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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu regulace dýchání a laboratorní 

úlohy za použití tohoto modelu. Práce obsahuje veškeré rovnice a hodnoty potřebné 

k vytvoření funkčního modelu. Model je vytvořen v programu Matlab v prostředí 

Simulink. Umožňuje zkoumat změny koncentrací kyslíku (O2) a oxidu uhličitého (CO2) 

v žilní a tepenné krvi v závislosti na složení vdechovaného vzduchu, barometrickém tlaku 

a objemu jednotlivých tkání. Modeluje také regulaci plicní ventilace. Model se ovládá 

pomocí grafického uživatelského rozhraní, ve kterém se dají jednotlivé vstupní parametry 

měnit. Součástí práce je zadání laboratorní úlohy a vzorový protokol. 

Klíčová slova:  model regulace dýchání; kyslík; oxid uhličitý; systém dýchání; 

koncentrace kyslíku v krvi; koncentrace oxidu uhličitého v krvi; 

laboratorní úloha 

 

Abstract 

The Bachelor thesis deals with creating the model of the respiratory control system 

and the laboratory task with using this model. The work contains all equations and values 

required for the creating functional model. The model is created in program Matlab 

Simulink. The model allows you to examine changes in concentrations of oxygen (O2) and 

carbon dioxide (CO2) in the venous and the arterial blood. The model also models the 

regulation of the pulmonary ventilation. The model is controlled via the graphical user 

interface in which the input parameters can be changed. The work includes the laboratory 

task and the sample protocol. 

Key words:  the model of the respiratory control system; oxygen; carbon dioxide; 

respiratory system; concentration of oxygen in blood; concentration 

of carbon dioxide in blood;  laboratory task  
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Úvod  

Úvod 
Dýchání je důležitou životní funkcí, bez které není člověk schopný přežít. Záleží však, jaký vzduch 

dýcháme. Lidské tělo potřebuje přísun kyslíku, který se do krve dostává pomocí dýchání. Pokud je 

tohoto kyslíku ve vzduchu málo, tělo na to reaguje například zvýšenou frekvencí dýchání. Tuto 

problematiku řeší moje bakalářská práce. 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit pomocí programu Matlab, za využití prostředí 

Simulink, model regulace dýchání a k němu laboratorní úlohu. 

V první kapitole je rozebrán proces dýchání z fyziologického hlediska, pro seznámení s tímto 

 problémem. 

Druhá kapitola pak obsahuje obecné informace o tom, co to vůbec model a simulace je a jak se 

postupuje při řešení návrhu. 

Následující kapitola obsahuje koncepci mého návrhu modelu a následují rovnice popisující 

matematický model. 

Ve čtvrté kapitole je zakomponován hotový model v Simulinku s příslušnými obrázky částí modelu 

a jejich popisem. 

Součástí je také grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje snadno měnit vstupní parametry pro 

simulaci a zkoumat tak různé situace. Grafické uživatelské rozhraní je popsáno v kapitole číslo 5. 

V šesté kapitole zhodnocuji výsledky simulace vytvořeného modelu regulace dýchání 

s předpokládanými výsledky z literatury. 

Všechny konstanty a počáteční hodnoty pro model jsou přiloženy v příloze, tak jako i zadání 

laboratorní úlohy, vzorový protokol a zdrojový kód uživatelského rozhraní.  
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1. Fyziologie dýchání 
Dýchací systém je v úzkém spojení se zevním prostředím. Primárním úkolem dýchání je příjem 

kyslíku a následné zásobování jednotlivých orgánů, ve kterých se spotřebovává, a odvod 

vyprodukovaného oxidu uhličitého. Dýchání je děj trvalý, začíná prvním vdechem 

novorozence a je ukončený smrtí jedince. Bez závažných důsledků vydrží organismus bez kyslíku 

jen několik minut (např. po hlubokém nádechu je to přibližně 7 minut). V organismu probíhá 

výměna plynů na několika úrovních: 

1. Plicní ventilace – výměna plynů mezi zevním prostředím a plícemi. 

2. Alveolární ventilace – výměna plynů mezi vzduchem v plicních alveolech a krví. 

Představuje přesun kyslíku z alveolů do krve a přesun oxidu uhličitého z krve do alveol na 

základě difuze. 

3. Výměna plynů mezi krví a intersticiálním mokem, 

4. Výměna mezi intersticiálním mokem a buňkami. 

První dvě úrovně jsou označovány jako dýchání vnější, zbylé dvě pak jako dýchání vnitřní. 

Každým vdechem a výdechem se vymění s vnějším prostředím přibližně 500 ml vzduchu, což nám 

při průměrné klidové frekvenci dýchání, která činí 12 až 16 vdechů za minutu, dává minutovou 

ventilaci 6-8 litrů. Za jednu minutu organismus spotřebuje přibližně 250 ml kyslíku, současně 

vyprodukuje 200 ml oxidu uhličitého. Poměr mezi těmito dvěma hodnotami (produkce 

CO2 a spotřeba O2) se nazývá respirační kvocient. Hodnota respiračního kvocientu je vždy nižší 

než 1, proto je i množství vydechovaného vzduchu menší než množství vzduchu, který 

vdechujeme. [ 1 ], [ 2 ]. 

Při plicní ventilaci se do alveol nedostává celý vdechovaný objem, jelikož od něj musíme odečíst 

mrtvý prostor dýchací, jehož objem je přibližně 150 ml (se stářím se mírně zvyšuje). 

Krev se v alveolech nesetkává přímo s inspirovaným atmosférickým vzduchem, protože do alveol 

se dostává vzduch z mrtvého prostoru. Po odečtení mrtvého prostoru se při klidovém dýchání 

dostaneme na hodnotu alveolární ventilace 4,2 – 5,6 litrů za minutu. [ 1 ], [ 2 ]. 

Při vdechu se vzduch v dýchacích cestách ohřívá a sytí vodní parou. V alveolárním vzduchu tvoří 

14 % objemu kyslík (ve vdechovaném vzduchu 21 %), 5 % objemu oxid uhličitý (ve vdech. 

vzduchu 0,03 %), 75 % objemu dusíku (ve vdech. vzduchu 78 %) a 6 % objemu vodní 

páry (ve vdech. vzduchu 0,96 %). Každý plyn, který je přítomný ve směsi, působí takovým tlakem, 

jako je jeho poměrné zastoupení ve směsi. Tento tlak se vypočte jako součin celkového 

tlaku a procentuálního zastoupení plynu ve směsi a nazývá se tlak parciální. Celkový barometrický 

tlak je při hladině moře 760 mmHg. Z tohoto nám vyplývají hodnoty parciálních tlaků jednotlivých 

plynů v alveolárním vzduchu. Přibližně 100 mmHg pro kyslík, 39 mmHg pro oxid 

uhličitý, 574 mmHg pro dusík a 47 mmHg pro vodní páry. Změny vznikají z několika příčin: 

 sycení vodní parou, 

 při vdechu přichází do alveol nejdříve vzduch z mrtvého prostoru, který obsahuje více 

oxidu uhličitého a méně kyslíku než atmosférický vzduch, 
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 trvalá difuze kyslíku z alveolů do krve plicních kapilár, 

 trvalá difuze oxidu uhličitého z krve do alveolů. 

Přestup plynů je ovlivňován především průtokem krve plícemi, alveolární membránou a ventilací 

alveolů. Parciální tlaky plynů jsou v alveolech prakticky shodné s jejich parciálními 

tlaky v arteriální krvi. [ 1 ], [ 2 ]. 

1.1. Transport kyslíku 

Kyslík je v krvi transportován ve dvou formách – fyzikálně rozpuštěný v krvi a reverzibilně vázaný 

na hemoglobin
1
. Množství rozpuštěného kyslíku je podle Henryho zákona rovno součinu jeho 

rozpustnosti a jeho parciálního tlaku. Při tělesné teplotě je rozpustnost 0,03 ml v litru krve na 

1 mmHg, proto jsou v litru krve 3 ml kyslíku. Množství kyslíku rozpuštěného v krvi představuje 

přibližně 1,5 % transportu kyslíku. Druhá forma transportu, tedy chemicky vázaný kyslík, kterého 

je v krvi převážná část, představuje zbytek transportu (zbylých 98,5 %). Je transportován 

v reverzibilní vazbě na hemoglobin jako oxyhemoglobin. Jeho množství závisí na tom, jaká je 

koncentrace hemoglobinu v krvi a na saturaci hemoglobinu. Disociační vazebná křivka na Obr. 1 

vyjadřuje závislost saturaci hemoglobinu v závislosti na tlaku O2 v krvi. U muže je tato 

koncentrace 150 g na litr krve a 1 g hemoglobinu váže 1,34 ml kyslíku, tedy litr arteriální krve při 

plném nasycení obsahuje 197 ml kyslíku. Společně s fyzikálně rozpuštěným kyslíkem je v litru 

arteriální krve 200 ml O2. Toto množství je označováno jako kyslíková kapacita krve. [ 1 ], [ 2 ]. 

 

Obr. 1: Vazebná disociační křivka hemoglobinu, osa x představuje parciální tlak O2 v krvi 

vyjádřený v kPa (převzato z [ 1 ]). 

Ve tkáních se běžná hodnota parciálního tlaku kyslíku pohybuje okolo 40 mmHg, což je mnohem 

nižší než v přitékající krvi, a proto dochází k rychlému uvolňování kyslíku z hemoglobinu a jeho 

difuzi do buněk a tkáňového moku. Parciální tlak kyslíku se v krvi snižuje na hodnotu okolní 

tkáně a jeho koncentrace v klidu se snižuje na 150 ml na litr venózní krve. Ve tkáních se tedy 

spotřebuje asi 25 % kyslíku. V klidu tkáněmi proteče asi 5 l krve za minutu, tzn. že klidová 

                                                             
1 Hemoglobin – krevní barvivo červené barvy, obsažené v erytrocytech, složen z bílkoviny – globinu a čtyř 

subjednotek, z nichž každá obsahuje hem s centrálním atomem dvojmocného železa Fe2+, který oxygenací reverzibilně 

váže jednu molekulu O2. [ 2 ] 
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spotřeba kyslíku tkáněmi je 250 ml/min. Rozdíl obsahu kyslíku mezi krví arteriální a krví 

venózní se označuje jako arteriovenózní diference (při namáhavé fyzické práci může spotřeba 

kyslíku tkáněmi stoupnout až na 170 ml/l krve, což odpovídá 85 % kyslíku). Parciální tlak 

kyslíku v alveolárním vzduchu je vyšší než v plazmě plicních kapilár, proto z alveolů do plazmy 

difunduje, čímž se zvedne parciální tlak kyslíku v plazmě, což následně umožní další difuzi do 

intracelulární tekutiny erytrocytů. V tkáňových kapilárách se situace obrací. Tlak v plazmě klesne 

pod hodnotu tlaku v intracelulární tekutině a kyslík difunduje z erytrocytů do plazmy. Pokles 

tlaku v erytrocytech je způsoben disociací oxyhemoglobinu, který uvolňuje kyslík. [ 1 ], [ 2 ]. 

1.2. Transport oxidu uhličitého 

Molekuly oxidu uhličitého tvořeného ve tkáních postupují opačným směrem než kyslík. Jejich 

parciální tlak je zde přibližně 47 mmHg. V arteriální krvi přitékající do tkáňových kapilár je 

parciální tlak 40 mmHg, proto oxid uhličitý difunduje z buněk do tkáňového moku a následně do 

plazmy. Zde dojde k vyrovnání parciálního tlaku s úrovní tkání. Mezi plazmou a intracelulární 

tekutinou se tlaky vyrovnají stejným způsobem. Protože oxid uhličitý má mnohonásobně vyšší 

rozpustnost než kyslík a krevní kapacita pro CO2 je taktéž vyšší, je i vyšší množství CO2 v krvi. 

V jednom litru arteriální krve je asi 500 ml CO2, a v litru venózní krve je to 540 ml. Molekuly 

oxidu uhličitého jsou z kapilár do plic transportovány třemi formami – fyzikálně 

rozpuštěný, ve formě bikarbonátových aniontů a v chemické vazbě s hemoglobinem 

a plazmatickými proteiny. [ 1 ], [ 2 ]. 

Fyzikálně rozpuštěný oxid uhličitý v plazmě a intracelulární tekutině erytrocytů představuje 

asi 5 % celkového transportu CO2 (26 ml na litr krve). Většina (85 %) CO2 se transportuje ve formě 

bikarbonátu. Uvnitř erytrocytů díky přítomnosti enzymu karboanhydrázy dosahuje reakce oxidu 

uhličitého s vodou za vzniku kyseliny uhličité rovnovážného stavu ve zlomku sekundy. Při vzniku 

kyseliny uhličité vznikají také kationty vodíku a bikarbonátové anionty. Většina kationtů vodíku je 

neutralizována navázáním na hemoglobin. ¾ v erytrocytech vzniklého bikarbonátu difunduje do 

plazmy. Poslední formou transportu, která představuje 10 % celkového transportu oxidu uhličitého 

je vytvoření karbaminosloučenin, kdy se oxid uhličitý naváže na hemoglobin (vznik 

karbaminohemoglobinu) nebo na některou bílkovinu (vznik karbaminoproteinu) v plazmě. Hodnota 

celkové koncentrace CO2 v krvi závisí na parciálním tlaku CO2. [ 1 ], [ 2 ]. 

Dýchání je jednou ze základních životních funkcí a jedná se o proces automatický. To, že se 

vdechy a výdechy pravidelně opakují, zajišťuje spontánní a rytmická aktivita dýchacích 

center, která jsou uložena v prodloužené míše a mostu. Chemické i nechemické podněty ovlivňují 

hloubku a frekvenci dýchání tak, aby plicní ventilace co nejvíce odpovídala momentálním 

potřebám organismu. Centrální a periferní chemoreceptory monitorují parciální tlaky 

kyslíku a oxidu uhličitého a snaží se udržet pomocí dýchacích center jejich hodnotu na konstantní 

úrovni, zejména v krvi arteriální. Například pokud klesne parciální tlak kyslíku, hlavní periferní 

receptor uložený v oblasti větvení karotid zvýší frekvenci impulsů, které vysílá. Stejnou reakci 

má i na vyšší parciální tlak oxidu uhličitého a koncentraci kationtů vodíku. Receptory, které jsou 

v místě mozkového kmene a prodloužené míchy (centrální receptory), reagují na změny 

pH a parciálního tlaku oxidu uhličitého v mozkomíšním moku. [ 1 ], [ 2 ].  
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2. Modelování a simulace biologických systémů 
Modelování a simulace se v biologii často používají ke studiu a sledování vlastností a chování 

živých systémů. Modelování lze chápat jako proces, kdy zkoumáme určitý originál (objekt) 

tak, že tento originál zaměníme modelem, který má stejnou nebo podobnou fyzikální podstatu. 

V biologii mohou být tyto modely různé živé objekty, mikroorganismy, modely různých činností 

v organismech atd. Modelování se nejčastěji používá u problémů, u nichž je výzkum obtížný nebo 

nemožný.[ 3 ], [ 4 ]. 

Definice modelu podle [ 4 ]: modelem rozumíme reprezentaci podstatných vztahů existujícího 

(reálného) systému (nebo systému, který má být konstruován), která představuje znalosti o tomto 

systému v použitelné formě.  

Modelováním můžeme rozumět množinu činností, které vedou k vytvoření matematického 

modelu, který představuje strukturu a chování systému. 

Pokud provádíme experiment s matematickým modelem pomocí počítače, můžeme tuto činnost 

nazvat simulací. Simulace slouží k ověření korektnosti modelu a k získání nových poznatků 

o tom, jak funguje reálný systém. 

Hlavní výhody modelování a simulace v oblasti biologie: 

 možnost měnit parametry a zkoumat hypotézy, 

 možnost uskutečnit experimenty, které na živém organismu zkoumat nelze, nebo by 

zkoumání bylo příliš drahé, 

 možnost v budoucnu plánovat experimenty na živých objektech na základě simulace, 

 možnost dělat prognózy (např. vývoj epidemií, průběh zotavování atd.), 

 možnost stanovit nejoptimálnější způsob léčby. 

Proces modelování biologických systému si můžeme rozdělit na 3 hlavní fáze: 

I. Fáze – pochopení problému z biologického hlediska 

II. Fáze – matematický popis modelu 

III. Fáze – odhadování parametrů, volba struktury a návrh experimentu 

Když už je model vytvořen, musí se ověřit jeho věrohodnost, zda vystihuje podstatu daného 

problému. Pokud jsou výsledky neadekvátní, je třeba provést další experimenty, nebo změnit 

parametry a strukturu modelu, až do doby, než je model vyhovující. Pro adekvátnost se používají 

statistické metody, dále tzv. citlivostní analýza, která zkoumá, jak malé změny parametrů mají vliv 

na stabilitu a chování modelu. [ 3 ], [ 4 ].  
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3. Matematický popis modelu 

Model popisuje výměnu dýchacích plynů mezi jednotlivými podsystémy. Model se skládá z částí 

(podsystémů), simulujících výměnu plynů v plicích, mozku, cerebrospinální tekutině a ostatních 

tkáních. Dále se skládá z částí, které řídí průtoky, a to celkový průtok krve a průtok krve mozkem. 

Poslední část tvoří fyziologický regulátor, který řídí ventilaci. 

Jednotlivé části jsou propojeny, což simuluje cirkulující krev. Na Obr. 2 je schéma podsystémů 

plic, mozku, cerebrospinální tekutiny (CSF z angl. „Cerebrospinal fluid“) a ostatních tkání, včetně 

cirkulující krve a inspirovaného/exspirovaného vzduchu. 

 

Obr. 2: Schéma modelu 

V Obr. 2 představuje VI inspirovaný tok vzduchu, VE exspirovaný tok vzduchu, Ca arteriální 

krev, Cv venózní krev, CaB arteriální krev na vstupu do mozku, CvB venózní krev na výstupu 

z mozku, CaT arteriální krev na vstupu do ostatních tkání a CvT venózní krev na výstupu 

z ostatních tkání. 

Značení arteriální a venózní krve podle toho, do kterého podsystému vstupuje, případně z kterého 

vystupuje, bude dále použito v matematickém popisu, aby bylo jasné, o kterou část se jedná. 

V modelu je situace dýchání zidealizovaná tak, že plíce mají konstantní objem, je zde homogenní 

koncentrace plynů a plyny jsou ventilovány pouze jedním směrem. 

Následující rovnice v této kapitole jsou převzaty z [ 2 ]. 

Fyziologické parametry jednotlivých proměnných jsou uvedeny v příloze. 

 

3.1.  Podsystém „Plíce“ 

Podsystém, který modeluje plíce, vystihuje procentuální zastoupení jednotlivých dýchacích plynů 

v alveolárním vzduchu, tedy jejich parciální tlaky. Rovnice ( 1 ), ( 2 ) a ( 3 ) popisují změnu 
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zastoupení (resp. objemových zlomků FA) jednotlivých plynů v alveolárním vzduchu a vyjadřují, 

jak závisí na ventilaci a difuzi kapilár: 

       

  
 

 

  
                       

   

    
                     

( 1 )  

        

  
 

 

  
                         

   

    
                       

( 2 ) 

       

  
 

 

  
                       

   

    
                     

( 3 ) 

kde: KL…… objem alveolů [l], 

 VI……. inspirační tok vzduchu [l·min-1
], 

 VE…… expirační tok vzduchu [l·min-1
], 

 FI(X)... objemový zlomek plynu X v inspirovaném vzduchu, 

 Q……. celkový tok krve [l·min-1
], 

 Cv(X).. objemový zlomek plynu X ve venózní krvi, 

 Ca(X).. objemový zlomek plynu X v arteriální krvi, 

 863/(B-47)…... konstanta charakterizující přestup plynů mezi krví a alveoly  

(B = barometrický tlak). 

Parciální tlaky pA(X) jednotlivých plynů závisí přímo na objemových zlomcích FA(X) tohoto plynu 

podle rovnic ( 4 ), ( 5 ) a ( 6 ): 

                     

( 4 ) 

                       

( 5 ) 

                     

( 6 ) 

kde: (B-47).. barometrický tlak snížený o parciální tlak vodních par v alveolech. 
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Abychom zjistili poměr mezi expiračním a inspiračním tokem, musíme tuto závislost vyjádřit 

z rovnic ( 1 ), ( 2 ) a ( 3 ): 

 

       

  
 

        

  
 

       

  
 

 

  
                              

                              

  
   

    
                      

                                    . 

( 7 ) 

Součet změn objemových zlomků musí být nulový, a součty objemových zlomků jednotlivých 

plynů v alveolech a v inspirovaném vzduchu musí dávat celek, tedy jsou rovny 1. Proto můžeme 

rovnici ( 7 ) přepsat do následujícího tvaru: 

               222222
47

863
NCNCCOCCOCOCOCQ

B
VV avavavIE 










 [l·min-1

] 

( 8 ) 

 

3.2.  Podsystém „Mozek a CSF“ 

V mozku, resp. mozkové tkáni, jsou zastoupení jednotlivých dýchacích plynů ovlivněny jednak 

metabolismem mozku, ale také substitucí plynů mezi mozkovou tkání a cerebrospinální 

tekutinou. Pro změny procentuálního zastoupení (resp. objemových zlomků CB) platí rovnice: 

       

  
 

 

  
                                   

                              

( 9 ) 

        

  
 

 

  

                                      
                                

( 10 ) 

       

  
 

 

  
                          

                              

( 11 ) 

kde: KB…... objem mozku [l], 

 MRB(O2)……… metabolická spotřeba O2 mozkem [l·min-1
], 
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 MRB(CO2)……. metabolická produkce CO2 mozkem [l·min-1
], 

 QB…… průtok krve mozkem [l·min
-1

], 

 CaB(X).. objemový zlomek plynu X v krvi na vstupu do mozku, 

CvB(X).. objemový zlomek plynu X v krvi na výstupu z mozku, 

DX…… difuzní koeficient plynu X pro rozhraní mozek – krev [l·min-1·mmHg-1
], 

pB(X)… parciální tlak plynu X v mozkové tkáni [mmHg], 

pCSF(X). parciální tlak plynu X v cerebrospinální tekutině [mmHg]. 

Dle rovnice ( 13 ) spočítáme parciální tlak CO2 v mozkové tkáni. Hodnota parciálního tlaku 

nám v modelu umožní spočítat koncentraci CO2 v této tkáni, která určuje jeho fyzikální 

rozpouštění, absorpční schopnost tkáně a standardní bikarbonátový obsah CO2 v mozkové tkáni. 

Koncentrace O2 a N2 určuje pouze jejich fyzikální rozpouštění, ale opět v modelu potřebujeme 

parciální tlaky těchto plynů, které jsou popsány rovnicemi ( 12 ) a ( 14 ): 

       
      

      
 

( 12 ) 

        
                       

       
 

 

( 13 ) 

       
      

      
 

( 14 ) 

kde: CB(X)…………. objemový zlomek plynu X, 

 (BHCO3)B…….. standardní bikarbonátový obsah mozkové tkáně, 

 αB(X)………….. rozpustnost plynu X v mozkové tkáni [mmHg-1
]. 

K podsystému mozku patří ještě jeho další část, jeho další podsystém, který simuluje 

cerebrospinální tekutinu. Pro změny v cerebrospinální tekutině platí tyto rovnice: 

         

  
 

   

             
                                

( 15 ) 
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( 16 ) 

         

  
 

   

             
                                

( 17 ) 

kde: KCSF….…objem cerebrospinální tekutiny[l], 

 αCSF(X.) …rozpustnost plynu X v cerebrospinální tekutině [mmHg-1
], 

 ostatní parametry mají stejný význam jako v rovnicích ( 9 ), ( 10 ) a ( 11 ). 

3.3. Podsystém „Ostatní tkáně“ 

V ostatních tkáních je zastoupení jednotlivých dýchacích plynů určeno nejen jejich výměnou 

mezi tkání a krví, ale také jejich vlastním metabolismem. Pro jednotlivé změny objemových 

zlomků platí: 

       

  
 

 

  
                                         

( 18 ) 

        

  
 

 

  
                                           

( 19 ) 

       

  
 

 

  
                               

( 20 ) 

kde: KT…... objem ostatních tkání [l], 

 MRT(O2)……… metabolická spotřeba O2 ostatními tkáněmi [l·min-1
], 

 MRT(CO2)……. metabolická produkce CO2 ostatními tkáněmi [l·min-1
], 

 QT…… průtok krve ostatními tkáněmi [l·min
-1

], 

 CaT(X).. objemový zlomek plynu X v krvi na vstupu do ostatních tkání, 

CvT(X).. objemový zlomek plynu X v krvi na výstupu z ostatních tkání. 

Průtok krve ostatními tkáněmi (QT) je vypočítán jako celkový průtok (Q) bez průtoku krve 

mozkem (QB). 

Závislost mezi koncentracemi plynů a jejich parciálními tlaky v ostatních tkáních zjistíme 

z rovnic ( 12 ), ( 13 ) a ( 14 ) pouze záměnou indexů B za indexy T. 
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3.4. Krevní oběh 

Kyslík je v krvi obsažen ve dvou formách – fyzikálně rozpuštěný a vázaný na hemoglobin. 

Obsah kyslíku v arteriální krvi lze proto popsat rovnicí: 

                             

( 21 ) 

kde: pa(O2)  parciální tlak O2 v arteriální krvi [mmHg], 

 α(O2)  rozpustnost O2 v krvi [mmHg-1
], 

 Ca(HbO2) množství O2 vázaného na hemoglobin. 

Množství kyslíku vázaného na hemoglobin závisí na parciálním tlaku O2 podle disociační 

vazebné křivky pro hemoglobin (viz kapitola 2.1 Obr. 1).  

Disociační křivka, zahrnující i Bohrův efekt, je modelována těmito vztahy: 

                              
 
 

( 22 ) 

                                                    

( 23 ) 

                   

( 24 ) 

kde: Hb…... kyslíková kapacita krve [l·O2·(l·krve)
-1

], 

 pHa…. pH arteriální krve, 

 Ca(H
+
) koncentrace kationtů vodíku (H+

) v arteriální krvi [nmol·(l krve)
-1

]. 

Koncentrace vodíkových kationtů je dále definována Henderson-Hasselbachovým vztahem: 

          
              

                      
            

( 25 ) 

kde: Kc …… disociační konstanta kyseliny uhličité [nmol·(l krve)
-1

]. 

Pro koncentraci CO2 v arteriální krvi je třeba do rovnice zahrnout všechny způsoby, kterými se 

CO2 transportuje, tedy jeho rozpouštěním, formou bikarbonátu a vazbou na hemoglobin. 

Následující rovnice tyto procesy modeluje: 
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( 26 ) 

kde: (BHCO3)b……. standardní bikarbonátový obsah krve, 

Hb…………… kyslíková kapacita krve [l·O2·(l·krve)
-1

], 

 Ca(HbO2)…….. množství O2 vázaného na hemoglobin, 

 pa(CO2) ………. parciální tlak CO2 v arteriální krvi [mmHg], 

 α(CO2)  rozpustnost CO2 v krvi [mmHg-1
], 

 Ca(CO2) objemový zlomek CO2 v arteriální krvi. 

Dusík a jeho množství v arteriální krvi je dáno jeho rozpouštěním: 

                    

( 27 ) 

Rovnice ( 21 ) - ( 27 ) modelují skladbu arteriální krve v místě, kde vychází z plic. Pomocí 

časových zpoždění, než se tato krev dostane na vstup do mozku, resp. ostatních tkání, můžeme 

tyto rovnice aplikovat jako: 

                     

( 28 ) 

                     

( 29 ) 

Pro určení množství plynů obsažených ve venózní krvi, která opouští mozek, resp. ostatní tkáně, 

použijeme analogicky rovnice ( 21 ) - ( 27 ), pouze se indexy a, které znázorňují arteriální 

krev, nahradí indexem vB, pokud se jedná o výstup z mozku. Pro ostatní tkáně analogicky 

indexem vT. 

Když se smísí krev z výstupu mozku s krví vystupující z ostatních tkání, vytvoří se krev, která 

putuje do plic. I zde musíme aplikovat dopravní zpoždění způsobené tokem krve. Obecná 

rovnice pro koncentraci plynu X v krvi na vstupu do plic platí: 

 

      
 

 
                                     

( 30 ) 
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3.5. Podsystémy „Celkový průtok krve“ a „Průtok krve mozkem“ 

V závislosti na parciálních tlacích dýchacích plynů lze vypočítat tok krve jednotlivými částmi 

krevního řečiště. Toky, jak celkový, tak tok mozkem, jsou modelovány rovnicemi: 

  

  
 

      

  
           

( 31 ) 

   

  
 

        

  
           

( 32 ) 

kde: r1, r2…. časové konstanty pro odezvy toků [min] 

 fQ, fQB. funkce parciálních tlaků. 

Pro funkci parciálních tlaků v celkovém krevním toku platí rovnice: 

          
      

           

( 33 ) 

    
                                          

 
  

                     
 
                

( 34 ) 

    
                  

( 35 ) 

     
                                    

( 36 ) 

     
                             

( 37 ) 

a pro funkci parciálních tlaků v toku krve mozkem platí: 

       
      

       
           

( 38 ) 
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( 39 ) 

      
                  

( 40 ) 

      
                                                

 
                

( 41 ) 

      
                

    

( 42 ), 

 

      
                                              

 
  

                      
 
                      

 
 

                

( 43 ) 

3.6. Podsystém „Řízení“ 

V podsystému „Řízení“ se modeluje velikost inspiračního toku VI, v závislosti na parciálním 

tlaku kyslíku (p(O2)) a koncentracích vodíkových kationtů v cerebrospinální tekutině (CCSF(H+
)) 

a arteriální krví (Ca(H
+
)). Tento podsystém nezahrnuje vliv chemických receptorů, nervových 

drah a dýchacích svalů, jelikož tyto změny jsou vzhledem k rychlosti regulace velmi rychlé, lze 

je z tohoto důvodu nebrat v úvahu. Pro inspirační tok tedy platí: 

                                                          

( 44 ) 

           
                     

   
    

                  

( 45 ) 
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( 46 ) 

Kde: KCCCSFH……… citlivost regulace na CCSF(H+
), 

 KCCaH+…………citlivost regulace na CaH+, 

 KCpaO2………… citlivost regulace na paO2, 

 t-τao................... zpoždění krve mezi výstupem z plic a podsystémem řízení. 

Pro CCSF(H+
) vyjadřující koncentraci vodíkových kationtů v cerebrospinální tekutině, platí 

vztah: 

            
                   

          
            

( 47 ) 

kde: αCSF(CO2)……rozpustnost CO2 v cerebrospinální tekutině [mmHg-1
], 

 (BHCO3)CSF…standardní bikarbonátový obsah cerebrospinální tekutiny. 
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4. Schéma modelu v SIMULINKu 

 

Obr. 3: Celkové schéma modelu regulace dýchání v SIMULINKu. 
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Na Obr. 3 je zobrazeno celkové schéma modelu regulace dýchání v Simulinku. Vnitřní struktura 

jednotlivých podsystémů bude rozebrána dále. Časové zpoždění krve        mezi 

jednotlivými podsystémy z rovnic ( 28 ) - ( 30 ) a  ( 44 ) - ( 45 ) jsou řešeny pomocí bloků pro 

zpoždění (bloky typu „Transport Delay“). Bloky typu „Scope", na Obr. 3 označeny 

O2 a CO2, zaznamenávají do grafu koncentrace O2, resp. CO2 v žilní a tepenné krvi, tedy před 

a za vstupem do plic. Tyto bloky jsou nastaveny tak, aby ukládaly svůj průběh do pracovního 

prostoru (Workspace) Matlabu pro další zpracování a zobrazení v uživatelském rozhraní GUI. 
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4.1. Podsystém „Plíce“ 

 

Obr. 4: Model podsystému „Plíce“. 
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V podsystému „Plíce“ na Obr. 4 jsou namodelovány rovnice ( 1 ) - ( 8 ) a ( 21 ) - ( 27 ). Plíce 

mají 5 vstupů, a to hodnoty koncentrací dýchacích plynů v žilní krvi (vstupy 1 – 3), vstup 4 je 

celkový průtok krve a vstup 5 je objemový průtok vzduchu plícemi z podsystému „Řízení“. 

Pro přenos hodnot ze vstupů bylo použito bloků typu „From“ a „GoTo“, které umožňují přenos 

bez použití spojení jednotlivých bloků vlákny, což podstatně zlepšuje přehlednost modelu. 

Pomocné časové zpoždění        pro         z rovnice ( 26 ) je namodelováno pomocí 

bloku pro zpoždění (blok „Transport Delay“, na Obr. 4 označeno „T“). Výstupů je 6, konkrétně 

výstupy 1 a 3 pro objemové zlomky příslušných plynů v alveolárním vzduchu, které jsou pak 

připojeny v modelu  na podsystémy „Celkový průtok krve“ a „Průtok krve mozkem“ (výstup 1 

připojen také na podsystém „Řízení“). Výstupy 2, 4 a 5 reprezentují objemové zlomky 

příslušných plynů v arteriální krvi, které jsou v modelu připojeny na vstupy do podsystémů 

„Mozek“ a „Ostatní tkáně“. Poslední výstup 6 je koncentrace vodíkových kationtů 

(Ca(H
+
)), který je v modelu připojen na vstup podsystému „Řízení“. 
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4.2. Podsystém „Mozek“ 

 

Obr. 5: Model podsystému „Mozek“. 
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V podsystému „Mozek“ na Obr. 5 jsou namodelovány rovnice ( 9 ) - ( 14 ). Následující 

rovnice ( 21 ) - ( 27 ) jsou použity analogicky, pouze je zaměněn index a na vB. Tento 

podsystém má vstupů 7. Vstupy 1, 3 a 5 jsou parciální tlaky příslušných plynů v cerebrospinální 

tekutině (CSF), které přichází z podsystému „CSF“. Vstupy 2, 4 a 6 jsou objemové zlomky 

příslušných plynů v arteriální krvi, které přicházejí z podsystému „Plíce“ a jsou zpožděny o čas 

    (v celkovém modelu označeny tab). Poslední 7. vstup je průtok krve mozkem, který 

přichází z podsystému „Průtok krve mozkem“. Výstupů má podsystém „Mozek“ 6. 

Výstupy 1, 3 a 5 jsou parciální tlaky jednotlivých plynů, které dále putují do podsystému 

„CSF“. Výstupy 2, 4 a 6 reprezentují objemové zlomky příslušných plynů ve venózní krvi 

z mozku.  

4.2.1. Podsystém „CSF“ 

 

Obr. 6: Model podsystému „CSF“. 

V podsystému „CSF“ na Obr. 6, který patří k podsystému „Mozek“,  jsou namodelovány 

rovnice ( 15 ) - ( 17 ). Jako 3 vstupy zde přichází parciální tlaky jednotlivých plynů 

z podsystému „Mozek“ a jsou pomocí rovnic přepočítány na parciální tlaky těchto plynů 

v cerebrospinální tekutině. Tyto výstupy jsou dále znovu použity v podsystému „Mozek“ 

a výstup 2 (parciální tlak CO2 v CSF) je použit pro regulaci objemového průtoku vzduchu 

plícemi, tzn. ventilaci, v podsystému „Řízení“. 
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4.3. Podsystém „Ostatní tkáně“ 

 

Obr. 7: Model podsystému „Ostatní tkáně“. 
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V podsystému „Ostatní tkáně“ na Obr. 7 jsou namodelovány rovnice ( 18 ) - ( 20 ). Dále jsou 

rovnice ( 21 ) - ( 27 ) použity analogicky, pouze je zaměněn index a na vT. Jsou zde 4 vstupy. 

Vstupy 1, 2 a 3 jsou objemové zlomky jednotlivých plynů v arteriální krvi, které přicházejí 

z podsystému „Plíce“ a jsou zpožděny o časovou konstantu     (v celkovém modelu 

označeny tat). Vstup 4 je průtok krve tkáněmi, který je počítán z rozdílu celkového průtoku 

a průtoku krve mozkem. Výstupy jsou pouze objemové zlomky jednotlivých plynů ve venózní 

krvi, které se v tkáních odkysličí. 

4.4. Podsystém „Celkový průtok krve“ 

 

Obr. 8: Model podsystému „Celkový průtok krve“. 

V Obr. 8 je model celkového průtoku krve. Odpovídají mu  rovnicemi ( 31 ) a ( 33 ) - ( 37 ). 

Tento podsystém má dva vstupy, které přicházejí z podsystému „Plíce“, a jsou to objemové 

zlomky O2 resp. CO2 v alveolárním vzduchu. Pokud hodnoty těchto vstupů spadají do 

definovaných intervalů, přidá se hodnota výsledku z příslušných rovnic k základnímu 

průtoku QN. Výstupem je potom celkový průtok krve, který se dále využije pro výpočet 

koncentrací plynů v žilní krvi před vstupem do podsystému „Plíce“. V podsystému „Plíce“ je 

použita hodnota průtoku znovu samostatně a dále slouží pro vypočtení průtoku krve tkáněmi 

v podsystému „Celkový průtok tkáněmi“. 
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4.5. Podsystém „Průtok krve mozkem“ 

 

Obr. 9: Model podsystému „Průtok krve mozkem“. 

Na Obr. 9 je model průtoku krve mozkem, který je vyjádřen rovnicemi ( 32 ) a ( 38 ) - ( 42 ). 

Princip je obdobný jako v předchozím podsystému „Celkový průtok krve“. 

4.6. Podsystém „Řízení“ 

V podsystému „Řízení“ na Obr. 10 je model podložen rovnicemi ( 44 ) - ( 47 ). Řízení ventilace 

má 3 vstupy, které ovlivňují objemový průtok vzduchu plícemi, tzn. upravují dechovou 

frekvenci. 
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Obr. 10: Model podsystému „Řízení“. 

Vstup 1 je objemový zlomek O2 v alveolárním vzduchu, jehož hodnota přichází z výstupu 

podsystému „Plíce“ a je zpožděna o časovou konstantu     (v celkovém modelu označeno tao). 

Vstup 2 – parciální tlak CO2 v cerebrospinální tekutině přichází z podsystému „CSF“, a protože 

hodnoty, které přichází do „CSF“ z podsystému „Mozek“ , jsou již zpožděné mezi plícemi a 

mozkem, zde dopravní zpoždění není. Vstup 3 je hodnota koncentrace vodíkových iontů 

v arteriální krvi, která přichází z výstupu podsystému „Plíce“, a proto je zde opět, jako v případě 

vstupu 1, použito dopravní zpoždění    .  

Aby byl celý model stabilní, je potřeba, aby byla na začátku nastavena počáteční hodnota 

objemového průtoku vzduchu plícemi. Bloky typu „Step“ označeny písmeny „TT“ zařizují to, 

aby po dobu 0,3 minuty byl objemový průtok nastaven na pevnou hodnotu průtoku (proměnná 

V), a až po uplynutí této doby se na výstupu objeví hodnoty vypočítané z hodnot jednotlivých 

vstupů dle rovnic ( 44 ) - ( 47 ). 
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5. Grafické uživatelské rozhraní (GUI) 

Pro to, aby uživatel, který chce provést simulaci na modelu regulace dýchání, nemusel otevírat 

složité modely v Simulinku a hledat jednotlivé parametry a dále složitě výstupy ukládat do 

pracovního prostoru Matlabu pro další zpracování, je vytvořeno grafické uživatelské 

rozhraní, které práci s modelem uživateli zjednodušuje. Může v něm měnit různé 

proměnné, které ovlivní průběh regulace. Simulace a zobrazení výsledků se provede stiskem 

jednoho tlačítka. Pro vytvoření uživatelského rozhraní bylo využito literatury [ 6 ]. 

 

Obr. 11: Návrh uživatelského rozhraní – hlavní okno. 

Na Obr. 11 je náhled na návrh uživatelského rozhraní GUI v programu Matlab. V následujících 

podkapitolách budou podrobněji popsány jednotlivé části a jejich význam. 

5.1. Popis částí GUI – hlavní okno 

1) Vdechovaný vzduch: v části pro nastavení kyslíku (O2), oxidu uhličitého (CO2) 

a dusíku (N2) ve vdechovaném vzduchu na Obr. 12 si může uživatel zvolit 

v jednotlivých „edit boxech“ (pole pro zadávání řetězců) procentuální zastoupení 

dýchacích plynů ve vdechovaném vzduchu. Zadávat se mohou libovolné kombinace, ale 

pro stabilitu modelu, aby simulace proběhla v pořádku, musí být dodrženy následující 

podmínky: 

- hodnota v poli pro procentuálního zastoupení O2 musí být v rozmezí 15 – 100, 

- hodnota v poli pro procentuálního zastoupení CO2 musí být v rozmezí 0 – 14, 
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- hodnota v poli pro procentuálního zastoupení N2 musí být v rozmezí 0 – 100, 

- součet O2, CO2 a N2 musí být v rozmezí 99 – 100. 

 

Obr. 12: GUI – definice vdechovaného vzduchu. 

Hodnoty se dělí 100 (z důvodu, že zadáváme procenta, ale v modelu se používají 

zlomky z celku) a pak se ukládají jako proměnné FiO2 (pro O2), FiCO2 (pro CO2) 

a FiN2 (pro N2). 

2) Barometrický tlak: v poli pro zvolení velikosti barometrického tlaku se mohou zadávat 

hodnoty od 620 do 760. Nejnižší hranice odpovídá nadmořské výšce přibližně 

1685 m.n.m. Nejvyšší hranice pak výšce na úrovni hladiny moře.  

 

Obr. 13: GUI – definice barometrického tlaku. 

Hodnota se ukládá do proměnné B. 

3) Nastavení objemů: na Obr. 14 je zobrazena část pro nastavení objemu alveol, mozku, 

ostatních tkání a CSF. Hodnoty zadávané do polí u jednotlivých objemů musí spadat do 

určitých intervalů, které jsou fyziologicky přípustné a zároveň nezbytné pro správný 

chod simulace. Intervaly pro jednotlivé objemy: 

- alveoly: 1,1 – 6, 

- mozek: 0,8 – 3, 

- ostatní tkáně: 20 – 75, 

- cerebrospinální tekutina: 0,01 – 0,3. 

 

Obr. 14: GUI – definice objemu alveol, mozku, tkání a CSF. 

Hodnoty se ukládají do proměnných KL (objem alveol), KB (objem mozku), KT (objem 

ostatních tkání) a KCSF(objem cerebrospinální tekutiny). 
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4) Objemový průtok vzduchu plícemi: tento parametr musí spadat do intervalu 1 – 25. 

Jedná se o počáteční objemový průtok vzduchu plícemi, který je do podsystému „Plíce“ 

dodáván po dobu časové konstanty TT = 0,3 s. Po uplynutí této doby se objemový 

průtok upravuje dle koncentrací plynů v jednotlivých podsystémech dle příslušných 

rovnic. 

 

Obr. 15: GUI – definice objemového průtoku vzduchu plícemi. 

Hodnota se ukládá do proměnné V.  

5) Čas simulace: hodnota z pole na Obr. 16 určuje dobu trvání simulace. Zadané číslo 

znamená pro program počet sekund simulace, avšak v našich výsledcích sekundy 

odpovídají minutám. Děje se tak, protože všechny parametry, které mají vztah k 

času, jsou v jednotkách minut (např. min
-1

 nebo l/min). Minimální hodnota času 

simulace je 1, maximální 50. 

 

Obr. 16: GUI – čas simulace. 

Hodnota se ukládá do proměnné stop. 

6) Tlačítka „Start simulace“ a „Původní hodnoty“: po stisknutí tlačítka „Původní hodnoty“ 

se nastaví všechny pole pro zadávání („edit boxy“) v GUI na původní hodnoty (viz 

příloha A). Po stisku „Start simulace“ se načtou hodnoty ze všech polí pro zadávání 

v GUI, zároveň se kontroluje u jednotlivých polí, zda odpovídají hodnoty předepsaným 

intervalům a zda jsou zadány číselné hodnoty. Následně je provedena simulace pomocí 

modelu v programu Simulink (model je spuštěn skrytě, uživatel jej nevidí). Výsledné 

průběhy jsou vykresleny v objektech typu „axes“. 

 

Obr. 17: GUI – tlačítka „Start simulace“ a „Původní hodnoty“. 

7) Oblast výstupů: pokud proběhne simulace v pořádku, vykreslí se výstupy této simulace 

v jednotlivých objektech „axes“ (na Obr. 18 ukázka pro případ koncentrace O2 v žilní 

a tepenné krvi). Zaškrtávací tlačítko pro mřížku („check button“) a tlačítko pro uložení 

grafu jsou před spuštěním a úspěšným dokončením simulace neaktivní. Pokud simulace 
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proběhne a výsledky jsou viditelné v grafech, lze pomocí „check boxu“ mřížku 

zapnout/vypnout. Lze také otevřít graf v novém okně stiskem tlačítka „Uložení grafu“. 

V tomto otevřeném okně lze s grafem provádět různé operace a úpravy pomocí editoru 

a je zde možnost uložit graf jako obrázek (na výběr jsou různé formáty). 

 

Obr. 18: GUI – objekt typu „axes“ pro vykreslení průběhu, „check button“ pro mřížku a tlačítko 

pro uložení. 

8) Tlačítko „Náhled schéma modelu“: po stisku tlačítka na Obr. 19 se otevře nové okno 

s náhledem schéma modelu z programu Simulink. Více v kapitole 5.2. 

 

Obr. 19: GUI – tlačítko pro náhled schéma modelu. 
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5.2. Popis částí GUI – okno náhledu modelu 

 

Obr. 20: Návrh uživatelského rozhraní – okno náhledu modelu. 

Na Obr. 20 je návrh uživatelského rozhraní pro okno náhledu modelu, které se otevře po 

stisknutí tlačítka „Náhled schéma modelu“ v hlavním okně GUI. Náhled je řešen ve formě 

obrázků formátu PNG, které se zobrazují v prvku „axes1“. Přecházet mezi jednotlivými obrázky 

uživatel může pomocí tlačítek po stranách objektu „axes1“ označených symboly „<“ pro 

předchozí a „>“ pro následující obrázek. V levém dolním rohu je informace, který obrázek se 

momentálně prohlíží. V pravém dolním rohu je pak tlačítko „Zavřít“ pro uzavření okna náhledu. 
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6. Ověření výsledků 

V literatuře [ 2 ] jsou uvedeny předpokládané průběhy simulace za použití standardních 

parametrů (viz příloha A). 

 

Obr. 21: Srovnání koncentrace O2 v žilní (přerušovaně) a tepenné krvi (plnou čarou)  

(převzato z [ 2 ]). 

 

Obr. 22: Srovnání koncentrace O2 v žilní (modře) a tepenné krvi (červeně). 
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Pomocí Obr. 21 a Obr. 22 můžeme srovnat nasimulované hodnoty s předpokládanými. 

V literatuře je vyjádřena koncentrace v objemových zlomcích litrů O2 na litr krve. Na Obr. 22 je 

koncentrace vyjádřena procenty O2 v krvi. Jak lze na první pohled vidět, simulace má shodný 

průběh koncentrací O2 v čase jako předpoklad v literatuře [ 2 ].  

 

Obr. 23: Srovnání koncentrace CO2 v žilní (přerušovaně) a tepenné krvi (plnou čarou) při 

standardních hodnotách (převzato z [ 2 ]). 

 

Obr. 24: Srovnání koncentrace CO2 v žilní (modře) a tepenné krvi (červeně) při standardních 

hodnotách. 
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Na Obr. 23 a Obr. 24 můžeme srovnat průběh koncentrací CO2 v žilní a tepenné krvi. Zde se nám 

průběh simulace mírně liší v začátcích simulace od předpokládaného průběhu z literatury [ 2 ]. 

Ustálené hodnoty koncentrací CO2 v naší simulaci však shodné s předpoklady už jsou, a to je 

důležité, jelikož ustálené hodnoty jsou hlavně to, co nás zajímá. 

Průběh objemového průtoku vzduchu plícemi, tedy ventilace, by pak měl odpovídat průběhu, který 

je zobrazen na Obr. 25. 

 

Obr. 25: Objemový průtok vzduchu plícemi při standardních hodnotách. 

Na Obr. 25 vidíme, že ustálená hodnota objemového průtoku, odpovídá hodnotě 

přibližně 5,2 l/min. Za předpokladu, že při dýchání v klidu se mezi plícemi a okolním 

prostředím vymění přibližně 350 ml vzduchu (normální klidový objem je 500 ml, ale je třeba 

odečíst objem anatomického mrtvého prostoru, který činí přibližně 150 ml) to odpovídá 

dechové frekvenci přibližně 15 vdechů za minutu, což odpovídá fyziologické hodnotě klidového 

dýchání dle [ 1 ] a [ 5 ]. 

Literatura [ 2 ] dále popisuje, že při zvýšení koncentrace CO2 ve vdechovaném vzduchu 

na 3 % (což odpovídá hodnotě stokrát vyšší než je tomu v normálním vzduchu), za snížení 

O2 o stejnou hodnotu, nedojde prakticky k žádné změně koncentrací O2 v žilní a tepenné krvi 

(Obr. 26). Koncentrace CO2 se v žilní krvi zvýší o necelé 1 %, v tepenné krvi 

o přibližně 1,5 % (Obr. 27). Na tuto změnu zareaguje podsystém „Řízení“, který zvýší 

ventilaci, tedy zvýší dechovou frekvenci (Obr. 28). 
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Obr. 26: Srovnání koncentrace O2 v žilní (modře) a tepenné krvi (červeně) při dýchání vzduchu 

18 % O2, 3 % CO2 a 78 % N2. 

 

Obr. 27: Srovnání koncentrace CO2 v žilní (modře) a tepenné krvi (červeně) při dýchání vzduchu 

18 % O2, 3 % CO2 a 78 % N2. 
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Obr. 28: Objemový průtok vzduchu plícemi při dýchání vzduchu 18 % O2, 3 % CO2 a 78 % N2. 

Obr. 28 potvrzuje tvrzení o zvýšené ventilaci. Objemový průtok se při dýchání zvýšil na 

hodnotu přibližně 9,9 l/min, což odpovídá dechové frekvenci cca 28 vdechů za minutu, což je 

téměř dvakrát rychlejší dýchání oproti klidovému. 
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7. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření modelu regulace dýchání a ověření jeho funkčnosti. 

Vytvořený model simuluje výměny dýchacích plynů v plicích, mozku, cerebrospinální tekutině 

a ostatních tkáních. Jsou zde také části, které určují průtok krve a průtok krve mozkem. Neméně 

důležitou částí je fyziologický regulátor, který řídí ventilaci. 

Vzhledem ke složitosti systému jsem model rozdělil na jednotlivé dílčí části nazvané 

podsystémy. Matematický model jsem popsal rovnicemi ( 1 ) - ( 47 ). Model jsem vytvořil 

v prostředí Matlab Simulink, kde jsem udělal simulace různých stavů. 

Pro usnadnění práce s modelem jsem vytvořil grafické uživatelské rozhraní pro volbu 

jednotlivých parametrů a zobrazení modelovaných výsledků. 

Z výsledků simulací, které jsou uvedeny v kapitole 6, můžu říci, že výstupy simulace se shodují 

s fyziologickými předpoklady. Je tedy možné tento vytvořený model použít pro simulaci 

různých situací v rámci dovolených parametrů. 

Model budou využívat studenti VŠB – TU oboru Biomedicínský technik v předmětu 

Biokybernetika. V rámci laboratorní úlohy se studenti seznámí s dýchacím systémem, 

určováním O2 a CO2 v žilní a tepenné krvi při dýchání, a změnami těchto koncentrací 

v závislosti na složení vdechovaného vzduchu, atd. 

V rámci ostatních bakalářských prací byly řešeny další fyziologické modely, jako například 

model baroreflexu, model regulace žaludeční kyselosti, model kosterního svalu a model 

regulace glykémie. Za použití těchto modelů, včetně mého modelu regulace dýchání, a přidáním 

dalších, by mohl vzniknout model celého lidského organismu, který by simuloval vše najednou. 

Avšak takovýto projekt by byl značně náročný. 
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Přílohy 

A. Fyziologické hodnoty (pro simulaci také původní) dle [ 2 ] a [ 5 ] 

Následující seznam obsahuje všechny konstanty a proměnné v modelu regulace dýchání. 

Formát zápisu:  

označení v rovnicích = označení v modelu (počáteční hodnota proměnné) = hodnota [jednotka] 

- popis 

Jednotlivé části zápisu mohou chybět v závislosti na popisované konstantě nebo proměnné. 

I) Celkový model: 

τab = tab (pro CaO2 = 0,2014, CaCO2 = 0,5629, CaN2 = 0,0097) = 0,197 [min] 

- dopravní zpoždění mezi výstupem „Plíce“ a vstupem „Mozek“ 

τvb = tvb (pro CvBO2 = 0, CvBCO2 = 0,63, CvBN2 = 0,01) = 0,1113 [min] 

- dopravní zpoždění mezi výstupem „Mozek“ a vstupem „Plíce“ 

τvt = tvt (pro CvTO2 = 0, CvTCO2 = 0,5975, CvTN2 = 0,01) = 0,5913 [min] 

- dopravní zpoždění mezi výstupem „Ostatní tkáně“ a vstupem „Plíce“ 

τat = tat (pro CaO2 = 0,19, CaCO2 = 0,563, CaN2 = 0,01) = 0,317 [min] 

- dopravní zpoždění mezi výstupem „Plíce“ a vstupem „Ostatní tkáně“ 

τao = tao (pro FAO2 = 0, pro CaH+ = 38) = 0,1876 [min] 

- dopravní zpoždění mezi výstupem „Plíce“ a vstupem „Řízení“ 

α(O2) = alfaO2 = 0,024 [l(O2)·(l(krve))-1
] 

- rozpustnost O2 (shodné pro plíce, mozek, CSF i ostatní tkáně) 

α(CO2) = alfaCO2 = 0,51 [l(CO2)·(l(krve))-1
] 

- rozpustnost CO2 (shodné pro plíce, mozek, CSF i ostatní tkáně) 

α(N2) = alfaN2 = 0,013 [l(N2)·(l(krve))-1
] 

- rozpustnost N2 (shodné pro plíce, mozek, CSF i ostatní tkáně) 

k = k = 0,00132 

- konstanta pro přepočet atmosférického tlaku na tlak barometrický 

KC = Kc = 795 [nmol·l-1
] 

- disociační konstanta H2CO3 

B = B = 760 [mmHg] 

- barometrický tlak při hladině moře 

Hb = Hb = 0,2 [l(O2)·(l(krve))-1
] 
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- kyslíková kapacita krve 

II) Podsystém „Plíce“: 

KL = KL = 3 [l] 

- objem alveol 

FA(O2) = FAO2 (0,1514) = [l(O2) ·(l(alveol.vzduchu))-1
] 

- objemový zlomek O2 v alveolárním vzduchu 

FA(CO2) = FACO2 (0,053) = [l(CO2) ·(l(alveol.vzduchu))-1
] 

- objemový zlomek CO2 v alveolárním vzduchu 

FA(N2) = FAN2 (0,78) = [l(N2) ·(l(alveol.vzduchu))-1
] 

- objemový zlomek N2 v alveolárním vzduchu 

(BHCO3)b = BHCO3b = 0,547 [l(CO2)·(l(krve))-1
] 

- standardní bikarbonátový obsah krve 

FI(O2) = FiO2 = 0,21 [l(O2) ·(l(vdech. vzduchu))-1
] 

- objemový zlomek O2 ve vdechovaném vzduchu 

FI(CO2) = FiCO2 = 0,0003[l(CO2) ·(l(vdech. vzduchu))-1
] 

- objemový zlomek CO2 ve vdechovaném vzduchu 

FI(N2) = FiN2 = 0,78 [l(N2) ·(l(vdech. vzduchu))-1
] 

- objemový zlomek N2 ve vdechovaném vzduchu 

T = T (pro CaCO2 = 0,56) = 0,01 [min] 

- pomocné časové zpoždění pro Ca(CO2) 

III) Podsystém „Mozek“: 

KB = KB = 1 [l]  

- objem mozku 

CB(O2) = CBO2 (0,0012) = [l(O2) ·(l(mozkové tkáně))-1
] 

- objemový zlomek O2 v mozkové tkáni 

CB(CO2) = CBCO2 (0,639) = [l(CO2) ·(l(mozkové tkáně))-1
] 

- objemový zlomek CO2 v mozkové tkáni 

CB(N2) = CBN2 (0,0097) = [l(N2) ·(l(mozkové tkáně))-1
] 

- objemový zlomek N2 v mozkové tkáni 

(BHCO3)B = BHCO3B = 0,585 [l(CO2)·(l(mozku))-1
] 

- standardní bikarbonátový obsah mozku 

MRB(O2) = MRBO2 = 0,05 [l(O2)·min-1
] 

- míra metabolické spotřeby O2 mozkem 
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MRB(CO2) = MRBCO2 = 0,05 [l(CO2)·min-1
] 

- míra metabolické produkce CO2 mozkem 

DO2 =  DO2 = 4,361e
-7 

[l(O2)·(min·mmHg)-1
] 

- difusní koeficient bariéry mozek – krev pro O2 

DCO2 = DCO2 = 81,99e
-7

 [l(CO2)·(min·mmHg)-1
] 

- difusní koeficient bariéry mozek – krev pro CO2 

DN2 = DN2 = 2,524e
-7

 [l(N2)·(min·mmHg)-1
] 

- difusní koeficient bariéry mozek – krev pro N2 

T = T (pro CvBCO2 = 0,6413) = 0,01 [min] 

- pomocné časové zpoždění pro CvB(CO2) 

IV) Podsystém „CSF“: 

KCSF = KCSF = 0,1 [l]  

- objem CSF (cerebrospinální tekutiny) 

pCSF(O2) = pCSFO2 (37) = [mmHg] 

- parciální tlak O2 v cerebrospinální tekutině 

pCSF(CO2) = pCSFCO2 (50) = [mmHg] 

- parciální tlak CO2 v cerebrospinální tekutině 

pCSF(N2) = pCSFN2 (570) = [mmHg] 

- parciální tlak N2 v cerebrospinální tekutině 

DO2 =  DO2 = 4,361e
-7 

[l(O2)·(min·mmHg)-1
] 

- difusní koeficient bariéry mozek – krev pro O2 

DCO2 = DCO2 = 81,99e
-7

 [l(CO2)·(min·mmHg)
-1

] 

- difusní koeficient bariéry mozek – krev pro CO2 

DN2 = DN2 = 2,524e
-7

 [l(N2)·(min·mmHg)-1
] 

- difusní koeficient bariéry mozek – krev pro N2 

V) Podsystém „Ostatní tkáně“: 

KT = KT = 39 [l]  

- objem ostatních tkání 

CT(O2) = CTO2 (0,0015) = [l(O2) ·(l(tkání))-1
] 

- objemový zlomek O2 v ostatních tkáních 

CT(CO2) = CTCO2 (0,613) = [l(CO2) ·(l(tkání))-1
] 

- objemový zlomek CO2 v ostatních tkáních 

CT(N2) = CTN2 (0,0097) = [l(N2) ·(l(tkání))-1
] 
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- objemový zlomek N2 v ostatních tkáních 

(BHCO3)T = BHCO3T = 0,585 [l(CO2)·(l(tkání))-1
] 

- standardní bikarbonátový obsah ostatních tkání 

MRT(O2) = MRTO2 = 0,215 [l(O2)·min-1
] 

- míra metabolické spotřeby O2 ostatními tkáněmi 

MRT(CO2) = MRTCO2 = 0,182 [l(CO2)·min-1
] 

- míra metabolické produkce CO2 ostatními tkáněmi 

T = T (pro CvTCO2 = 0,595) = 0,01 [min] 

- pomocné časové zpoždění pro CvT(CO2) 

VI) Podsystém „Řízení“: 

(BHCO3)CSF = BHCO3CSF = 0,585 [l(CO2)·(l(CSF))-1
] 

- standardní bikarbonátový obsah CSF 

KCCCSFH = KCCCSFH = 1,138 [l·(min·nmol·l(krve))-1
] 

- citlivost regulace na CCSFH
+
 

KCCaH = KCCaH = 1,154 [l·(min·nmol·l(krve))
-1

] 

- citlivost regulace na CaH
+
 

KCpa(O2) = KCpaO2 = 23,6e
-9

  [l·(min·mmHg)-1
] 

- citlivost regulace na pA(O2) 

TT = TT = 0,3 [min] 

- pomocné časové zpoždění pro VI 

VII) Podsystém „Celkový průtok krve“: 

QN = QN = 6 [l(krve)·min-1
] 

- základní minutový tok krve 

Q = Q (6) = [l(krve)·min-1
] 

- celkový minutový tok krve 

r1 = r1 = 0,1 [min] 

- časová konstanta změny minového toku krve 

VIII) Podsystém „Průtok krve mozkem“: 

QNB = QNB = 0,75 [l(krve)·min-1
] 

- základní minutový tok krve mozkem 

QB = QB (0,75) = [l(krve)·min-1
] 

- celkový minutový tok krve mozkem 

r2 = r2 = 0,1 [min] 
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- časová konstanta změny minového toku krve mozkem
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B. Model regulace dýchání – laboratorní úloha

1. Model regulace dýchání 

1.1. Cíl úlohy 

Prostřednictvím této laboratorní úlohy se naučíte: 

 určovat koncentrace O2 a CO2 v žilní a tepenné krvi při dýchání 

 vypočítat dechovou frekvenci z objemového průtoku vzduchu plícemi 

 určovat změny koncentrací dýchacích plynů v krvi v závislosti na složení 

vdechovaného vzduchu, velikosti barometrickém tlaku a objemu jednotlivých 

orgánů v těle 

1.2. Zadání 

1. Proveďte simulaci s původními hodnotami. 

2. Proveďte simulaci se zvýšenou koncentrací CO2 ve vdechovaném vzduchu, určete 

dechovou frekvenci. 

3. Vypočtěte barometrický tlak na vrcholu hory Sněžka (1602 m.n.m.), proveďte 

simulaci s původními hodnotami, pouze při změněném barometrickém tlaku. 

4. Měňte počáteční objemový průtok vzduchu plícemi a zkoumejte vliv na ustálenou 

hodnotu. 

5. Měňte objemy alveol a zkoumejte ustálení hodnot koncentrací v krvi. 

1.3. Předpokládané znalosti 

Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování:  

 ECK, Vladimír a Miroslav RAZÍM. Biokybernetika. ČVUT, Praha, 1996. 150 s. 

ISBN 8001014452, 9788001014455. Dostupné také z: 

http://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php/courses/a6m33mos/biokybskripta.pdf, 

9. Kapitola – Model regulace dýchání  

 Teoretický rozbor této úlohy 

1.4. Použité vybavení 

 Stolní PC 

 Software Matlab s prostředím Simulink 

 Software „Model regulace dýchání“ 

1.5. Teoretický rozbor 

Dýchací systém je v úzkém spojení se zevním prostředím. Primárním úkolem dýchání je 

příjem kyslíku a následné zásobování jednotlivých orgánů, ve kterých se spotřebovává, 

a odvod vyprodukovaného oxidu uhličitého. Dýchání je děj trvalý, začíná prvním vdechem 

http://cw.felk.cvut.cz/lib/exe/fetch.php/courses/a6m33mos/biokybskripta.pdf
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novorozence a je ukončený smrtí jedince. Bez závažných důsledků vydrží organismus bez 

kyslíku jen několik minut (např. po hlubokém nádechu je to přibližně 7 minut). 

V organismu probíhá výměna plynu na několika úrovních: 

1. Plicní ventilace – výměna plynů mezi zevním prostředím a plícemi. 

2. Alveolární ventilace - výměna plynů mezi vzduchem v plicních alveolech a krví. 

Představuje přesun kyslíku z alveolů do krve a přesun oxidu uhličitého z krve do 

alveol na základě difuze. 

3. Výměna plynů mezi krví a intersticiálním mokem, 

4. výměna mezi intersticiálním mokem a buňkami. 

První dvě úrovně jsou označovány jako dýchání vnější, zbylé dvě pak jako dýchání vnitřní. 

Každým vdechem a výdechem se vymění s vnějším prostředím přibližně 500 ml vzduchu, 

což nám při průměrné klidové frekvenci dýchání, která činí 12 až 16 vdechů za minutu, 

dává minutovou ventilaci 6-8 litrů. Za jednu minutu organismus spotřebuje přibližně 

250 ml kyslíku, současně vyprodukuje 200 ml oxidu uhličitého. Poměr mezi těmito dvěma 

hodnotami (produkce CO2 a spotřeba O2) se nazývá respirační kvocient. Hodnota 

respiračního kvocientu je vždy nižší než 1, proto je i množství vydechovaného vzduchu 

menší než množství vzduchu vdechovaného. 

Při plicní ventilaci se do alveol nedostává celý vdechovaný objem, jelikož od něj musíme 

odečíst mrtvý prostor dýchací, jehož objem je přibližně 150 ml (se stářím se mírně 

zvyšuje). Krev se v alveolech nesetkává přímo s inspirovaným atmosférickým vzduchem, 

protože do alveol se dostává vzduch z mrtvého prostoru. Po odečtení mrtvého prostoru se 

při klidovém dýchání dostaneme na hodnotu alveolární ventilace 4,2 – 5,6 litrů za minutu. 

Při vdechu se vzduch v dýchacích cestách ohřívá a sytí vodní parou. V alveolárním 

vzduchu tvoří 14 % objemu kyslík (ve vdechovaném vzduchu 21 %), 5 % objemu oxid 

uhličitý (ve vdech. vzduchu 0,04 %), 75 % objemu dusíku (ve vdech. vzduchu 78 %) a 6 % 

objemu vodní páry (ve vdech. vzduchu 0,96 %). Každý plyn, který je přítomný ve směsi 

působí takovým tlakem, jako je jeho poměrné zastoupení ve směsi. Tento tlak se vypočte 

jako součin celkového tlaku a procentuálního zastoupení plynu ve směsi a nazývá se tlak 

parciální. Celkový barometrický tlak je při hladině moře 760 mmHg. Z tohoto nám 

vyplívají hodnoty parciálních tlaků jednotlivých plynů v alveolárním vzduchu. Přibližně 

100 mmHg pro kyslík, 39 mmHg pro oxid uhličitý, 574 mmHg pro dusík a 47 mmHg pro 

vodní páry. Změny vznikají z několika příčin: 

sycení vodní parou, 

 při vdechu přichází do alveol nejdříve vzduch z mrtvého prostoru, který obsahuje 

více oxidu uhličitého a méně kyslíku než atmosférický vzduch, 

 trvalá difuze kyslíku z alveolů do krve plicních kapilár, 
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 trvalá difuze oxidu uhličitého z krve do alveolů. 

Přestup plynů je ovlivňován především průtokem krve plícemi, alveolární membránou 

a ventilací alveolů. Parciální tlaky plynů jsou v alveolech prakticky shodné s jejich 

parciálními tlaky v arteriální krvi. 

1.6. Pracovní postup 

1.6.1. Postup k bodu č.1 zadání 

Zapněte PC a otevřete soubor gui.m, následně jej spusťte klávesou F5. 

V hlavním okně uživatelského rozhraní jsou již nastaveny původní hodnoty, se kterými 

bude provedena simulace. Proveďte simulaci pomocí tlačítka „Start simulace“. Vyčkejte na 

vykreslení grafů. Pomocí „Data Cursoru“ v horní nabídce doplňte do Tabulka 1 ustálené 

hodnoty koncentrací O2 a CO2. 

 

 Krev 

plyn žilní tepenná 

O2 [%]   

CO2 [%]   

Tabulka 1: Koncentrace plynů v krvi při normálním vzduchu. 

Zaznačte si hodnou objemového průtoku: Q1 =………… [l/min]. Z hodnoty Q1 vypočítejte 

klidovou dechovou frekvenci (nezapomeňte odečíst u jednotlivých vdechů mrtvý prostor!). 

Jednotlivé průběhy koncentrací a objemového průtoku si uložte ve formě obrázků 

a přiložte do protokolu z měření. 

 

1.6.2. Postup k bodu č.2 zadání 

Změňte parametry vdechovaného vzduchu na následující hodnoty: 

O2 = 18 %, 

CO2 = 3 %, 

N2 = 78 %. 

Proveďte simulaci stiskem tlačítka „Start simulace“. Po vykreslení průběhů určete pomocí 

„Data Cursoru“ ustálené hodnoty koncentrací O2 a CO2 a zapište do Tabulka 2. Pokud 

hodnoty ustálené nejsou, nastavte čas simulace na takovou hodnotu, abyste byli schopni 

tyto hodnoty zaznamenat. 

 

 Krev 

plyn žilní tepenná 

O2 [%]   

CO2 [%]   

Tabulka 2: Koncentrace plynů v krvi při dýchání vzduchu 18 % O2 a 3 % CO2. 
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Zjistěte čas potřebný pro ustálení hodnoty objemového průtoku vzduchu plícemi 

a zaznačte si tuto hodnou: Q2 =………… [l/min]. Z hodnoty Q2 vypočítejte dechovou 

frekvenci (nezapomeňte odečíst u jednotlivých vdechů mrtvý prostor !). 

Jednotlivé průběhy koncentrací a objemového průtoku si uložte ve formě obrázků 

a přiložte do protokolu z měření. 

 

1.6.3. Postup k bodu č.3 zadání 

Stiskem tlačítka „Původní hodnoty“ se nám obnoví hodnoty pro normální vzduch. Na 

vrcholu hory Sněžka (1602 m.n.m.) je atmosférický tlak přibližně 835,03 hPa. Pomocí 

vztahu ( 1 ) přepočtěte tento tlak na barometrický. 

                       

( 1 ) 

Vypočítanou hodnotu tlaku doplňte do pole pro barometrický tlak (desetinné místo oddělte 

tečkou) v hlavním okně uživatelského rozhraní a proveďte simulaci. Po vykreslení průběhů 

určete pomocí „Data Cursoru“ ustálené hodnoty koncentrací O2 a CO2 a zapište do 

Tabulka 3. 

 Krev 

plyn žilní tepenná 

O2 [%]   

CO2 [%]   

Tabulka 3: Koncentrace plynů v krvi při normálním vzduchu na vrcholu Sněžky. 

Jednotlivé průběhy koncentrací a objemového průtoku si uložte ve formě obrázků 

a přiložte do protokolu z měření. 

 

1.6.4. Postup k bodu č.4 zadání 

Znovu obnovte původní hodnoty stiskem tlačítka „Původní hodnoty“. Změňte objemový 

průtok vzduchu plícemi na 1 l/min a čas simulace na 25 min. Spusťte simulaci 

a zaznamenejte si ustálenou hodnotu průtoku. Následně si graf průtoku uložte ve formě 

obrázku. 

Poté nastavte objemový průtok vzduchu plícemi na hodnotu 25 l/min, čas simulace 

ponechte stejný (25 min). Opět si zaznačte ustálenou hodnotu průtoku a uložte graf. 

V protokolu okomentujte, zda má počáteční objemový průtok vliv na jeho ustálenou 

hodnotu a přiložte obrázky grafů. 

 

1.6.5. Postup k bodu č.5 zadání 

Obnovte původní hodnoty stiskem tlačítka „Původní hodnoty“. Změňte objem alveol na 

1,1 l spusťte simulaci. Uložte si průběhy koncentrací O2 a CO2 v krvi do obrázků. 

Následně změňte objem alveol na 6 l. Opět si uložte průběhy koncentrací O2 a CO2 v krvi 
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do obrázků. Obrázku použijte v protokolu a okomentujte, jak se projeví velikost objemu 

alveol ve výsledcích simulace. 

 

1.7. Výsledky 

Všechny výsledky, tabulky a obrázky řádně okomentuje. 

1.8. Kontrolní otázky 

1. V jakém intervalu se pohybuje klidová frekvence dýchání? 

2. Jaký objem má anatomický mrtvý prostor? 

3. Má objem alveol vliv na frekvenci dýchání? 

4. Napište 4 úrovně výměny plynů v organismu. 

5. Proč se stoupající nadmořskou výškou klesá koncentrace kyslíku v tepenné krvi?
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C. Laboratorní úloha – vzorový protokol 
VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
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1.1. Použité vybavení 

 Stolní PC 

 Software Matlab s prostředím Simulink 

 Software „Model regulace dýchání“ 

1.2. Popis měření 

Pomocí modelu regulace dýchání jsme zkoumali koncentrace O2 a CO2 v žilní a tepenné krvi 

v závislosti na nastavení vdechovaného vzduchu, barometrického tlaku, objemu alveol 

a objemového průtoku vzduchu plícemi. Všechny průběhy jsme si ukládali ve formě obrázků. 

Jednotlivé hodnoty jsme zapisovali do tabulek. 

1.3. Výsledky měření 

 

1.3.1.  K bodu zadání 1 

Provedli jsme simulaci pro normální vzduch, z průběhů jsme zjistili koncentrace O2 a CO2 

a zapsali je do Tab. 1. 

 Krev 

plyn žilní tepenná 

O2 [%] 15,69 20,11 

CO2 [%] 61,15 57,29 

Tab. 1: Koncentrace plynů v krvi při normálním vzduchu. 

 
Obr. 29: Koncentrace O2 v krvi při normální vzduchu. 
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Obr. 30: Koncentrace CO2 v krvi při normálním vzduchu. 

Hodnotu objemového průtoku jsme z grafu zjistili, že je Q1 = 5,154 l/min, což za 

předpokladu, že se jedním vdechem vymění s okolním prostředím 350 ml vzduchu (po 

odečtení mrtvého prostoru), odpovídá dechové frekvenci přibližně 15 vdechů za minutu. 

 
Obr. 31: Průběh objemového průtoku při normálním dýchání. 
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1.3.2.  K bodu zadání 2 

V tomto bodu měření jsme změnili vdechovaný vzduch. Koncentraci O2 jsme změnili 

na 18 %, CO2 na 3 % a N2 jsme ponechali na 78 %. Provedli jsme simulaci a zjistili ustálené 

hodnoty O2 a CO2 v krvi a zapsali do Tab. 2. 

 Krev 

plyn žilní tepenná 

O2 [%] 16,02 20,08 

CO2 [%] 62,08 58,53 

Tab. 2: Koncentrace plynů v krvi při upraveném vdechovaném vzduchu. 

Potřebný čas pro ustálení hodnot koncentrací O2 a CO2 v krvi je přibližně 22 minut. 

Objemový průtok se ustálí po přibližně 28 minutách. 

Při porovnání Tab. 2 s Tab. 1, kdy jsme ve vzduchu měli o 3 % O2 více a o 3 % CO2 méně, se 

koncentrace O2 v krvi téměř nezměnila (v žilní krvi nárust o 0,33 %, v tepenné pokles 

o 0,03 %), koncentrace CO2 stoupla v tepenné krvi o 0,93 %, v žilní pak o 1,24 %. Tuto 

stabilitu zajišťuje to, že objemový průtok Q2 se zvedl na 9,91 l/min, což odpovídá dechové 

frekvenci přibližně 28 vdechů za minutu. 

 

Obr. 32: Koncentrace O2 v krvi při 18 % O2 ve vdechovaném vzduchu. 
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Obr. 33: Koncentrace CO2 v krvi při 3% CO2 ve vdechovaném vzduchu. 

 

Obr. 34: Objemový průtok při složení vdechovaného vzduchu – 18 % O2, 3 % CO2. 
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1.3.3.  K bodu zadání 3 

Obnovili jsme původní hodnoty stiskem „Původní hodnoty“. Atmosférický tlak 835,03 hPa 

jsme přepočítali na barometrický dle vztahu ( 1 ) ze zadání: 

                , 

               , 

tedy hledaná hodnota   
     

      
            . 

Po nastavení hodnoty 626,34 do pole pro barometrický tlak jsme spustili simulaci. Z grafů 

jsme pomocí „Data Cursorů“ zjistili hodnoty pro Tab. 3. 

 Krev 

plyn žilní tepenná 

O2 [%] 15,06 19,31 

CO2 [%] 61,57 57,84 

Tab. 3: Koncentrace plynů v krvi při normálním vzduchu na vrcholu Sněžky. 

Při nižším barometrickém tlaku dochází k poklesu koncentrace O2, jelikož se zhoršuje přestup 

molekul O2 z alveol do krve. 

 
Obr. 35: Koncentrace O2 v krvi při normálním vzduchu na vrcholu Sněžky. 
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Obr. 36: Koncentrace CO2 v krvi při normálním vzduchu na vrcholu Sněžky. 

 

Obr. 37: Objemový průtok při normálním vzduchu na vrcholu Sněžky. 

Objemový průtok se s výškou dramaticky nemění. 

1.3.4.  K bodu zadání 4 

Při nastavení počátečního průtoku na 1 l/min nám vyšla totožná ustálená hodnota průtoku 

jako u nastavení 25 l/min. Je to způsobeno tím, že regulace dýchání upravuje objemový 
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průtok podle koncentrací plynů v těle, proto tedy natavené počáteční hodnoty nemá vliv na 

ustálenou hodnotu tohoto průtoku. 

 
Obr. 38: Objemový průtok vzduchu plícemi při počáteční hodnotě 1 l/min. 

 
Obr. 39: Objemový průtok vzduchu plícemi při počáteční hodnotě 25 l/min. 
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1.3.5.  K bodu zadání 5 

Po nastavení objemu alveol na 1,1 l jsme uložili tyto průběhy koncentrací: 

 

 
Obr. 40: Koncentrace O2 v krvi při normálním vzduchu, objem alveol 1,1 l. 

 
Obr. 41: Koncentrace CO2 v krvi při normálním vzduchu, objem alveol 1,1 l. 
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Pro nastavení objemu alveol na 6 l pak odpovídají tyto průběhy: 

 

 
Obr. 42: Koncentrace O2 v krvi při normálním vzduchu, objem alveol 6 l. 

 
Obr. 43. Koncentrace CO2 v krvi při normálním vzduchu, objem alveol 6 l. 

Když porovnáme Obr. 40 s Obr. 42 a Obr. 41 s Obr. 43, můžeme tvrdit, že objem alveol má 

vliv na ustálení koncentrací, jelikož větší plocha alveol dokáže rychleji vstřebávat kyslík do 

krve a proto dochází k menším výkyvům v průběhu koncentrací v krvi. 
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1.4.  Odpovědi na otázky 

1. V jakém intervalu se pohybuje klidová frekvence dýchání? 

- 14 – 16 dechů za minutu 

2. Jaký objem má anatomický mrtvý prostor? 

- přibližně 150 ml, se stářím se může zvyšovat 

3. Má objem alveol vliv na frekvenci dýchání? 

- nemá, protože frekvenci ovlivňují koncentrace dýchacích plynů v krvi, objem 

alveol jen umožňuje rychlejší přechod molekul O2 z alveol do krve 

4. Napište 4 úrovně výměny plynů v organismu 

- plicní ventilace, alveolární ventilace, výměna mezi krví a intersticiálním mokem, 

výměna mezi intersticiálním mokem a buňkami. 

5. Proč se stoupající nadmořskou výškou klesá koncentrace kyslíku v tepenné krvi? 

- protože barometrický tlak ovlivňuje difuzi plynů, a tak při jednom vdechu 

nestihnou všechny molekuly O2 přejít z alveol do krve. 

1.5.  Závěr 

V tomto měření jsme se naučili, jak se mění jednotlivé koncentrace dýchacích plynů v krvi v 

závislosti na nastavených parametrech, jako je složení vdechovaného vzduchu, velikost 

barometrického tlaku, tedy že koncentrace ovlivňuje i nadmořská výška, a objem alveol. 

Zjistili jsme, jak se mění frekvence dýchání, když dýcháme vzduch se zvýšeným obsahem 

oxidu uhličitého na úkor kyslíku, nebo jak nám klesá koncentrace kyslíku v krvi při zdolávání 

vrcholu Sněžky.
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D. Zdrojové kódy 

I) Grafické uživatelské rozhraní - soubor gui.m 
% Příkazy provedené při spuštění GUI 

function gui_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to gui (see VARARGIN) 

  

  

% Choose default command line output for gui 

handles.output = hObject; 

% Update handles structure 

  

guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes gui wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

  

clc; 

cla(handles.axes1,'reset'); % vymazání předchozím průběhů z axes 

cla(handles.axes2,'reset'); 

cla(handles.axes3,'reset'); 

  

set(handles.push_uloz1,'enable','off'); % vypnutí tlačítek pro ukládání grafů 

set(handles.push_uloz2,'enable','off'); 

set(handles.push_uloz3,'enable','off'); 

  

set(handles.mriz_o2,'value',0,'enable','off');  %vypnutí check boxů pro mříľky 

set(handles.mriz_co2,'value',0,'enable','off'); 

set(handles.mriz_v,'value',0,'enable','off');  

  

stop=20;    % čas simulace 

assignin('base','stop',stop); 

set(handles.edit_cas,'String',num2str(stop));   % vyplnění pole pro čas simulace 

  

  

model='model_schema';    

load_system(model);         % skryté načtení modelu do pozadí 

% nastavení parametrů simulace 

set_param(model,'stoptime','stop'); 

set_param(model,'min step size','0.001','max step size','0.01',...  

                'reltol','0.1','abstol','0.1','solver','ode45') 

  

k = 0.00132;% prepocet atm -> mmhg 

assignin('base','k',k); 

             

% koeficienty rozpustnosti shodné pro tkáň, mozek i CSF 

alfaCO2 = 0.51;%- [Lco2/Lkrve*atm] 

assignin('base','alfaCO2',alfaCO2); 

alfaO2 = 0.024;%- [Lo2/Lkrve*atm] 

assignin('base','alfaO2',alfaO2); 

alfaN2 = 0.013;%- [Ln2/Lkrve*atm] 

assignin('base','alfaN2',alfaN2); 

  

Kc = 795;%- [nmol/L] disociační konstanta H2CO3 

assignin('base','Kc',Kc); 

  

KB = 1;% [L] objem mozku 

assignin('base','KB',KB); 

set(handles.edit6,'String',num2str(KB)); 

  

KCSF = 0.1;% [L] objem cerebrospinální tekutiny 

assignin('base','KCSF',KCSF); 

set(handles.edit8,'String',num2str(KCSF)); 

  

KT = 39;% [L] objem ostatních tkání 

assignin('base','KT',KT); 

set(handles.edit7,'String',num2str(KT)); 
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KL = 3;%- [L] objem alveol 

assignin('base','KL',KL); 

set(handles.edit5,'String',num2str(KL)); 

  

B = 760;% [mmHg] barometrický tlak 

assignin('base','B',B); 

set(handles.edit4,'String',num2str(B)); 

  

BHCO3b = 0.547;% [Lco2/Lkrve] standardní bikarbonátový obsah krve 

assignin('base','BHCO3b',BHCO3b); 

BHCO3B = 0.585;% [Lco2/Lmozku] standardní bikarbonátový obsah mozku 

assignin('base','BHCO3B',BHCO3B); 

BHCO3T = 0.585;% [Lco2/Ltkáně] standardní bikarbonátový obsah tkání 

assignin('base','BHCO3T',BHCO3T); 

BHCO3CSF = 0.585;% [Lco2/Lcsf] standardní bikarbonátový obsah CSF 

assignin('base','BHCO3CSF',BHCO3CSF); 

  

DCO2 = 81.99e-7;% [Lco2/min*mmHg] difusní koeficient bariery mozek - krev pro CO2 

assignin('base','DCO2',DCO2); 

DO2 = 4.361e-7;% [Lo2/min*mmHg] difusní koeficient bariery mozek - krev pro O2 

assignin('base','DO2',DO2); 

DN2 = 2.524e-7;% [Ln2/min*mmHg] difusní koeficient bariery mozek - krev pro N2 

assignin('base','DN2',DN2); 

  

FiCO2 = 0.0003;%- objemový zlomek CO2 ve vdechovaném vzduchu 

assignin('base','FiCO2',FiCO2); 

set(handles.edit2,'String',num2str(FiCO2*100)); 

  

FiO2 = 0.21;%- objemový zlomek O2 ve vdechovaném vzduchu 

assignin('base','FiO2',FiO2); 

set(handles.edit1,'String',num2str(FiO2*100)); 

  

FiN2 = 0.78;%- objemový zlomek N2 ve vdechovaném vzduchu 

assignin('base','FiN2',FiN2); 

set(handles.edit3,'String',num2str(FiN2*100)); 

  

Hb = 0.2;% [Lo2/Lkrve] krevní kyslíková kapacita 

assignin('base','Hb',Hb); 

  

MRBCO2 = 0.05;% [Lco2/min] míra metabolické produkce CO2 mozkem 

assignin('base','MRBCO2',MRBCO2); 

MRBO2 = 0.05;% [Lo2/min] míra metabolické  spotřeby O2 mozkem 

assignin('base','MRBO2',MRBO2); 

MRTCO2 = 0.182;% [Lco2/min] míra metabolické produkce CO2 tkáněmi 

assignin('base','MRTCO2',MRTCO2); 

MRTO2 = 0.215;% [Lo2/min] míra metabolické  spotřeby CO2 tkáněmi 

assignin('base','MRTO2',MRTO2); 

  

QN = 6;% [Lkrve/min] základní minutový tok krve 

assignin('base','QN',QN); 

QNB = 0.75;% [Lkrve/min] základní minutový tok krve mozkem 

assignin('base','QNB',QNB); 

  

r1 = 0.1;% [min] časová konstanta změny minutového toku krve 

assignin('base','r1',r1); 

r2 = 0.1;% [min] časová konstanta změny minutového toku krve mozkem 

assignin('base','r2',r2); 

  

tab = 0.197;%- [min] dopravní zpoždění mezi výstupem plic a vstupem mozku 

assignin('base','tab',tab); 

tvb = 0.1113;%- [min] dopravní zpoždění mezi mozkem a vstupem plic  

assignin('base','tvb',tvb); 

tvt = 0.5913;%- [min] dopravní zpoždění mezi ostatními tkáněmi a vstupem plic  

assignin('base','tvt',tvt); 

tat = 0.317;%- [min] dopravní zpoždění mezi výstupem plic a vstupem tkání 

assignin('base','tat',tat); 

tao = 0.1876;%- [min] dopravní zpoždění mezi výstupem plic a karotidam 

assignin('base','tao',tao); 

  

T = 0.01;% pomocné časové zpoždění pro CaCO2, CvBCO2 a CvTCO2 

assignin('base','T',T); 

TT = 0.3;% pomocné časové zpoždění pro Vi 

assignin('base','TT',TT); 
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KCCCSFH = 1.138;% [L/min*nmol*Lkrve-1] citlivost regulace na CcfsH+ 

assignin('base','KCCCSFH',KCCCSFH); 

KCCaH = 1.154;% [L/min*nmol*Lkrve-1] citlivost regulace na CaH+ 

assignin('base','KCCaH',KCCaH); 

KCpaO2 = 23.6e-9;% [L/min*mmHg] citlivost regulace na PaO2 

assignin('base','KCpaO2',KCpaO2); 

V = 5; % [L/min] objemový průtok vzduchu plícemi 

assignin('base','V',V); 

set(handles.edit10,'String',num2str(V)); 

 

  

% tlačítko „Start simulace“ 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

error=0;    % 0 = ľádné chyby, 1 = jedna a více chyb 

  

FiO2x=str2double(get(handles.edit1,'String'));  % načtení hodnoty z edit boxu edit1 

  if isnumeric(FiO2x) & FiO2x<=100 & FiO2x>=15  % kontrola zda je hodnota ... 

                                                % z edit1 číselná a spadá do definovaného 

intervalu 

        assignin('base','FiO2x',FiO2x) 

    else 

        msgbox('O2 mimo rozsah (15 - 100 %)')   % pokud není zadaná hodnota... 

                                                % číslo a není v intervalu, vyskočí okno se 

zprávou 

        error=1;                                % pomocné číslo pro zjiątění chyby 

  end   

     

FiCO2x=str2double(get(handles.edit2,'String')); 

    if isnumeric(FiCO2x) & FiCO2x<=14 & FiCO2x>=0 

        assignin('base','FiCO2x',FiCO2x) 

    else 

        msgbox('CO2 mimo rozsah (0 - 14 %)') 

        error=1; 

    end 

FiN2x=str2double(get(handles.edit3,'String')); 

  

sou_vz=FiO2x+FiCO2x+FiN2x; %součet zlomků plynů (musí být v int. 99-100%) 

if isnumeric(sou_vz) & sou_vz<=100 & sou_vz>=99 

    FiO2=FiO2x/100; % dělení číslem 100, zadáváme v procentech, model počítá se zlomky 

    assignin('base','FiO2',FiO2) 

    FiCO2=FiCO2x/100; 

    assignin('base','FiCO2',FiCO2) 

    FiN2=FiN2x/100; 

    assignin('base','FiN2',FiN2) 

     

    else 

        msgbox('Soucet podílů plynů ve vdechovaném vzduchu musí být v intervalu 99-100 %') 

        error=1; 

    end 

    

  

B=str2double(get(handles.edit4,'String')); 

if isnumeric(B) & B >= 620 & B <=760 

    assignin('base','B',B); 

else 

    msgbox('Barometrický tlak mimo rozsah (620 - 760 mmHg)') 

    error=1; 

end 

  

KL=str2double(get(handles.edit5,'String')); 

if isnumeric(KL) & KL >= 1.1 & KL <=6 

    assignin('base','KL',KL) 

     

else 

    msgbox('Objem alveol mimo rozsah (1.1 - 6 l)') 

    error=1; 

end 

  

KB=str2double(get(handles.edit6,'String')); 

if isnumeric(KB) & KB >= 0.8 & KB <=3 
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    assignin('base','KB',KB) 

else 

    msgbox('Objem mozku mimo rozsah (0.3 - 3 l) ') 

    error=1; 

end 

  

KT=str2double(get(handles.edit7,'String')); 

if isnumeric(KT) & KT >= 20 & KT <=75 

    assignin('base','KT',KT) 

     

else 

    msgbox('Objem tkání mimo rozsah (20 - 75 l)') 

    error=1; 

end  

  

KCSF=str2double(get(handles.edit8,'String')); 

if isnumeric(KCSF) & KCSF >= 0.01 & KCSF <=0.3 

    assignin('base','KCSF',KCSF) 

     

else 

    msgbox('Objem CSF mimo rozsah (0.01 - 0.3 l)') 

    error=1; 

end 

  

V=str2double(get(handles.edit10,'String')); 

if isnumeric(V) & V >= 1 & V <=25 

    assignin('base','V',V) 

else 

    msgbox('Počáteční průtok vzduchu je mimo rozsah (1 - 25 l/min)') 

    error=1; 

end 

  

stop=str2double(get(handles.edit_cas,'String')); 

if isnumeric(stop) & stop >= 1 & stop <=50 

    assignin('base','stop',stop) 

else 

    msgbox('Čas simulace mimo rozsah (1 - 50)') 

    error=1; 

end 

  

  

if error<=0 % kontrola chyb, pokud není ľádná chyba, provede se následující kód 

    model='model_schema';   % skryté načtení modelu 

    set_param(model,'SimulationCommand','start');   % start simulace 

  

    pause (stop/20);    % pauza pro zpoľdění vykreslování (vykreslení po dokončení 

simulace) 

  

    graf_kyslik1=evalin('base','graf_kyslik'); % načtení výstupu z Workspace do gui 

    plot(handles.axes1,graf_kyslik1.time,graf_kyslik1.signals.values(:,1)*100,... 

        'r',graf_kyslik1.time,graf_kyslik1.signals.values(:,2)*100,'b') 

        % vykreslení grafů do objektu axes1, první graf červeně, druhý modře 

     

    graf_oxid1 = evalin('base','graf_oxid'); 

    

plot(handles.axes2,graf_oxid1.time,graf_oxid1.signals.values(:,1)*100,'r',graf_oxid1.time,g

raf_oxid1.signals.values(:,2)*100,'b') 

  

    graf_rizeni1 = evalin('base','graf_rizeni'); 

    plot(handles.axes3,graf_rizeni1.time, graf_rizeni1.signals.values) 

  

    guidata(hObject, handles); 

     

    % nastavení check boxů pro mříľku na odąkrtnutý stav 

    set(handles.mriz_o2,'value',0);  

    set(handles.mriz_co2,'value',0); 

    set(handles.mriz_v,'value',0); 

else  

end 

  

% zapnutí tlačítek pro ukládání grafů 

set(handles.push_uloz1,'enable','on');   

set(handles.push_uloz2,'enable','on'); 

set(handles.push_uloz3,'enable','on'); 
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% zapnutí check boxů pro mříľku 

set(handles.mriz_o2,'enable','on'); 

set(handles.mriz_co2,'enable','on'); 

set(handles.mriz_v,'enable','on'); 

     

 

% tlačítko „Původní hodnoty“ 

function push_puv_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to push_puv (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

Kc = 795;%- [nmol/L] disociační konstanta H2CO3 

assignin('base','Kc',Kc); 

  

KB = 1;% [L] objem mozku 

assignin('base','KB',KB); 

set(handles.edit6,'String',num2str(KB)); 

  

KCSF = 0.1;% [L] objem cerebrospinální tekutiny 

assignin('base','KCSF',KCSF); 

set(handles.edit8,'String',num2str(KCSF)); 

  

KT = 39;% [L] objem ostatních tkání 

assignin('base','KT',KT); 

set(handles.edit7,'String',num2str(KT)); 

  

KL = 3;%- [L] objem alveol 

assignin('base','KL',KL); 

set(handles.edit5,'String',num2str(KL)); 

  

B = 760;% [mmHg] barometrický tlak 

assignin('base','B',B); 

set(handles.edit4,'String',num2str(B)); 

  

FiCO2 = 0.0003;%- objemový zlomek CO2 ve vdechovaném vzduchu 

assignin('base','FiCO2',FiCO2); 

set(handles.edit2,'String',num2str(FiCO2*100)); 

  

FiO2 = 0.21;%- objemový zlomek O2 ve vdechovaném vzduchu 

assignin('base','FiO2',FiO2); 

set(handles.edit1,'String',num2str(FiO2*100)); 

  

FiN2 = 0.78;%- objemový zlomek N2 ve vdechovaném vzduchu 

assignin('base','FiN2',FiN2); 

set(handles.edit3,'String',num2str(FiN2*100)); 

  

V = 5;% [mmHg] barometrický tlak 

assignin('base','V',V); 

set(handles.edit10,'String',num2str(V)); 

  

stop=20; 

assignin('base','stop',stop); 

set(handles.edit_cas,'String',num2str(stop)); 

  

% vymazání předchozích průběhů z axes 

cla(handles.axes1,'reset'); 

cla(handles.axes2,'reset'); 

cla(handles.axes3,'reset'); 

  

% vypnutí check boxů pro mříľku 

set(handles.mriz_o2,'value',0,'enable','off'); 

set(handles.mriz_co2,'value',0,'enable','off'); 

set(handles.mriz_v,'value',0,'enable','off');  

  

% vypnutí tlačítek pro ukládání grafů 

set(handles.push_uloz1,'enable','off'); 

set(handles.push_uloz2,'enable','off'); 

set(handles.push_uloz3,'enable','off'); 

  

% vymazání proměnných z Workspace 

clear ('graf_kyslik','graf_oxid','graf_rizeni') 
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model='model_schema'; 

load_system(model); % skryté načtení modelu 

% nastavení parametrů simulace 

set_param(model,'stoptime','stop'); 

set_param(model,'min step size','0.001','max step size','0.01',... 

                'reltol','0.1','abstol','0.1','solver','ode45') 

             

  

% check box pro mřížku O2 

function mriz_o2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to mriz_o2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of mriz_o2 

mrizka_o2=get(findobj('Tag','mriz_o2'),'value');    %načtení hodnoty check boxu pro mříľku 

stop=evalin('base','stop'); % načtení proměnné stop z Workspace 

if mrizka_o2==1 % jestliľe je check box pro mříľku zaąkrtlý, zobrazí se mříľka v axes 

    % zobrazení mříľky s krokem desetiny času simulace 

    set(handles.axes1,'XGrid','on','YGrid','on','XTick',0:stop/10:stop)  

else 

    % vypnutí mříľky 

    set(handles.axes1,'Xgrid','off','YGrid','off') 

end 

  

% check box pro mřížku CO2 

function mriz_co2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to mriz_co2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of mriz_co2 

mrizka_co2=get(findobj('Tag','mriz_co2'),'value'); 

stop=evalin('base','stop'); 

if mrizka_co2==1 

    set(handles.axes2,'XGrid','on','YGrid','on','XTick',0:stop/10:stop) 

else 

    set(handles.axes2,'Xgrid','off','YGrid','off') 

end 

  

% check box pro mřížku Q 

function mriz_v_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to mriz_v (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of mriz_v 

mrizka_v=get(findobj('Tag','mriz_v'),'value'); 

stop=evalin('base','stop'); 

if mrizka_v==1 

    set(handles.axes3,'XGrid','on','YGrid','on','XTick',0:stop/20:stop) 

else 

    set(handles.axes3,'Xgrid','off','YGrid','off') 

end 

  

% tlačítko „Uložení grafu O2“ 

function push_uloz1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to push_uloz1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

graf=evalin('base','graf_kyslik');  % načtení proměnné z Workspace 

figure(1)   % nové okno 

% vykreslení grafu, první červeně, druhý modře 

plot(graf.time,graf.signals.values(:,1)*100,'r',graf.time,graf.signals.values(:,2)*100,'b') 

xlabel('t [min]')           % popis oxy x 

ylabel('koncentrace O_2 v krvi [%]')   %popis osy y 

title('Koncentrace O_2 v žilní (modrá) a tepenné (červená) krvi')   % titulek grafu 

% zjiątění, jestli je v hlavním okně zobrazena mříľka 

mrizka=get(findobj('tag','mriz_o2'),'value');    

if mrizka ==1   % pokud v hlavním okně mříľka zapnuta, zapnuta i v tomto okně 

    grid on 

else            % pokud v hlavním okně mříľka vypnuta, vypnuta i v tomto okně 

    grid off 
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end 

  

  

% tlačítko „Uložení grafu CO2“ 

function push_uloz2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to push_uloz2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

graf=evalin('base','graf_oxid'); 

figure(2) 

plot(graf.time,graf.signals.values(:,1)*100,'r',graf.time,graf.signals.values(:,2)*100,'b') 

xlabel('t [min]') 

ylabel('koncentrace CO_2 v krvi [%]') 

title('Koncentrace CO_2 v žilní (modrá) a tepenné (červená) krvi') 

mrizka=get(findobj('tag','mriz_co2'),'value'); 

if mrizka ==1 

    grid on 

else 

    grid off 

end 

  

% tlačítko „Uložení grafu průtoku“ 

function push_uloz3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to push_uloz3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

graf=evalin('base','graf_rizeni'); 

figure(3) 

plot(graf.time,graf.signals.values) 

xlabel('t [min]') 

ylabel('Q [l/min]') 

title('Objemový průtok vzduchu plícemi') 

mrizka=get(findobj('tag','mriz_v'),'value'); 

if mrizka ==1 

    grid on 

else 

    grid off 

end 

  

% tlačítko „Náhled schéma modelu“ 

function push_nahled_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to push_nahled (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

nahled      % otevření nového GUI 
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II) Náhled schéma modelu - soubor nahled.m 
% Příkazy provedené při spuštění Náhledu schéma modelu 
function nahled_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to nahled (see VARARGIN) 

  

% Choose default command line output for nahled 

handles.output = hObject; 

  

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes nahled wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure_nahled); 

  

% handles.files = dir(fullfile('Users','uzivatel','Plocha','Model regulace dychani','test1 

- funkcni','nahled\*.jpg')); 

% for i = 1 : length(handles.files) 

%     handles.x{i} = imread(fullfile('Users','uzivatel','Plocha','Model regulace 

dychani','test1 - funkcni','nahled',handles.files(i).name));    

% end 

set(handles.edit2,'string',8);  % nastavení počtu obrázků na 8 

  

% načítání obrázků ze sloľky nahled 

handles.obr{1}=imread('nahled/model.png'); 

handles.obr{2}=imread('nahled/plice.png'); 

handles.obr{3}=imread('nahled/mozek.png'); 

handles.obr{4}=imread('nahled/csf.png'); 

handles.obr{5}=imread('nahled/ostatni_tkane.png'); 

handles.obr{6}=imread('nahled/celk_prut.png'); 

handles.obr{7}=imread('nahled/prut_mozek.png'); 

handles.obr{8}=imread('nahled/rizeni.png'); 

  

% zobrazení prvního obrázku v axes1 

imshow(handles.obr{1},'parent',handles.axes1,'Border','tight'); 

handles.index = 1;  % přiřazení indexu obrázku 

titulek(handles.index,handles)  % funkce pro titulek 

  

tlacitka(hObject, eventdata, handles);  % funkce pro tlačítka zpět a daląí 

  

guidata(hObject, handles); 

  

 

% tlačítko „<“ 

function push_pred_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to push_pred (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

handles.output = hObject; 

handles.index = handles.index - 1;  % sníľení indexu o 1 

tlacitka(hObject, eventdata, handles);  % aktualizování tlačítek 

% vykreslení obrázku s přísluąným indexem do axes1 

imshow(handles.obr{handles.index},'parent',handles.axes1);   

guidata(hObject, handles); 

titulek(handles.index,handles)  % aktualizace titulku axes1 

  

% tlačítko „>“ 

function push_dalsi_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to push_dalsi (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

handles.output = hObject; 

handles.index = handles.index + 1;  % zvýąení indexu o 1 

tlacitka(hObject, eventdata, handles); 

imshow(handles.obr{handles.index},'parent',handles.axes1); 

guidata(hObject, handles); 

titulek(handles.index,handles) 

  

% funkce pro viditelnost tlačítek zpět a dále 

function tlacitka(hObject, eventdata, handles) 
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handles.output = hObject; 

% pokud jsme u prvního obrázku, je neaktivní tlačítko pro předchozí obrázek 

if handles.index > 1,  set(handles.push_pred,'enable','on'); 

else 

    set(handles.push_pred,'enable','off');  

end 

  

% pokud jsme na posledním obrázku, je neaktivní tlačítko daląí obrázek 

if handles.index < 8, set(handles.push_dalsi,'enable','on'); 

else 

    set(handles.push_dalsi,'enable','off');  

end 

set(handles.edit1,'string',num2str(handles.index)); % aktualizace pole edit1 na index 

obrázku 

  

guidata(hObject, handles); 

 

  

% Funkce pro vypsani titulku k axes podle zobrazeneho obrazku 

function titulek(vstup,handles) 

% vypis titulku axes1 podle indexu zobrazeného obrázku 

switch(vstup) 

    case(1) 

        title(handles.axes1,'Celkové schéma modelu regulace dýchání') 

    case(2) 

        title(handles.axes1,'Schéma podsystému "Plíce"') 

    case(3) 

        title(handles.axes1,'Schéma podsystému "Mozek"') 

    case(4) 

        title(handles.axes1,'Schéma podsystému "Cerebrospinální tekutiny (CSF)"')         

    case(5) 

        title(handles.axes1,'Schéma podsystému "Ostatní tkáně"') 

    case(6) 

        title(handles.axes1,'Schéma podsystému "Celkový průtok krve"') 

    case(7) 

        title(handles.axes1,'Schéma podsystému "Celkový průtok krve mozkem"') 

    case(8) 

        title(handles.axes1,'Schéma podsystému "Řízení"') 

end 

  

  

% --- Executes on button press in push_konec. 

function push_konec_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to push_konec (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

close nahled    % uzavření náhledu 

 


