovány. Napětí v těchto kolíčcích dosahovalo 

50 MPa. 

Hodnoty redukovaného napětí (HMH) hlavice dosahovaly nejvyšších hodnot (166 MPa) 

v kontaktu s trnem. Ve vetknutí dosahovalo napětí hodnot kolem 41 MPa. Tato hodnota se 

blíží mezi pevnosti epoxidové pryskyřice v tahu (50 MPa).  

 

Hodnoty napětí v titanových kolíčcích se velmi blíží mezním hodnotám pevnosti 

použitých materiálů. Hodnoty napětí jsou vypočtené lineárním materiálovým modelem, 

který nezohledňuje změnu chování materiálu po překročení meze kluzu. I přesto se však dá 

zatížení 313 N považovat za nebezpečné a k lomu by pravděpodobně došlo záhy. 

5.1.7 Výsledky analýzy hlavice 2. typu 

Analýza byla dokončena v 15 krocích. Hodnoty sil v reakci a posuvů ve směru působící 

síly byly převedeny do grafu. 

Obrázek 5.6- Redukované napětí v hlavici 1. typu, červeným kolečkem označen nejvíce namáhaný kolík 
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Tuhost MKP modelu hlavice 2. typu byla lineární regresí aproximována na 734 N/mm.  

Jelikož se hodnoty napětí při průhybu 0,5 mm neblížily mezím pevnosti použitých 

materiálu, byl proveden další výpočet se změněnou hodnotou posuvu trnu z 0,5 mm na 0,8 

mm. Výpočet proběhl v 19. krocích. Hodnoty napětí byly zkoumány v 19. kroku. Průhyb se 

tedy rovnal 0,8 mm a zatížení dosahovalo hodnot 608 N. 

U titanových kolíků dosahovalo napětí nejvyšší hodnoty 805 MPa na levém horním 

kolíčku (viz obr. č. 5.9). U kolíčků na druhé straně hlavice dosahovalo napětí hodnot kolem 

230 MPa.  

Obrázek 5.8- Redukované napětí na kolíku hlavice 2. typu 

Obrázek 5.7- Závislost síly na průhybu hlavice 2. typu s lineární aproximací 
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Na konektoru dosahovalo napětí nejvyšších hodnot 297 MPa v kontaktu s trnem. Ve 

vetknutí dosahovalo napětí hodnot kolem 50 MPa. 

 

5.2 MKP analýza hlavice 3. typu 

Hlavice 3. typu se od hlavice 1. typu lehce liší v geometrii. Zároveň jsou v ní použity 

jiné konstrukční prvky (titanové plíšky), které zpevňují hlavici. Mechanické vlastnosti, 

nastavení kontaktů i okrajové podmínky zůstaly stejné jako u analýzy hlavice 1. a 2. typu. 

Obrázek 5.9- Průběhy redukovaného napětí na hlavici 2. typu. Červeným kolečkem označen nejvíce 

namáhaný kolík 

Obrázek 5.10- Okrajové podmínky hlavice 3. typu 
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5.2.1 Výsledky analýzy hlavice 3. typu 

Analýza byla dokončena v 15 krocích. Hodnoty sil v reakci a posuvů ve směru působící 

síly byly převedeny do grafu. 

Tuhost MKP modelu hlavice 3. typu byla lineární regresí aproximována na 1267 N/mm. 

Hodnoty napětí byly analyzovány v 13. kroku, kdy hodnoty napětí na konektoru 

přesáhly mez pevnosti epoxidové pryskyřice. Zatížení dosahovalo hodnot 570 N při průhybu 

0,46 mm. 

Obrázek 5.11- Mesh hlavice 3. typu 

5.12- Závislost síly na průhybu hlavice 3. typu s lineární aproximací 
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Napětí na titanovém plíšku dosahovalo při tomto zatížení maximální hodnoty 53 MPa.  

 

Napětí na konektoru dosahovalo maxima 220 MPa v kontaktu s trnem. Ve vetknutí 

dosahovalo napětí hodnot kolem 50 MPa. To je zároveň mez pevnosti epoxidové pryskyřice. 

Při tomto zatížení by tedy pravděpodobně došlo k lomu. 

 

5.13-Redukované napětí na plíšku hlavice 3. typu 

5.14- Redukované napětí na konektoru hlavice 3. typu 
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5.3 Vyhodnocení výpočtu 

Cílem řešení bylo určit síly, při kterých dosáhne hlavice nebo konstrukční prvky 

mezního stavu pevnosti. Průběhy zatěžování jednotlivých hlavic až do jejich mezního stavu 

pevnosti byly zakresleny do grafu. 

 

Z grafu je patrné že pevnostně nejlépe vychází hlavice 2. a 3. typu. Hlavice 1. typu má 

nejmenší únosnost. Tato nízká únosnost je způsobena nerovnoměrným rozložením zatížení 

na kolících, kdy téměř veškeré zatížení přenášejí kolíky na levé straně hlavice. U hlavice 3. 

typu byly nosné konstrukční prvky (plíšky) rovněž mírně namáhány.  

Tabulka 5-2-Porovnání hodnot z výpočtu 

Typ  
hlavice 

Tuhost  
[N/mm] 

Maximální únosnost  
[N] 

Výrobce 

1 1051 313 Biotronik 

2 734 608 Biotronik 

3 1267 570 St. Jude Medical 
 

Výsledky získané výpočtem je nutno brát jako orientační. Výpočtový MKP model je 

idealizovaný a zjednodušený. Pro hlavici byl použit izotropní materiálový model epoxidové 

pryskyřice bez přidaných látek. Do epoxidové pryskyřice jsou však často přidávány další 

prvky, čímž se změní materiálové vlastnosti a izotropní chování materiálu není zaručeno. 

Dalším zjednodušením modelu bylo simulování lepeného spoje prostým vetknutím. Analýza 

Obrázek 5.15- Porovnání průběhu zatěžování jednotlivých MKP modelů hlavic do maximální únosnosti 
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lepených spojů je náročná disciplína, ke které by bylo potřebné velké množství dat o 

adhezivních vlastnostech jak pryskyřice, tak zdrsněné plochy na těle kardiostimulátoru a na 

nosných konstrukčních prvcích. Tvorba modelu lepeného spoje by tak značně převyšovala 

požadavky na bakalářskou práci.  
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6 Porovnání výsledků získaných experimentem a výpočtem 

Vypočtené hodnoty byly porovnávány s daty získanými experimentem. Porovnávány 

byly jednotlivé typy hlavic s jejich odpovídajícími vzorky. 

6.1 Porovnání tuhostí 

Porovnávány byly aproximované hodnoty tuhostí získané výpočtem a měřením. 

Hodnoty naměřených tuhostí jsou získány z průběhu síly na posuvu od začátku zatěžování 

až do prvního prasknutí. Hodnoty byly zapsány do tabulky a průběhy vykresleny do grafů. 

Hlavice 1. typu 

Tabulka 6-1- Porovnání hodnot tuhostí mezi naměřenými a vypočtenými daty hlavice 1. typu 

Hlavice 1. typu 
Tuhost 
[N/mm] 

Rozdíl vypočtené 
tuhosti [N/mm] 

Odchylka od 
vypočtené hodnoty 

MKP 1051 - - 

Vzorek č.1 643 408 63 % 

Vzorek č.2 470 581 123 % 

 

  

Obrázek 6.1- Graf průběhů síly na posunutí z vypočtených a naměřených dat hlavice 

1. typu 
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Hlavice 2. typu  

Tabulka 6-2-Porovnání hodnot tuhostí mezi naměřenými a vypočtenými daty hlavice 2. typu 

Hlavice 2. typu 
Tuhost 
[N/mm] 

Rozdíl vypočtené 
tuhosti [N/mm] 

Odchylka od 
vypočtené hodnoty 

MKP 734 - - 

Vzorek č.5 500 234 47 % 

Hlavice 3. typu 

Tabulka 6-3-Porovnání hodnot tuhostí mezi naměřenými a vypočtenými daty hlavice 3. typu 

Hlavice 3. typu 
Tuhost 
[N/mm] 

Rozdíl vypočtené 
tuhosti [N/mm] 

Odchylka od 
vypočtené hodnoty 

MKP  1267 - - 

Vzorek č.1 520 747 144 % 

Vzorek č.2 1018 249 24 % 

Obrázek 6.2-Graf průběhů síly na posunutí z vypočtených a naměřených dat hlavice 

2. typu 

Obrázek 6.3-Graf průběhů síly na posunutí z vypočtených a naměřených dat hlavice 3. typu 
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6.2 Porovnání únosností 

Porovnávány byly i hodnoty maximálních zatížení, které hlavice přenesla. Porovnávány 

byly maximální přenesené zatížení hlavice s vypočteným maximálním zatížením, při kterém 

se hodnoty napětí blížily mezím pevnosti použitých materiálů.  

Hlavice 1. typu 

Tabulka 6-4- Porovnání únosností hlavic 1. typu 

Hlavice 1. typu Maximální únosnost [N] Rozdíl Relativní chyba 

MKP 313 - - 

Vzorek č.1 430 117 27 % 

Vzorek č.2 362 49 14 % 

 

  

Obrázek 6.4- Průběh zatěžování hlavice 1. typu do maximální únosnosti 
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Hlavice 2. typu 

Tabulka 6-5- Porovnání únosností hlavic 2. typu 

Hlavice 2. typu Maximální únosnost [N] Rozdíl Relativní chyba 

MKP 608 - - 

Vzorek č.5 342 266 78 % 

 

Hlavice 3. typu 

Tabulka 6-6- Porovnání únosností hlavic 3. typu 

Hlavice 3. typu Maximální únosnost [N] Rozdíl Relativní chyba 

MKP 570 - - 

Vzorek č.3 423 147 35 % 

Vzorek č.4 617 47 8 % 

Obrázek 6.5-Průběh zatěžování hlavice 2. typu do maximální únosnosti 

Obrázek 6.6-Průběh zatěžování hlavice 3. typu do maximální únosnosti 
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6.3 Zhodnocení výsledků výpočtu a experimentálního měření 

Vypočtená data metodou MKP byla porovnána s daty naměřenými při experimentu. 

Porovnávány byly tuhosti a maximální únosnost hlavice. Vypočtená data metodou MKP se 

nejvíce blížily naměřeným datům vzorku č.4. Relativní chyby tuhosti a maximální únosnosti 

byly 24 % a 8 %.  U jiných vzorků však dosahovala relativní chyba až 144 %. 

Experimentálně naměřená data vykazovala velký rozptyl, tudíž se tento rozptyl přenesl i do 

porovnání.  

Dalším vlivem nepřesnosti výsledků je zjednodušení MKP modelu viz kap. 5.3. 

Částečnou nepřesnost naměřených dat mohla ovlivnit i tuhost upínacího přípravku, tlačného 

šroubu, podložky či nýtovací matice. Nutno vzít v úvahu také stáří měřených 

kardiostimulátorů.  

Porovnání MKP modelu s naměřenými daty by bylo vhodnější v případě měření 

pevnosti nových, nepoužitých kardiostimulátorů. K učinění relevantních závěrů by bylo 

vhodné znát dobu implantace v těle, rok výroby každého vzorku a materiál hlavice (typ 

epoxidové pryskyřice). Přesto naměřené a vypočítané hodnoty dávají závažné informace o 

konstrukčním řešení jednotlivých typů kardiostimulátorů. 
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo provést experimentální měření mechanických vlastností 

konektorové části (hlavice) kardiostimulátoru a provést srovnání takto získaných hodnot 

s výpočtem MKP. Před samotným provedením experimentu byl na základě konstrukčních a 

technologických znalostí navrhnut a vyroben spolehlivý, a především finančně nenáročný 

upínací přípravek, jež může posloužit i při jiných experimentech. Dále byl navrhnut a 

vyroben tlačný trn pro trhací stroj, který může rovněž najít využití při dalších experimentech.  

Změřeno bylo celkem 6 dvoukonektorových kardiostimulátorů tří různých výrobců. 

Naměřená data byla statisticky zpracována a vyhodnocena. Mechanické vlastnosti 

jednotlivých kardiostimulátorů vykazovaly velký rozptyl, a to i v případě stejných modelů. 

Nutno podotknout, že se jednalo o již použité kardiostimulátory, jejichž doba funkčnosti 

dosahuje až 10 let. Možné důvody velkého rozptylu byly shrnuty v závěru měření. Na 

základě dat získaných měřením byly stanoveny nejlepší a nejhorší konstrukční provedení 

hlavice.  

Na základě ulomených vzorků hlavice byly vytvořeny 3 MKP modely různých typů 

hlavic. Zkoumáním úlomků byly odvozeny pravděpodobné technologické postupy výroby 

hlavice a její konstrukční provedení. Tyto informace posloužily k tvorbě CAD modelu a 

stanovení okrajových podmínek. Na základě výsledků z výpočtů MKP bylo vyhodnoceno 

nejlepší konstrukční řešení hlavice s nejvyšší únosností. Jak je již zmíněno ve vyhodnocení 

výpočtu, modely byly značně idealizované zejména z důvodu neznámého materiálu hlavice 

a zanedbání adhezivních účinků pryskyřice.  

MKP modely byly následně porovnány s naměřenými daty. Model MKP vycházel u 

všech tří typů hlavic značně tužší než experimentálně naměřené hodnoty. Odchylky se 

pohybovaly od 24 % po 144 %, což je způsobeno zejména velkým rozptylem naměřených 

dat a idealizováním MKP modelu.  

Tato práce je součástí projektu, který se zabývá problematikou mechanických vlastností 

kardiostimulátorů a možným problémům při jejich použití. Na tuto práci může být 

v budoucnu navázáno dalšími studiemi.  
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