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Abstrakt
Práce se zabývá vytvořením hardwaru a softwaru na téma interaktivní výukový model srdce
s měřením a analýzou signálů. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první polovině mé
práce jsou teoreticky popsány jednotlivé části oběhové soustavy a její funkčnost. V následujících
kapitolách teoretické části se zabývám popisem významných nemocí kardiovaskulárního systému,
rozborem učebních pomůcek k tématu mé bakalářské práce a nastíněním existujících druhů senzorů.
Praktická část se zabývá samostatným vývojem a následným sestavením výukového modelu.
Nachází se zde kapitola, v které jsou podrobně rozebrány jednotlivé součástky s popisem jejich
technických parametrů. Taktéţ je zde popsán celkový kód softwaru, který jsem vytvořila. Poslední
kapitola se zabývá zobrazením naměřených dat a celkového zhodnocení celé práce.
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Abstract
The thesis is focus on creation of hardware and software on the theme of an interactive
learning model of heart with measurement and signal analysis. It is divided into a theoretical and
practical part. In the first half of my thesis, the individual parts of the circulation system and its
functionality are theoretically described. In the following chapters of the theoretical part I deal with
the description of important diseases of the cardiovascular system, the analysis of teaching aids on
the topic of my bachelor thesis and outline of the existing types of sensors.
The practical part deals with the individual development and subsequent compilation of the
teaching model. There are chapters in which the individual components are described together with a
description of their technical parameters. It also describes the overall software code I have created.
The last chapter explain display of measured data and overall evaluation of the whole work.
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1 Úvod
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření a analýzu signálů na interaktivním
výukovém modelu oběhové soustavy. Práce je rozdělena do dvou hlavních úseků a to teoretického
rozboru dané problematiky a bodu týkající se realizace, průběhu řešení. Tento model je sestaven
pro výukové účely, pro názornou ukázku několika vybraných poruch cévního systému a následnou
analýzu naměřených dat. Model je propojen s řídící jednotkou od společnosti Lego Mindstorms.
Od téţe společnosti jsou v modelu pouţity i další komponenty.
Práce obsahuje stručnou charakteristiku oběhové soustavy a to konkrétně srdce a jeho dvou
krevních oběhů, všech čtyř srdečních dutin, definice nemocí cévního systému, detailní průzkum
učebních pomůcek a jejich popis. Analýzu dostupných typů senzorů pro měření tlaku. Druhá část
práce je zaměřena na návrh a realizaci výukového modelu. V této části je popsán výukový model
srdce a jeho veškeré komponenty. Obsahuje seznámení s výukovým prostředím programu EV3 a
práci v něm. Vývoj a části vytvořeného programu pro model, vizualizaci dosaţených výsledků
s vykreslenými naměřenými hodnotami v grafickém poli. V závěru praktické části je vytvořena
laboratorní úloha právě pro práci s výukovým modelem.
V celém textu jsou zobrazeny veškeré důleţité fotografie související s prací a daným tématem
či rozborem určité problematiky. Součástí práce jsou také naměřené a analyzované data na
výukovém modelu srdce. A jejich následné zhodnocení.
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TEORETICKÁ ČÁST
2 Teoretický rozbor problematiky fungování a činnosti srdce
s definováním možných základních poruch
2.1 Srdce
Srdce (Cor) je hlavním orgánem cévní soustavy. Tento dutý orgán je tvořen příčně
pruhovaným svalstvem. Svalstvo, které tvoří srdce, nazýváme myokardem. Srdeční svalovina
dosahuje hmotnosti 250 aţ 390 g. V průměru se pohybuje kolem 300 gramů. Pyramidově tvarované
srdce je uloţeno ve vazivovém vaku, který nazýváme osrdečníkem (Pericardium).
V odborné literatuře se můţeme dočíst, ţe srdce má tvar nepravidelného kuţele s bazí
obrácenou dozadu vzhůru a s hrotem směřujícím dopředu dolů a doleva. Kolem osrdečníku se nachází
pohrudnice (Pleura) a pak plíce (Pulmo). Vše je uloţeno v hrudním koši, který je tvořen ţebry. Hrudní
koš zde plní ochrannou funkci. Umístění srdce zasahuje do obou částí hrudního koše. Dvě třetiny
srdce jsou uloţeny v levé části hrudníku a jedna třetina v pravé části hrudníku. Jedna třetina právě
proto, ţe se na této straně nachází 3 laloky pravé plíce, zatímco na levé straně se nacházejí jen 2 laloky
levé plíce. Srdce je rozděleno na dvě předsíně, pravou a levou (Atrium dextrum a Atrium sinistrum), a
dvě komory (Ventriculus dexter a Ventriculus sinister). Jak je moţné vidět na obrázku 1.

Obrázek 1: Svislý řez srdcem.

Srdce si můţeme představit jako velmi výkonnou svalovou pumpu, díky které nám koluje krev
po celém těle. Krev je do cévního systému pumpována pod tlakem. V pravidelných intervalech srdeční
sval vypuzuje krev do velkých tepen a ta následně cirkuluje do celého krevního řečiště. Rytmické
smršťování a následné ochabování myokardu má své odborné názvy, a to systola a diastola. Pod
pojmem systola je myšlen stah srdce, diastola je ochabnutí neboli uvolnění stahu. Aby v cévním
systému bylo zajištěno správné proudění krve, jsou mezi síněmi a předsíněmi umístěny chlopně, které
se také často nazývají mechanickým zařízením. Periferní cévní systém je tvořen tepnami, ţílami,
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tepénkami, ţilkami a vlásečnicemi (kapilárami). Cévní systém společně se srdcem tvoří malý a velký
krevní oběh. [1], [2], [3], [7]
2.1.1

Srdeční dutiny
Lidské srdce má celkem čtyři srdeční dutiny, jsou to dvě síně, pravá a levá, a dvě komory,
taktéţ pravá a levá. Tyto dutiny dohromady vykonávají funkci lidské pumpy. Dutinami proudí lidská
krev, která zásobuje pomocí krevního oběhu krev a ţiviny do celého organismu. Síně jsou od sebe
navzájem odděleny přepáţkou, tzv. předsíňovým svalovým septem, které nazýváme (Septum
interatriale). Mezikomorové septum pak odděluje komory. Chlopně, které oddělují jednotlivé dutiny
mezi sebou, zabraňují zpětnému toku krve (refluxu). [2], [5]
2.1.1.1

Pravá síň
Srdeční dutina, pravá síň, taktéţ nazývaná pravou předsíní, nese latinský název (Atrium
dextrum). Její funkcí je příjem odkysličené krve, která se do této dutiny vrací z velkého krevního
oběhu. Do pravé síně vstupují celkem tři ţíly. A to horní dutá ţíla ( Vena cava superior), dolní dutá
ţíla (Vena cava inferior) a koronární sinus. Právě tento koronární sinus neboli věnčitý splav, je hlavní
sběrnicovou ţilou, která odvádí krev ze srdeční stěny. Vena cava inferior má větší průsvit neţ vena
cava superior. Zpětnému toku krve v pravé síni zabraňuje trojcípá chlopeň.
Za zmínku stojí u pravé srdeční síně dva útvary, a to pravé ouško a předsíňová přepáţka.
Pravé ouško (Auricula dextra) je malý lalůček, který má podobu psího ouška. Jedná se o přední část
pravé síně. Předsíňová přepáţka (Foramen ovale) má význam pouze v období gravidity. Tím-to
otvorem proudí velké mnoţství krve z pravé síně do levé. V embryonální době je proud krve
usměrňován pomocí nekompletní srpkovité chlopně. Ta se po narození dítěte uzavře a po porodu
ztrácí významu. [1], [2], [4]
2.1.1.2

Levá síň
Levá srdeční síň (Atrium sinistrum) se od pravé síně liší tloušťkou stěny a svým objemem. Do
této síně ústí celkem čtyři plicní ţíly, (Venae pulmonales). Jsou to dvě pravé plicní ţíly, ty jdou
z pravé plíce a dvě levé plicní ţíly, které vycházejí z levé plíce. Tyto dva páry pulmonálních ţil
přivádějí okysličenou krev z plic do levé síně. Mezi levou předsíní a komorou se nachází dvojcípá
(mitrální) chlopeň. Ta zajišťuje průtok krve z předsíně do komory, zabraňuje opačnému toku. [1], [2],
[4]
2.1.1.3

Pravá komora
Z pravé komory je krev vypuzována do plícnice (Arteria pulmonalis), ze které se dostává
pomocí dvou hlavních pulmonálních větví do levé a pravé plíce. Samotná pravá srdeční komora
(Ventriculus dexter) má silnější srdeční stěnu neţ pravá síň. Pokud provedeme příčný řez této komory,
tak při systole má srpkovitý tvar a při diastole je trav poloměsíčitý. Pravá komora je rozdělena na
vtokovou a výtokovou část. [1], [2], [4]
2.1.1.4

Levá komora
Levá komora je příjemcem okysličené krve z plic a levé síně. Díky silné kontrakci této
komory je krev následně vypuzována do tepenné soustavy. Ta následně rozvede krev do celého těla.
Svalová tkáň levé komory je silná z toho důvodu, ţe provádí velmi namáhavou práci, a to právě
rozvod krve do celého organismu. Mezi levou síní a komorou se nachází dvojcípá chlopeň. [1], [2], [4]
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Obrázek 2: Vnitřní pohled srdce.

Legenda k obrázku 2:
1-srdečnice (Aorta)
2-aortální chlopeň (Valva aurtae)
3-levá plicní ţíla (Vena pulmonalis sinistra)
4-levá srdeční síň (Atrium sinistrum)
5-věnčité tepny (Arteriae coronariae)
6-mitrální chlopeň (Valva mitralis)
7-osrdečník (Pericardium)
8-srdeční svalovina (Myocardium)
9-nitroblána srdeční (Endocardium)
10-levá srdeční komora (Ventriculus sinister)
11-mezikomorová přepáţka (Septum inerventriculare)
12-pravá srdeční komora (Ventriculus dexter)
13-papilární svaly (Musculi papillares)
14-trojcípá chlopeň (Valva tricuspidalis)
15-pravá srdeční síň (Atrium dextrum)
16-horní a dolní dutá ţíla (Vena cava superior et inferior)

2.2 Krevní oběh
Krevní oběh je tvořen srdcem a soustavou krevních cév, ty tvoří uzavřený celek. Rozlišujeme
dva typy krevního oběhu, a to malý a velký krevní oběh. Kaţdý z obou krevních oběhů má svou
takzvanou pumpu. Ve velkém krevním oběhu tuto funkci zastává levá komora. Za to pumpou plicního
oběhu je pravá komora. [23]
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2.2.1

Malý krevní oběh
Malý krevní oběh neboli téţ plicní oběh, zajišťuje okysličení lidské krve. Odkysličená krev
z celého těla se přes horní dutou ţílu a dolní dutou ţílu dostává do pravé předsíně. Přes trojcípou
chlopeň je poté krev přečerpána do pravé komory. Za pomoci arteria pulmonalis dextra a sinistra, se
krev rozvede do pravé a levé plíce. Pulmonální artérie se v plicích rozdělí celkem na 5 větví. Kaţdému
plicnímu laloku odpovídá jedna větev. Tyto větve se dále větví na segmentální tepny. Dělení
segmenálních tepen postupuje aţ na arterioly, z kterých vznikají kapilární sítě. A v těchto sítích
dochází k výměně krevních plynů na alveolo-kapilární úrovni. V plících se krev okysličuje. Následně
plicními ţilami se okysličená krev dostává do levé předsíně, kde z anatomického hlediska končí malý
krevní oběh (Circuitus sanguinis minor). [1], [2], [4], [5], [23]
2.2.2

Velký krevní oběh
Velký krevní oběh nazýváme také tělním oběhem, protoţe zajišťuje výměnu plynů a ţivin
mezi krví a tkáněmi. Latinský název pro velký krevní oběh je (Circuitus sanguinis major). Tomuhle
procesu někdy říkáme vnitřní dýchání.
Tělní oběh začíná v levé komoře (Ventriculum sinistrum). Z této komory jde okysličená krev
do aorty a pak do celého těla. Jedná se o zajištění přívodu kyslíku do tkání, orgánů. Po předání kyslíku
tkáním se musí krev znovu okysličit. Proto se odkysličená krev následně vrací horní a dolní dutou
ţílou zpátky do srdce, a to do pravé srdeční předsíně. Tento cyklus se neustále opakuje. [1], [2], [4],
[5], [23]

Obrázek 3: Grafické znázornění krevního oběhu.
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2.3 Nemoci cévní soustavy
Onemocnění cévního systému je představují závaţný stav lidského organismu. Veškeré vrozené
vady či choroby této soustavy patří mezi nejčastější příčiny smrti nebo omezení ţivota člověka.
Léčebné metody chirurgické, katetrizační i farmaceutické se stále rozvíjejí, ale i přes-to nelze některé
onemocnění zcela vyléčit. Nynější doba přináší nespočet moţností jak diagnostikovat srdeční
onemocnění včas. K tomu nám slouţí nejrůznější lékařské diagnostické přístroje.
2.3.1

Hypertenze
Hypertenze patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění naší populace a zároveň mezi
nejčastější kardiovaskulární onemocnění. Hypertenze je charakterizována zvýšeným krevním tlakem,
který se pohybuje nad hodnoty 130/80 mmHg. Zvýšený krevní tlak musí být opakovaně naměřen tak,
aby se dalo říci, ţe pacient trpí právě hypertenzí, to znamená, ţe je srdce přetěţováno. Pokud se
onemocnění ne léčí včas, můţe dojít ke vzniku infarktu myokardu či k mozkové mrtvici.
Mezi nejzákladnější faktory, které způsobují hypertenzi, patří hlavně nezdravý ţivotní styl.
Tím je míněn nadměrný stres, nesprávná ţivotospráva, kouření, alkohol a jiné návykové látky.
Důleţitou roli zde hraje i dědičnost, pokud se v rodinné anamnéze vyskytuje vysoký krevní tlak, tak je
riziko onemocnění dvojnásobné. Hypertenze rovněţ souvisí s jinými onemocněními, a to s
onemocněním ledvin a výskytem cukrovky (diabetu mellitu).
Pokud se pacient vyvaruje nadváhy, nadměrného stresu a nedostatku pohybu, je
pravděpodobné, ţe se začátek nemoci oddálí nebo dokonce eliminuje. Léčba zahrnuje mimo
medikamentózní léčbu, rovněţ změnu ţivotosprávy a stylu ţivota. Zvýšený krevní tlak je pak hlavně
léčen farmaceutickými přípravky. [14], [18], [19]
2.3.2

Hypotenze
Hypotenze je sníţení krevního tlaku pod hodnotu 100/65 mmHg. Taktéţ jako u hypertenze, se
musí dlouhodobě vyskytovat krevní tlak pod danou mez opakovaně. Následkem hypotenze je
nedostatečné prokrvení tkání organizmu. To se projevuje například mdlobami, zrakovými poruchami,
závratěmi, hučením v uších, studeným potem, pomalou reakcí nebo únavou. Můţe dojít i k náhlé
ztrátě vědomí. Právě porušení regulačních mechanismů bývá nejčastější příčinou onemocnění. Pokud
je krevní tlak sníţen dlouhodobě, můţe dojít k poškození orgánů, které nejsou dostatečně
prokrvovány.
Nízký krevní tlak se dá rozdělit do dvou skupin, podle příčin jeho vzniku. Hypotenzi dělíme
na primární a sekundární. Primární příčina vzniku hypotenze není zcela známá, nelze ji přesně
specifikovat. Vyskytuje se převáţně u ţen a osob s vysokou výškou v mladém věku. Můţe ho
způsobovat nerovnováha v hormonálním systému nebo v systému nervovém. Projevy bývají nejčastěji
v podobě omdlévání z nedostatku čerstvého vzduchu nebo při dlouhodobém stání, právě
v neokysličeném prostředí. Na rozdíl od primární příčiny, je sekundární příčina známa. Je převáţně
způsobena uţíváním farmak, které sniţují právě krevní tlak, dále ji způsobují léky slouţící pro
rozšíření cév nebo sníţení tepové frekvence. U ţen to bývá uţívání hormonální antikoncepce.
Stejně jako u hypertenze, je moţné nízký krevní tlak léčit změnou ţivotního stylu. Velmi
důleţitý je pitný reţim a fyzická aktivita. Pokud pacient trpí těţkou hypotenzí, pak přicházejí na řadu
léky, které napomáhají zvyšování napětí cévních stěn. Hypotenze není smrtelnou nemocí, jen omezuje
kvalitu ţivota pacienta. [14], [16], [18], [19]
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2.3.3

Ischemická choroba srdeční
Ischemická choroba srdeční, která se také často označuje zkratkou ICHS, je jedním
z nebezpečných cévních onemocnění. Tato nemoc můţe mít závaţný průběh a projevit se i náhlou
smrtí. Postihuje věnčité tepny aterosklerózou. Jedním z prvních příznaků je bolest na hrudi, která se
objeví při zvýšené fyzické námaze nebo při stresových situacích. Tento symptom nazýváme anginou
pectoris. Ateroskleróza zapříčiňuje ucpávání tepen aterosklerotickými pláty. Ty brání průtoku krve a
efektivnímu zásobování srdce krví. Onemocnění můţe být dědičné, ale dá se mu předejít. Pacient však
musí dodrţovat správný ţivotní styl. Pokud tomu tak není a má například cukrovku, hypertenzi a
konzumoje tučná jídla, nemá dostatek pohybu nebo kouří, tak je vysoce pravděpodobné, ţe toto
onemocnění můţe přijít ještě dříve neţ kdyby ţil zdravě. Častěji se ICHS objevuje u muţského
pohlaví, neţ u ţen. Ţeny jsou náchylnější po období klimakteria. Pro zjištění průchodnosti tepen a ţil
se provádí v tomto případě katetrizační vyšetření srdce. Šipka ţluté barvy ukazuje na velmi zúţené
místo srdeční tepny, kde krev neproudí v dostatečném mnoţství. Jedná se o přední sestupnou větev
levé koronární tepny. [14], [18], [20]

Obrázek 4: Záznam z katetrizačního vyšetření srdce.

2.3.4

Infarkt myokardu
Jedná se o nekrózu části srdeční svaloviny. Ta je způsobena částečným nebo úplným
neprokrvením tkáně. Dochází k tomu tak, je-li ucpána některá ze srdečních tepen, v kterých proudí
krev do srdce. Díky neprůchodnosti zásobující tepny, nedojde k okysličení myokardiálních buněk.
Tyto buňky začnou pomalu odumírat, a pokud se včas céva nezprůchodní, dojde k odumření části
srdeční tkáně. Tato tkáň je po několika týdnech nahrazena vazivovou jizvou. Hrozí zde riziko trvalého
oslabení srdeční svaloviny. To nastane při velkém plošném odumření tkáně.
Infarkt srdeční vzniká nejčastěji těmito způsoby: obstrukcí tepny nebo jejím spazmem. Ucpání
tepny vzniká nahromaděním trombů nebo aterosklerotických plátů. Spazmus neboli křeč je stav, kdy
je člověk postiţen nadměrnými aţ dlouhodobými stahy hladké svaloviny či kosterního svalstva.
Příznaky srdečního infarktu jsou: svíravá bolest na hrudi doprovázená pocením a nevolností, omezení
minutového srdečního výdeje, náhlý pokles krevního tlaku, zhoršené dýchání, bledé aţ namodralé rty,
světlejší barva kůţe a bezvědomí.
Velmi často se infarkt pozná právě podle silné bolesti v oblasti hrudní kosti. Bolest přetrvává i
po 10 minutách. Od hrudní kosti se nepříjemná prudká bolest šíří přes krk ke spodní čelisti a můţe se
šířit aţ do levé paţe. Silnější projevy srdečního selhání se vyskytují u ţen, neţ u muţů.
Na obrázku 5 je grafické znázornění, jak vzniká srdeční infarkt. Levá část obrázku zobrazuje
zdravé lidské srdce s nepoškozenou tepnou. V pravé části je srdce nemocné, kde lze vidět
aterosklerotické pláty v tepně. Ty znemoţňují průchod krve do srdce. Díky neprokrvení části
srdečního svalu tento úsek odumírá, a tedy dochází ke vzniku infarktu myokardu. [4], [14], [18]
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Obrázek 5: Vznik infarktu myokardu.

2.3.5

Aortální aneurysma
Aneurysma nebo také výduť je rozšíření aorty. Tento stav je velice nebezpečný pro člověka.
Nebezpečnost spočívá v tom, ţe aneurysma se nemusí vůbec během ţivota projevit. Většinou se na něj
přijde ve chvíli, kdy dochází ke komplikacím ve smyslu prosakování nebo i prasknutí aortální stěny
nebo v tom horším případě, kdyţ nastane smrt. Stěna výdutě je většinou tenká, oslabená svým
roztaţením. Navíc potom co aneurysma vznikne, zvětšuje svou velikost a způsobuje útlak okolních
struktur. Cévní stěna se ještě více oslabuje. Proto pokud má pacient dlouhodobě vysoký tlak, díky
proudění krve ve vaku aneurysmatu a tlakem na oslabenou stěnu, výduť praskne. Tím nastává
krvácení do dutiny hrudní a následná smrt, není-li tento závaţný stav zachycen co nejdříve. Na vzniku
aortální výdutě se podílí více faktorů. Nejčastějšími jsou vysoký krevní tlak, ateroskleróza a zánět
cévní stěny. Tyto příčiny poškozují cévní stěnu, čím delší dobu tento stav přetrvává, tím je poškození
radikálnější.
Pokud aneurysma praskne v dutině břišní, pacient nejdříve pociťuje prudkou bolest břicha.
Ihned dochází k šokovému stavu, protoţe dochází ke ztrátě velkého mnoţství krve, tato se díky trhlině
v cévní stěně vylije do dutiny břišní nebo do retroperitonea. Dalšími projevy ruptury výdutě je
radikální pokles krevního tlaku, studená a zároveň bledá kůţe, ztráta vědomí tedy obraz oběhového
šoku.
Aneurysma aorty v hrudní části těla je méně obvyklé. Nejpřesnější diagnostickou metodou,
která aneurysma objeví je CT angiografie aorty. Onemocnění lze nalézt i pomocí ultrazvuku, MR
vyšetření břicha a hrudníku. [4], [14]
2.3.6

Vrozené srdeční vady
Vrozené srdeční vady vznikají v srdci plodu v průběhu gravidity ţeny. Tyto vývojové
abnormality nejčastěji vznikají během prvních týdnů těhotenství, kdy se srdce plodu vyvíjí. Jsou
způsobeny převáţně genetickou poruchou. Mohou být, ale také zapříčiněny infekcí nebo toxickými
vlivy. Mezi infekce, které tyto vady způsobují, řadíme herpes simplex, zarděnky, rotaviry, EB viry,
cytomegaloviry a viry Coxsackie. Toxickými vlivy je myšleno poţívání alkoholu, omamných látek a
některých farmak během těhotenství.
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Vrozené srdeční vady způsobí znemoţnění klasického průtoku krve srdcem. Nejčastějšími
vadami jsou: defekt komorové přepáţky, defekt síňové přepáţky, aortální stenóza, stenóza plicnice,
transpozice velkých tepen, koarktace aorty, perzistující ductus arteriosus, atrioventrikulární defekt
septa, Fallova tetralogie a hypoplastické levé srdce.
Jedinou moţnou léčbou je komplexní korekce anatomických anomálií v nejmladším věku
dítěte. Jinak dítě s takovými vadami srdce je schopné se doţít 2 – 5 let. Záleţí, jak moc je srdeční vada
kritická. Pouze u dvou vad, a to komorového defektu a otevřené tepenné dučeje není nutná operace.
Na obrázku 6 je graficky znázorněn defekt komorové přepáţky. [14]

Obrázek 6: Ukázka defektu komorové přepážky.

2.3.7

Arytmie
Pojmem arytmie jsou nazývány poruchy srdečního rytmu. Tento typ onemocnění můţe být
způsoben poruchou tvorby vzruchů, poruchou šíření převodního systému srdce nebo také různými
kombinacemi těchto poruch. Zároveň můţou poruchu srdečního rytmu způsobit i extrakardiální
faktory. Mezi tyto faktory řadíme např. změnu hladiny minerálu v těle, otravu alkoholem, poţití léků
nebo změnu hladiny hormonů v lidském organismu. Arytmie dělíme do tří skupin podle jejich místa
vzniku, a to na sinusové, supraventrikulární a komorové. Sinusové arytmie mají počáteční místo
vzniku v sinoatriálním uzlu. Za to supraventrikulární arytmie vyuţijí ke svému vzniku a následnému
trvání oblasti srdečních síní, sinoatriálního uzlu, atrioventrikulárního uzlu a akcesorní síňokomorové
spojky. [6]
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Obrázek 7: Rozdělené arytmií.

2.3.7.1

Sinusová bradykardie
Sinusová bradykardie se projevuje srdeční akci, která je pod 60 tepů za minutu. Jedná se tedy
o zpomalení srdeční frekvence. Příznakem můţe být točení hlavy, únava, svalová slabost, závratě,
dušnost nebo mdloby. Bradykardie se běţně fyziologicky vyskytuje ve spánku nebo u trénovaných
sportovců s vysokou hladinou vitální kapacity plic. Také se můţe objevit při léčbě betablokátory,
nitrolební hypertenzi nebo při podchlazení. Pokud, ale tepová frekvence klesne na hodnotu menší, neţ
je 40 tepů za minutu, nastane náhlá srdeční zástava. Nejvhodnější léčbou je implantace
kardiostimulátoru. Pro to jsou nejvhodnější CRT-P kardiostimulační přístroje. [6]
2.3.7.2

Sinusová tachykardie
Nejčastějším příznakem u tachykardie jsou palpitace, silné vnímavé rychlé bušení srdce, které
má náhlý začátek a taktéţ i konec. Pokud má pacient poškozené koronární tepny, nejčastěji kalcifikací,
tak se můţe objevit i silná bolest na hrudníku. Z předešlých vět, tedy můţeme říci, ţe sinusová
tachykardie je zvýšená srdeční frekvence. Rychlost srdeční akce je v rozmezí 100 tepů za minutu a
více. Nejčastěji se vyskytuje při duševních a fyzických zátěţích. Můţe ale také vzniknout chorobně při
poškození srdce během karditidy nebo působení farmakologické léčby či uţívání nikotinu. Pokud se
srdeční frekvence dostane na 150 – 200 tepů za minutu, hrozí selhání oběhu nebo můţe nastat fibrilace
komor. A to, protoţe v tuhle chvíli se srdeční komory nestačí dostatečně naplnit krví. [6]
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Obrázek 8: Záznam EKG se sinusovými arytmiemi.
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3 Průzkum trhu s učebními pomůckami
Český i světový trh s učebními pomůckami nabízí velmi široké spektrum anatomických pomůcek,
konkrétně těch, které se týkají srdce nebo cévního systému. Jejich výběr je rozmanitý. Cena se odvíjí
od pouţitého materiálu a konstrukčních prvků, počtu rozloţitelných částí, barevné variabilitě a
rozměru daného modelu.
Na obrázku 9 jde vidět základní rozdělení modelů srdce a oběhové soustavy. V této kapitole je
zařazena i jedna podkapitola, která se zabývá nadměrnými velikostmi modelů, které se nacházejí
v muzeích či na tematických výstavách a propagačních akcí.

Obrázek 9: Rozdělení modelů srdce.

3.1 Fixní modely
Pevné modely jsou nejčastějšími, které se vyuţívají při výuce oběhové soustavy. Většinou
bývají upevněny na podstavci. Fixní modely srdce jsou nejčastěji rozloţitelné na dvě části. S tím, ţe
po oddělení daných částí lze vidět komory. Ale existují i jiné typy modelů srdce, které lze rozdělit na
3, 4 a 7 částí. Tyto modely většinou odpovídají velikosti lidského srdce. A to z důvodu, aby bylo vše
přehledné a jasné.
Na obrázku 10 A je model srdce, který lze rozdělit na dvě části. Tento model má rozměry jako
lidského srdce. Kdyţ odejmeme přední stěnu, umoţní se nám pohled do komor.
Za to na obrázku 10 B je učební pomůcka srdce, kterou lze rozloţit na celkem 7 dílů. Díky tomu
lze vidět anatomii komor, předsíní, ţil a aorty.
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Obrázek 10: Pevné modely srdce.

Obrázek 11 znázorňuje model srdce s převodním systémem. Je sloţen ze dvou částí, kde je opět
moţné odejmout přední stěnu, aby šla vidět vnitřní struktura. Převodní systém srdeční je barevně
znázorněn. Hmotnost modelu je 200 g a jeho rozměry jsou 19x12x12 cm.

Obrázek 11: Model srdce s převodním systémem.

Na posledním zobrazeném pevném modelu srdce, a to na obrázku 12, jsou srdeční nemoci. Celý
model se celkem skládá ze tří umělohmotných srdcí. Můţete zde vidět neporušené srdce, čili zdravé.
Dále je zde vyobrazen infarkt myokardu a srdeční selhání.

Obrázek 12: Model zobrazující poškození srdce nemocemi.

Výběr fixních modelů je velmi rozsáhlý. Nejenomţe se dají pořídit čistě modely srdce, které se
následně mohou i rozloţit na několik dílčích částí, ale existují i modely celé oběhové soustavy. Tento
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typ modelu bývá nejčastěji v poloviční velikosti lidského těla. Modely bývají umístěny na podloţce,
která ve tvaru lidského těla. Následně na povrchu této podloţky je vyobrazena arteriovenózní
soustava, srdeční sval, plíce, části kostry, ledviny, játra a slezina. Lze také najít pouze modely
jednotlivých částí cévní soustavy, jako je například znázornění zdravé cévy oproti poškozené díky
aterosklerotickým plátům.

Obrázek 13: Model srdce znázorňující vznik a vývoj aterosklerotických plátů.

3.2 Manuálně funkční modely
Manuálně funkční modely se zaměřují na princip fungování daného zobrazovaného orgánu.
Nejsou zcela přesné, ale pro vysvětlení a pochopení funkčnosti zcela dostačující. Jak uţ z názvu
kategorie vyplývá, uţivatelé těchto modelů si pomocí svých vlastních sil pohání tekutinu. Nejčastěji se
tak děje díky pravidelnému stlačování ruční pumpy. Díky tomu si uţivatel je schopen uvědomit jakou
silou je pumpována krev v našem těle.
Na obrázku 14 A je vyobrazen velmi jednoduchý manuálně funkční model srdce a krevního
oběhu. Ten byl vytvořený jako pomůcka pro děti, na které uţ v raném věku si mohou osvojovat
znalosti právě ohledně tématu systému propojení cév a srdce. Model je vybaven ruční pumpičkou,
díky které se pohání kapalina. Velikost celého modelu upevněného v plastovém stojanu je 32 x 24 x
6,5 cm.
Obrázek 14 B ukazuje podobný model jako je na obrázku 14 A, ale s odlišnými detaily. Je
taktéţ vyrobený z plastické hmoty a tekutina v oběhu se pohání pomocí stlačování gumové pumpičky.
Model je upevněn v plastovém stojanu, na kterém je barevně vyobrazen zjednodušený průběh
krevního oběhu. Na modelu lidského srdce s plicním oběhem lze viditelně rozlišit všechny čtyři
srdeční dutiny. Jeho rozměry jsou následující 32 x 10 x 29 cm.
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Obrázek 14: Ukázka dvou manuálně funkčních modelů.

3.3 Funkční modely
Funkční modely jsou zhotoveny tak, aby uţivatel nemusel vyuţívat svou sílu, ale pouze své
zrakové ústrojí a pozorovat co se na modelu v daný okamţik děje. Většinou tyto modely fungují tak,
ţe se pomocí tlačítka zapnout a model začne vykonávat svoji činnost. Srdce nebo jiný zobrazovaný
orgán bývá příčně rozříznuté, aby bylo vidět vnitřní fungování.

Obrázek 15: Funkční model srdce.

3.4 Softwarové modely
Softwarové modely zaţívají v posledních letech velký rozmach. Jejich uţivatelské prostředí je
vytvořeno tak, aby bylo co nejpříjemnější. Zároveň zde odpadá nutnost přemísťování modelu, protoţe
je neustále k dispozici v osobním počítači. Velmi často jsou k těm to modelům vypracované texty,
které popisují danou problematiku nebo díky kterým můţe uţivatel pracovat s orgánem ve vytvořeném
programu. Tedy lze tento typ modelů pouţívat k samostudiu.
Nejvíce rozšířeným softwarovým model je Anatomy expert. Velkou výhodou je jeho
dostupnost, jelikoţ základní funkce jsou zcela zdarma. Práce v něm je velmi intuitivní a jednoduchá.
Pomocí anglického rejstříku, který je seřazený dle abecedy si uţivatel vybere orgán nebo část těla,
kterou chce zobrazit a prostudovat. Po výběru se zobrazí stručný popis, fotodokumentace a nástroje
pro přiblíţení a rotaci modelu.
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Obrázek 16: SW model - Anatomy expert.

Dalším softwarovým model je trojrozměrný počítačový model muţské srdce, vyobrazený na
obrázku 17. Tento model byl sestaven týmem odborníků v rámci projektu The Living Heart Project.
Na tomto projektu se podíleli i experti z České republiky. Konkrétně doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
z Vysoké školy Polytechnické v Jihlavě a kolegové z Českého vysokého učení technického v Praze,
Fakulty strojní.
Virtuální model je sestaven z reálných naměřených dat, které odpovídají zdravému muţskému
srdci. Je určen pro digitální testování novinek, přizpůsobení léčby konkrétnímu pacientovi a ověřování
účinků konkrétních terapeutických postupů. 3D model je nastavený tak, ţe jeho chování přesně
odpovídá lidskému srdci. Takţe lze sledovat práci obou předsíní a komor, chlopní či šíření
elektrického signálu. I přes sestavení z reálných naměřených dat se nedá říct, ţe tento počítačový
model je zcela reálný. Ale je velmi blízký realitě. Tým odborníků tento model neustále zdokonaluje a
vylepšuje k dokonalosti.

Obrázek 17: 3D model mužského srdce.

3.5 Ostatní modely lidského srdce
V této kapitole se věnuji modelům srdce, které nejsou k prodeji, ale můţeme se na ně zajít
podívat do naučně vzdělávacích středisek či je lze vidět na některých promo akcích. Ty jsou nejčastěji
spojeny s mezinárodním Dnem prevence mozkové mrtvice. Právě s tímto dnem byl v měsíci červnu
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roku 2016 v nadţivotní velikosti nainstalován model srdce na hlavní nádraţí Praha. Maketa srdce má
rozměry 3 x 4 m. Je vyrobena z nafukovacího materiálu. Díky němu je její přemístění a instalace
velmi lehká. Tento model byl zhotoven ve spolupráci společnosti Bayer, s.r.o. Následně celá akce byla
pořádána organizací ICTUS.
Právě organizace ICTUS se zabývá vzdělávacími akcemi, které informují širokou veřejnost o
cévní mozkové příhodě (CMP). Díky pomoci této organizace se lidé s prodělanou CMP dostávají zpět
do normálního ţivota. Zajišťuje jim podporu a rehabilitační pobyty.
V maketě lidského srdce si návštěvníci mohli zjistit své riziko ohroţení CMP, konzultovat
prevenci proti onemocnění, vidět model krevní sraţeniny a dovědět se zásadní informace o našem
srdci a jeho funkci. Model neobsahuje veškeré detaily, jedná se pouze o maketu, která má lidem
přiblíţit jejich srdce. Na obrázku 18 A je zobrazen pohled ze shora, za to na obrázku 18 B je vidět
boční pohled. [22]

Obrázek 18: Nafukovací skelet srdce.

Dalším moţným modelem srdce, který je v nadměrné velikosti, je model srdce v libereckém
science centru. Toto srdce je 25 krát větší neţ lidské. Samotná délka je přes 4 m a průměr modelu je
2,5 m. Model je vyrobený tak, aby vše odpovídalo realitě. Takţe tvar, tepny, aorta i hlavní ţíly jsou
umístěny podle skutečnosti a jejich zbarvení je stejné jako v lidském srdci. Kdyţ vstoupíte do prostoru
srdce, tak je zde místo, kde si lze změřit svou vlastní tepovou frekvenci. Model je vyroben ze
sklolaminátu. [21]
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Obrázek 19: 25 krát zvětšený model srdce v iQLANDIA.
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4 Analýza senzorů měření tlaku
Tlakové senzory jsou nejběţnějšími senzory pouţívanými pro zhodnocení krevního tlaku
v cévním řečišti. Díky tomu, ţe krevní tlak je velmi dobrým ukazatelem kardiovaskulárního systému,
můţeme díky němu zjistit vady právě v oběhovém systému. Rozlišujeme čtyři druhy tlaku, a to
centrální, periferní, arteriální a venózní. Toto rozdělení je podle místa snímání pomocí senzorů.
Centrální tlak se měří přímo v srdečních komorách. Jelikoţ centrální tlak lze měřit pouze v komorách
srdce, tak se tato metoda nazývá invazivní. Periferní tlak měříme v horních a dolních končetinách,
tedy na okrajových částech těla.
Tlakové senzory dělíme do dvou základních skupin. Senzory pro neinvazivní měření krevního
tlaku a senzory pro invazivní měření krevního tlaku. [9]

4.1 Neinvazivní senzory měření
Neinvazivní měření tlaku je zaloţeno na pouţití manţety na horní končetině. Jedná se o klasické
ambulantní vyšetření krevního tlaku. Manţeta, která se upevní na horní končetinu, nejčastěji levou,
protoţe je nejblíţe k srdci, částečně zamezí průtok krve. Tlak v manţetě pak přirovnáváme tlaku
v krevním řečišti. Máme několik druhů neinvazivního měření, a to auskultace zvuků pod manţetou,
měření oscilací objemu nafouknuté manţety, snímání pohybů arteriální stěny pod manţetou,
pletysmografie, impedanční reografie a ultrazvukový detektor vyuţívající Dopplerova jevu. [9]

4.2 Invazivní senzory měření
Výhodou senzorů pro invazivní měření krevního tlaku je, ţe se dají zavést do nepřístupných
míst. Nejčastěji je zavádíme do pravé síně, pravé komory, plicnice, levé síně a levé komory. Po
zavedení senzorů lze krevní tlak měřit po relativně dlouhou dobu. Pro invazivní měření pouţíváme
dva typy senzorů, extravaskulárního a intravaskulárního. [9]
4.2.1

Extravaskulární senzor
Extravaskulární senzor je aplikován spolu s katétrem vyplněným kapalinou. Snímač je umístěn
vně těla pacienta. Kapalina v katétru zajišťuje přenos tlaku mezi místem snímání a snímačem. Snímač
je umístěn v ochranném pouzdře, které je vybaveno dvěma přívody pro kapalinu. Jeden z přívodů
slouţí k připojení katetru a ten druhý k zásobovacímu zařízení s proplachovacím roztokem. Kapalina
ústí do malé komůrky, kde je membrána, která následně přenáší tlak na polovodičový snímač. Při
měření je velmi důleţité, aby se krev nesráţela v katétru. Proto je katétr proplachován hned po
zavedení, aby se do krevního řečiště nedostal vzduch. Důleţité je, aby během měření byl katétr se
snímačem umístěn ve stejné poloze, výšce, ve které se nachází dané místo měření. Kdyby se tato
výška změnila, tak by mohlo dojít k chybě měření, a to vlivem hydrostatického tlaku, který působí na
kapalinu v katétru. [9]

Obrázek 20: Extravaskulární senzor tlaku.
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4.2.2

Intravaskulární senzor
Senzor pro intravaskulární snímání tlaku je umístěn na špičce katétru. Existuje dvojí
provedení, můţe být optický vláknový či polovodičový snímač. Tento typ senzoru se zavádí přímo do
krevního řečiště, tedy je v přímém kontaktu s krví. Oproti extravaskulárního senzoru tlaku se zde tlak
nepřenáší tekutinou, ale je snímán přímo v místě měření. Mají jednu velkou nevýhodu a to, ţe jsou
mechanicky choulostivé a méně odolné vůči krevní sraţenině. Tyto typy snímačů jsou určeny jen pro
jednorázové pouţití, protoţe dochází k přímému kontaktu s krví.
Polovodičové senzory mají dva snímače, aby šlo snímat ve dvou místech. V těle katétru jsou uloţeny
přívodní kabely snímačů. Polovodičové snímače mohou měřit vyšší harmonický tlak aţ do hodnoty 10
kHz.
V dutině katétru u optického vláknového snímače jsou vedeny dva svazky optických vláken.
K jednomu svazku je připojen vysílač světelného záření, k druhému svazku je připojen detektor. Oba
dva svazky jsou zakončeny na špičce katétru kovovou membránou. Tato membrána se deformuje díky
působícímu tlaku, tím pádem tvoří odraznou plochu. Na této ploše se světelné záření vystupující
z jednoho svazku vláken odráţí a je následně přenášeno druhým svazkem k detektoru. Tento typ
snímače nepotřebuje galvanické oddělení, protoţe není vodivě propojen se vstupními obvody
monitoru tlaku. Pomocí optického vláknového snímače lze měřit vyšší harmonický tlak aţ do hodnoty
1000 Hz. [9]
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PRAKTICKÁ ČÁST
5 Návrh základního modelu srdce s možností simulace
základních poruch a vad srdce
5.1 Popis návrhu konstrukce a jednotlivých částí výukového modelu
Model je sestaven ze dvou plexisklových tabulí, které jsou navzájem uchyceny kovovými
distančními sloupky. Na vrchní desce je umístěna samolepka s částečným obrys lidského těla. Zde je
umístěn jednoduchý model srdce s následným zjednodušeným cévním systémem a maketami
vybraných orgánů. Cévy jsou zhotoveny ze silikonových hadiček, které jsou navzájem propojeny
akvarijními propojkami. V nich proudí voda, která nahrazuje krev. Srdce je zkonstruované ze
silikonové hmoty. Ze stejné hmoty jsou také zhotoveny plíce a mozek.
Abych rozlišila zobrazení okysličené a odkysličené krve, pouţila jsem podsvícení
silikonových hadiček pomocí LED pásků. Podsvícení červenou barvou znázorňuje okysličenou krev.
Led pásky svítící modře značí, kudy proudí v oběhu odkysličená krev. Celé LED podsvícení je
nalepeno ze spodní strany vrchní plexisklové desky pod jednotlivými silikonovými hadičkami.
Do pravé síně a komory je pomocí silikonové trubice zavedeno vodní čerpadlo, které čerpá a
pohání tekutinu podle naprogramované rychlosti. Toto čerpadlo slouţí jako pohon pro plicní oběh.
Druhé vodní čerpadlo je taktéţ za pomocí silikonové trubičky umístěno k levé síni a komoře. Obě
palivová čerpadla se spouští paralelně.
Jako další součástí modelu jsou tlakové senzory, které jsou napojeny ve dvou místech celého
zjednodušeného oběhového systému. Pro měření tlaku jsem pouţila senzory PPS58-Nx. Měření
samotného tlaku v silikonových hadičkách je prováděno ve dvou místech, aortě a duté ţíle.

Obrázek 21: Schéma celkového návrhu modelu.
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Pro sestavení modelu byly pouţity tyto komponenty:














Řídicí jednotka EV3
Tlakové senzory PPS58-Nx
Dotykové senzory
Palivové čerpadla Modelcraft
Velký servomotor EV3
Silikonové makety orgánů (srdce, plíce, mozek)
USB konektor
Samolepka - obrys horní části těla
Dvě desky plexi skel
Distanční kovové sloupky velikosti M3
Silikonové hadičky s akvarijními propojkami
Kabelové stahovací pásky
Svěrné spony

5.1.1

Řídicí jednotka EV3
Řídící jednotka EV3, neboli také programovatelný vývojový modul, je jednoduché
programovatelné zařízení, které představuje nejdůleţitější část Lega Mindstorms. Je to v podstatě
mozek celého sestaveného celku. Slouţí tedy jako řídící jednotka a zároveň jako zdroj energie. Lze ji
nabíjet buď 6 AA bateriemi nebo pomocí EV3 nabíjecí DC baterie. Umoţňuje programování a záznam
dat. Skládá se, ze 6-ti podsvícených tlačítek, ty jsou barevně odlišené. Dále z černobílého displeje,
vestavěného reproduktoru, USB portu, 4 vstupními a 4 výstupními porty, čtečkou mini SD
paměťových karet. Vzhled s legendou je zobrazen níţe na obrázku 22.

Obrázek 22:Řídící jednotka EV3 - horní pohled.

Legenda obrázku 22:
1 – Displej
2 – Tlačítko ZPĚT
3 – Tlačítko POTVRDIT/ON-OFF
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4 – Tlačítka VLEVO, VPRAVO, NAHORU, DOLŮ
Monochromatický LCD display, který je pod označením čísla 1, nám zobrazuje aktuální dění
uvnitř vývojového modulu EV3. Velikost display je 128 x 178 pixelů (výška x šířka). Lze z něj přečíst
stav baterie, název modulu, zda je bezdrátové připojení aktivní či ne. Taktéţ se na displeji můţe
zobrazit ikona pro spojení s jiným zařízením prostřednictvím USB portu. Pomocí tlačítek pod čísly 2-4
si můţeme postupně procházet jednotlivé rozhraní programovatelného vývojového modulu a volit si
program, který momentálně chceme spustit a pracovat v něm. Tlačítko ZPĚT (pod číslem 2 na
obrázku 22) nám slouţí k vrácení akce, přerušení spuštěného programu nebo vypnutí EV3 kostky.
Tlačítko POTVRDIT (číslo 3 v legendě na obrázku 22) zajišťuje výběr nastavení, výběr bloků při
programování vývojového modulu, výběr políčka. Poslední tlačítka, která jsou zobrazena na obrázku
pod číslem 4, jsou čtyři procházející tlačítka. Díky nim se můţeme pohybovat v celém menu
vývojového modulu. Lze je taktéţ jednotlivě naprogramovat pro určitý úkon, tím je myšleno, ţe je
z nich moţné vytvořit ovládací prvek.
Tabulka 1: Technické parametry řídící jednotky EV3.

Operační systém
Typ mikroprocesoru
Paměť Flash
Paměť RAM
Rozlišení displeje
Barevné rozlišení displeje
Komunikace USB 2.0 s hostitelským PC
Komunikace USB 1.1 s hostitelským zařízením
Karta microSD
Napájení
Konektory
Podpora funkce Auto ID

LINUX
ARM9 300 MHz
16 MB
64 MB
178x128
Černobílé
aţ 480 Mbit/s
aţ 12 Mbit/s
SDHC, verze 2.0, max 32 GB
6 baterií AA/EV3 nabíjecí baterie
RJ12
Ano

Prostřední sada knoflíků je podsvícená. Díky naprogramované barevné signalizaci víme co se
v danou chvíli s vývojovým modulem děje. Světla mají následovné barevné zbarvení: červená,
oranţová a zelená. Krom klasického svícení, lze nastavit tyto tři barvy, aby i blikali. Níţe, v tabulce 2
je popsaná indikace barevných kombinací. Tato naprogramovaná indikace je velmi logická.
Tabulka 2: Barevné indikace stavu řídící jednotky EV3.

Barva
Červená
Blikající červená
Oranţová
Blikající oranţová
Zelená
Blikající zelená

Stav
zapnutí/vypnutí/aktualizace
systém zaneprázdněn
upozornění/připraveno
upozornění/spuštěno
připraveno
spuštěný program

Na obrázku 23 je popis prvků programovatelného vývojového modulu z přední a zadní části.
Vstupní porty, které jsou pod číslem 1, slouţí pro připojení vybraných senzorů ze základní soupravy
EV3. Počítačový port slouţí pro připojení vývojového modulu k osobnímu počítači. Toto připojení je
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realizováno pomocí mini USB. Posledními porty na přední straně vývojového modulu jsou výstupní
porty. Ty slouţí pro připojení motorů.

Obrázek 23: Řídící jednotka EV3 - boční pohled I.

Legenda obrázku 23:
1 – Vstupní porty
2 – Počítačový port
3 – Výstupní porty
Dále se na řídicí jednotce ještě nachází hostitelský USB port, který slouţí pro vzájemné
propojení celkově aţ čtyř vývojových jednotek EV3 najednou. Nebo ho lze pouţít k přidání USB WiFi adaptéru pro připojení k bezdrátové síti. Řídicí jednotka EV3 má vstup pro SD kartu, díky které lze
rozšířit její paměť. Posledním prvkem této kostky je reproduktor. Ten nám zajišťuje přenos zvukových
efektů pouţitých při programování vývojového modulu. Reproduktor, USB port a vstup pro SD kartu
lze vidět na obrázku 24. [26]

Obrázek 24: Řídící jednotka EV3 - boční pohled II.

5.1.2

Programovatelný senzor PPS58-Nx
Pro snímání tlaku v silikonových hadičkách jsem vyuţila dva tlakové senzory PPS58-Nx,
které jsou rozšířenou výbavou robotické stavebnice Lego Mindstorms. Byl totiţ vyvinut pro starší
verzi, a to Lego NXT, ale je kompatibilní i se současnou verzí Lego EV3. Jedná se o analogový
snímač tlakové diference, který je vyobrazený na obrázku 25. Tento tlakový senzor je schopen změřit
tlak aţ do hodnoty 50 PSI (PSI je anglosaská jednotka), coţ odpovídá 399 896 Pa. Samotný senzor se
připojuje pomocí portů sériové komunikace typu UART. Senzor není jiţ potřeba kalibrovat, je tak
provedeno ze strany výrobce. Jeho technické parametry jsou uvedeny v tabulce 5.

36

Obrázek 25: Tlakový senzor PPS58-Nx.

Legenda obrázku 25:
1 – port pro spojení/komunikaci s programovatelnou kostkou
2 – měřidlo tlaku
Tabulka 3: Technické parametry tlakového senzoru PPS58-Nx.

Rozsah snímání [kPa]
Kompatibilita
Rozhraní
Rozlišení senzoru
Měrné jednotky

0 - 400
NXT-G, RobotC, BricxCC/NXC
I2C
10 bit
PSI, kPa, mbar

5.1.3

Dotykový senzor
Jedná se o analogový senzor, díky kterému dotáţeme detekovat stisknutí či uvolnění tlačítka.
Toto tlačítko se nachází na čelní části senzoru a má červenou barvu. V programovatelném prostředí
dokáţeme senzor naprogramovat na tři stavy, a to stisk, uvolnění a náraz. Nárazem je myšleno
stisknutí a následné uvolnění.

Obrázek 26: Dotykový senzor.

5.1.4

Palivové čerpadlo Modelcraft
K pohonu tekutiny ve výukovém modelu jsem pouţila dvě palivové čerpadla od společnosti
Modelcraft. Toto jednoduché čerpadlo má malou hmotnost a celistvou velikost. Je vyrobeno z kovu a
plastu. Není vhodné pro ponor do tekutiny. Pouţívá se převáţně pro čerpání benzínu nebo methanolu.
Dá se také pouţít právě jako čerpadlo pro tekutinu. Jeho maximální průtok je 0,6 l/min a zároveň je
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vhodné pro napájení 12 V/DC. Na vstup a výstup se napojují silikonové hadičky s vnitřním průměrem
2,5 mm. [25]
Tabulka 4: Technické parametry motoru palivového čerpadla Modelcraft.

RS-360SH
12 V/DC
1,2
4
42 x 45 x 65
70

Typ motoru
Napájení napětí
Průtok [l/min]
Průměr připojení [mm]
Rozměry [mm]
Hmotnost [g]

Tabulka 5: Technické parametry palivového čerpadla Modelcraft.

Palivové
0,6
0,6 – 1,2
12
70 x 56 x 33
77,2
Plast

Typ čerpadla
Maximální průtok [l/min]
Rozsah proudu [A]
Operační napětí [V] DC
Rozměry [mm]
Hmotnost [g]
Materiál krytu

Obrázek 27: Palivové čerpadlo s deskou plošných spojů.

Jak lze vidět na obrázku 25, k palivovému čerpadlu je připojena deska plošných spojů, která
slouţí jako propojení čerpadel a programovatelné kostky EV3. Tato deska i s palivovým čerpadlem
byla převzata z jiţ vypracované diplomové práce. [24]
5.1.5

Velký servomotor EV3
Výuková stavebnice obsahuje dva typy servomotorů. V mnou vytvořeném výukovém modelu
jsem pouţila velký motor, který je výkonný a díky správnému naprogramování dokáţe přesné a
působivé robotické pohyby. Na jeho vrcholu je umístěn rotační senzor s rozlišením 1°. Díky tomuto
senzoru je zajištěno přesné ovládání. Tento EV3 motor se programuje pomocí dvou
programovatelných bloků – Move Steering a Move Tank. Velký motor můţe dosahovat 160-170
ot./min. Jeho točivý moment je 20 Ncm s momentem zvratu 40 Ncm.
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Obrázek 28: Velký servomotor EV3.

5.1.6

LED pásky
Light emiting diode, neboli světelná dioda je jedna z mnoha typů osvětlení. Jedná se o
polovodičovou diodu, která je vyráběna z průhledného GaAs. Pro názorné barevné rozlišení
okysličené/odkysličené krve jsem pouţila modré a červené nalepovací LED pásky, které jsou
umístěny ze spodní strany vrchní desky plexi skla, pod silikonovými hadičkami. V tabulkách 6 - 7
níţe jsou vypsány technické parametry, jak červeného, tak i modrého LED pásku.
Tabulka 6: Technické parametry LED pásky - modrá.

SMD PLCC2
4
12
11
50
455 - 470
-25 - 60

Typ LED
Výkon [W/m]
Napájení [V]
Šířka [mm]
Délka [mm]
Specifikace barvy [nm]
Provozní teplota [°C]

Tabulka 7: Technické parametry LED pásky - červená.

Typ LED
Výkon [W/m]
Napájení [V]
Šířka [mm]
Délka [mm]
Specifikace barvy [nm]
Provozní teplota [°C]

SMD PLCC2
4
12
11
50
620 - 630
-25 - 60

Na obrázku 29 je schéma obvodu světelných diod. Jak si lze povšimnout LED diody jsou
uspořádány vţdy po třech kusech s jedním rezistorem v jedné větvi. Rezistor zde slouţí jako dělič
napětí. Protoţe, je zapotřebí, aby se hodnota napájení rozdělila do všech větví a mohl se tedy celý pás
světelných diod rozsvítit. Pokud by tento pásek neobsahoval dělič napětí, tak by se LED diody
nejblíţe ke zdroji zničily a k ostatním LED diodám by se napětí uţ nedostalo. Obrázek 29 je ukázkou
rozměrů pásku v jednom balení. Jak si lze povšimnout právě na zmíněném obrázku, balení obsahuje
maximálně 24 malých pásků, které jsou v jednom pásu spojeny. Tyto malé pásky lze od sebe oddělit
přestřiţením na vyznačených místech. Klouby, které jsou pro řez či přestřiţení určeny se nacházejí
vţdy co 3 diody LED. Proto jsou velmi flexibilní pro konstrukci plošných spojů. Celý pás má ze
spodní strany samolepící podloţku. Ţivotnost těchto světelných diod dosahuje aţ 100 000 hod.
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Spotřeba na jeden malý pásek je zhruba 1,5 W. Veškeré rozměry uvedené na obrázku 30 jsou
v milimetrech.

Obrázek 29: Schéma obvodu jednoho LED pásku.

Obrázek 30: Rozměry jednoho balení LED pásků.

5.1.7

Ostatní komponenty
Mezi ostatní komponenty, které jsem pouţila, na sestavení výukového modelu patří: silikonové
hadičky s vnitřním průměrem 2,5 mm, infuzní set, akvarijní propojky, samolepka částečného obrysu
těla, plexi sklo, distanční sloupky velikosti M3, šroubky M3, elektrolyticky pozinkované podloţky
s vnitřním průměrem 3,2 mm, kabelové stahovací pásky, svěrné spony, drátové propojky, šicí jehlu,
měděný drátek, adaptér a silikonovou hmotu. Pro vytvoření tří zobrazených maket orgánů - srdce,
plíce a mozek, jsem pouţila silikonovou modelínu Think Doh. Tato hmota je elastická a po zapečení
zanechává svůj tvar, s lesklým povrchem a částečnou pruţností materiálu. Díky adaptéru, který je
spojen s větví LED diod, je zajištěné síťové napájení podsvícení modelu.

Obrázek 31: Svěrné spony a kabelová stahovací páska.

40

5.2 Návrh SW v programu LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition
Pro vývoj softwarové části výukového modelu jsem pouţila EV3 software. Jedná se o speciální
programovatelné grafické prostředí, které je produktem firmy Lego. Ta vytvořila software, který nese
název LEGO MINDSTORMS Education EV3. Tento SW je otevřeným softwarem, který se značí
zkratkou OSS, tedy open-source system. Tato zkratka nám říká, ţe systém je s otevřeným zdrojovým
kódem. To znamená, ţe pro programování lze vyuţít i jiné typy programovacích jazyků.
Produkty od společnosti Lego, verze blok má svůj význam a zároveň se dá libovolně nastavit
podle daných potřeb. Pro snadnější a rychlejší orientaci jsou bloky barevně rozděleny do skupin.
V manuálu pro Lego Mindstorms je zmíněno co to vlastně je SW Lego Mindstorms Education EV3.
Tento software je vizuálním a intuitivním úvodem do programování, komplexním nástrojem
k záznamu a vykreslení dat. Dále je pro uţivatele digitálním pracovním sešitem, který obsahuje
instrukce a moţnosti poznámek. Zajišťuje rozvoj v oblasti vědy, techniky a matematiky.
Pro svoji SW část jsem pouţila konkrétně Teacher EDITION verzi, jelikoţ obsahuje veškeré
bloky, které byly zapotřebí k sestavení programu, a zároveň díky učitelské verzi jsem měla umoţněný
přístup k informacím, které se ve studentské verzi nevyskytují. Celý EV3 Software je v anglickém
jazyce. Proto v podkapitole 5.2.2 pouţívám anglické názvy z vývojového prostředí. EV3, lze
programovat právě v jiţ zmíněném SW, a to pomocí grafického prostředí či programovacího jazyku C,
RobotC. Pokud programujeme pomocí RobotC, tak zapisujeme textový kód pomocí příkazů jazyka C.
Jestliţe se rozhodneme pro sestavení programu v grafickém prostředí, tak na virtuální pracovní ploše
skládáme různé typy bloků. Kaţdý Prostředí programování
Grafické prostředí SW je uspořádáno velmi jednoduše a logicky. A to z toho důvodu, ţe právě
ve vývojovém prostředí pracují i děti niţších věkových kategorií, neţ pro které je LEGO
MINDSTORMS EV3 určeno.
Vývojové prostředí obsahuje:







Programovací plochu
Programovací bloky a palety
Okno hardwaru
Editor obsahu
Panel nástrojů k programování
File, Edit, Tools a Help
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Obrázek 32: Vývojové prostředí Teacher EDITION.

Pokud chce uţivatel pracovat se záznamem dat, musí si zaloţit soubor „Experiment“.
Prostředí, které umoţňuje záznam dat, obsahuje tyto oblasti:






Oblast grafu
Konfigurační panel
Hardwarové okno
Editor obsahu
Panel nástrojů k záznamu dat

Obrázek 33: Prostředí experimentu z Teacher EDITION.

5.2.1

Programovací bloky
Pro snadnou orientaci je v EV3 Softwaru vytvořena programovací paleta, která zahrnuje
programovací bloky rozdělené do sekcí. Těchto sekcí se v programovací paletě nachází celkem šest, ty
jsou navíc barevně rozlišené.
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Bloky akcí
Action Blocks, tedy bloky akcí jsou sdruţeny pod zelenou barvou. V této kategorii
nalezneme celkem sedm bloků. V legendě pod Obrázkem 34 jsou vypsány jejich
jednotlivé názvy.

Obrázek 34: Programovací bloky akcí.

Legenda k obrázku 34:
1 – Medium motor (střední motor)
2 – Large motor (velký motor)
3 – Move steering (pohyb)
4 – Move tank (pohyb tanku)
5 – Display (obrazovka)
6 – Sound (zvuk)
7 – Brick status light (kontrolky EV3 kostky)


Bloky toků
Flow Blocks, mají oranţové zbarvení. Tento segment bloků kontroluje určité úseky
v programu.

Obrázek 35: Programovací bloky toků.

Legenda k obrázku 35:
1 – Start
2 – Wait (čekání)
3 – Loop (cyklus)
4 – Switch
5 – Loop interrupt (přerušení cyklu)


Senzorové bloky
Ţlutou barvou jsou odlišeny Sensor Blocks. V této kategorii najdeme veškeré senzory,
s kterými lze pracovat.

Obrázek 36: Programovací bloky senzorů.
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Legenda k obrázku 36:
1 – Brick Buttons (tlačítka EV3 kostky)
2 – Colour sensor (senzor barvy)
3 – Gyro sensor (gyroskop)
4 – Infrared sensor (IR senzor)
5 – Motor rotation (otáčky motoru)
6 – Temperature sensor (teplotní senzor)
7 – Timer (časovač)
8 – Touch sensor (dotykový senzor)
9 – Ultrasonic sensor (ultrazvukový senzor)
10 – Energy meter (ergometr)
11 – NXT sound sensor
12 – Mindsensors PPS58 (tlakový senzor)


Datové bloky
Veškeré datové operace nám zajišťují Data Blocks, které jsou červené.

Obrázek 37: Programovací datové bloky.

Legenda k obrázku 37:
1 – Variable (proměnné)
2 – Constant (konstanty)
3 – Array operations (řada operací)
4 – Logic operations (logické operace)
5 – Math (matematický)
6 – Round (zaokrouhlení)
7 – Compare (porovnání)
8 – Range (rozsah)
9 – Text (text)
10 – Random (náhodné)


Pokročilé funkce
Pokročilé funkce, neboli v programu nazvané Advance Blocks, jsou modrého zbarvení.
V modré sekci nalezneme tedy ikony jednotlivých bloků, které nám zajišťují speciální
akce v programu.

Obrázek 38: Programovací bloky pokročilých funkcí.
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Legenda k obrázku 38:
1 – File access (přístup k souborům)
2 – Data logging (záznam dat)
3 – Messaging (zprávy)
4 – Bluetooth connection (připojení BT)
5 – Keep awake (reţim spánku)
6 – Raw sensor value (hodnota senzoru)
7 – Unregulated motor (neregulovaný motor)
8 – Invert motor (obrátit motor)
9 – Stop program (zastavení programu)
10 – Comment (komentáře)


Moje bloky
Pokud uţivatel během programování pouţívá opakovaně segment programu, který si
vytvořil a je obsáhlý, můţe si ho uloţit právě do kategorie „My Blocks“, která je
vytvořena pro tyto účely. Tím pádem si usnadní následnou práci. Barevné označení
segmentu „Moje bloky“ je tyrkysové barvy. [26]

5.3 Návrh a popis jednotlivých stavů a simulací funkčnosti výukového
modelu srdce
Před samotným programováním jsem zkonstruovala algoritmus formou class diagramu. Tento
strukturovaný diagram obsahuje návrh programu, který jsem následně zhotovila pomocí
programovatelného grafického prostředí Teacher EDITION. Algoritmus celého programu je na
obrázku 39. Při programování jsem postupovala přesně podle diagramu, který byl pro mne stěţejní
částí celé mé práce. Celkový návrh simulací nemocí na výukovém modelu jsem realizovala tak, aby
uţivatelské rozhraní bylo co nejpříjemnější a zároveň moţná jednoduchá manipulace s řídící
jednotkou. Prvotní návrh výukového SW byl zaměřen na záznam a následné ukládání naměřených dat.
Tyto hodnoty pak měly být vykresleny v grafickém poli. Podle diagramu algoritmu celkové SW části,
lze vidět, ţe se vše uskutečnilo a realizovalo.
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Obrázek 39: Class diagram - algoritmus SW části.

Všechny kardiovaskulární nemoci, které jsou zařazeny v mnou naprogramovaném SW byly
popsány v kapitole 2.3. Kaţdá ze tří nemocí, které obsahuje program má nastavené palivové čerpadla
na počet otáček za sekundu. Tento počet jsem volila aţ po sestavení modelu a programu podle
potřeby. Vycházela jsem z teoretických poznatků uvedených v teoretické části.
Na obrázku 40 je vývojový diagram, kde je popsán přechod mezi jednotlivými reţimy. Pro
přechod mezi naprogramovanými reţimy je potřeba vţdy spuštěnou část programu zastavit. Zastavení
se provádí pomocí jednoho dotykového senzoru, viz obrázek 52, umístěného u řídící jednotky.
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Obrázek 40: Vývojový diagram pro přechod mezi jednotlivými režimy.
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6 Realizace softwarové i hardwarové části výukového modelu
srdce se zpracováním naměřených dat
Interaktivní výukový model srdce byl zhotoven pomocí různých druhů materiálu a komponent.
Během tvorby došlo k určitým úpravám, které byly nezbytné pro dostatečnou funkčnost. Jedná se
převáţně o zjednodušení krevního oběhu kvůli vznikajícím vířivým proudům v silikonových
hadičkách.

6.1 Realizace konstrukce výukového modelu
Z konstrukčního hlediska jsem pouţila komponenty, které jsou jiţ zmíněné a podrobně popsány
v kapitole 5.1.
Podkladem a zároveň jako jednu z hlavních částí modelu jsem pouţila dvě plexi skla o
rozměrech 50 x 45 cm (výška x šířka). Vrchní sklo bylo zapotřebí upravit pro vstupy/výstupy cév,
otvor pro srdce, řídící jednotku a otvory pro upevnění. Veškeré řezy jsem provedla pomocí stolní
vrtačky a elektrické přímočaré pily. Poté jsem na vrchní stranu modelu nalepila monomerickou
samolepku s částečným obrysem lidského těla. Povrch samolepky je matný. Pro její vyrobení se
pouţila technologie laminace, která zajišťuje vysokou odolnost jak mechanickou, tak i vlhkostní.
Následně jsem pomocí nůţek vystřihla veškeré potřebné otvory právě do jiţ nalepené samolepky horní
části lidského těla. Na obrázku 41 je zobrazen mnou pouţitý částečný obrys. Jakmile jsem měla
připravený veškerý materiál pro sestavení výukového modelu, nastala část sestavovací. Té se
podrobněji věnuji v následující kapitole 6.2.

Obrázek 41: Částečný obrys těla - samolepka.

6.2 Propojení a sestavení jednotlivých HW komponent
Jak jiţ bylo zmíněno v předcházející kapitole, hlavními opěrnými body jsou dvě desky plexi
skel, které jsou k sobě připevněny pomocí distančních sloupků velikosti M3 a výšky 6 cm. Po úpravě
vrchní části modelu bylo zapotřebí vyrobit maketu srdce. Ten jsem zhotovila ze silikonové hmoty
Thnik Doh. Maketa srdce byla po vytvarování zapečena v elektrické troubě, pro udrţení tvaru. Srdce
jsem umístila a následně upevnila pomocí silikonového lepidla do jiţ vyřezaného otvoru určeného
právě pro něj. V těsné blízkosti srdce jsem upevnila dvě plíce a v oblasti hlavy mozek. Taktéţ ze
stejného silikonového materiálu. Následně bylo zapotřebí rozřezat jednotlivé části LED pásků, aby se
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mohli nalepit pod silikonové hadičky. Problém s pospojováním jednotlivých kousků světelných diod
jsem vyřešila pomocí drátových propojek. Tyto propojky byly připájeny ke koncům kaţdého pásku.
Tím pádem jsem malé LED pásky umístila tak, aby naznačovaly průtok okysličené a odkysličené krve.
Jelikoţ nejde detailně vytvořit okysličování a odkysličování krve, rozhodla jsem se umístit červené
světelné diody na pravou stranu modelu. Modré LED pásky jsou umístěné na levé stravě, blíţe
k vyobrazené tváři. Drátové propojky jsou ještě pouţity pro propojení celého systému LED podsvícení
s adaptérem. Napájení zmíněných polovodičových diod je pomocí síťového napětí. Připevnění
vytvořeného světelného obvodu bylo zajištěno pomocí silikonového lepidla. Celý obvod zhotovený
z LED pásků je umístěn ze spodní strany vrchní části modelu.
Dvě palivová čerpadla Modelcraft jsem taktéţ umístila ze spodní části horního plexi skla.
Připevnila jsem je z obou dvou stran hlavy pomocí samolepící svěrné spony a kabelové stahovací
pásky. Na vstup a výstup čerpadla pak byly navlečeny silikonové hadičky. Veškeré silikonové
hadičky, které byly na modelu pouţity, jsou propojeny pomocí ″Y″ a ″T″ akvarijních propojek.
Silikonové hadičky se nacházejí jak na povrchu modelu, tak i v jeho prostřední části, kde jsou
napojeny na dvě palivová čerpadla a dva tlakové senzory PPS58-Nx. Jelikoţ senzor PPS58-Nx je
citlivý na vodu, upevnění silikonových hadiček z infuzního setu je zajištěno pomocí tenkého drátku.
Navíc je celý senzor obalen potravinářskou folii a elektrickou lepicí páskou.
Do vyřezaného levého bočního rohu je vloţena programovatelná řídící jednotka EV3. Ta je
pomocí propojovacích kabelů s konektory RJ12 spojena jak s čerpadly, tak i s tlakovými senzory.
Palivová čerpadla jsou připojena na výstupní porty A, B. Tlakové senzory PPS58-Nx jsou připojeny
na vstupní porty 1 a 2. Dotykové senzory, kterými je řízen chod programu, jsou zapojeny do vstupních
portů 3, 4. Velký servomotor, který zajišťuje pohyb makety srdce je připojen na výstupní port C.
Osobní počítač, na kterém je nainstalovaný vytvořený SW, je spojen díky propojovacímu kabelu USB
A-B mini. Na obrázku 42 je zobrazen vzhled celého modelu.
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Obrázek 42: Půdorys výukového modelu.

Obrázek 43 je detailní zobrazení výukového modelu na vytvořené makety orgánů ze silikonové
hmoty a jejich umístění na vrchní části modelu.

Obrázek 43: Přiblížený detail modelu.
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6.3 Implementace SW pro simulaci jednotlivých stavů
Jak jsem jiţ zmínila v kapitole 5.2, pouţila jsem pro vytvoření SW intuitivní grafické
programování v EV3 software Teacher EDITION. Pro sestavení kompletního programu jsem pouţila
tyto programovací palety: bloky akcí, toků, senzorové, datové a blok pokročilých funkcí. Samotný
program je rozdělen do dvou funkčních bloků. Všechny tyto bloky jsou spuštěny souběţně, pomocí
jediného tlačítka „START“. Při zapnutí softwaru se na display řídící jednotky EV3 zobrazí uvítací
obrazovka. Následně si uţivatel volí libovolný předem naprogramovaný reţim pomocí dotykových
senzorů.

Obrázek 44: Uživatelské prostředí.

Obrázek 45: Kód pro zobrazení menu.

Pomocí prvního bloku „Displej“ na obrázku 45 jsem si nastavila obdélník, který se mi zobrazí
na samotném začátku programu. V něm dále je vypsán text „VITEJTE V PROGRAMU MERENI
TLAKU“. Tento text neobsahuje diakritiku, protoţe samotné vývojové prostředí neumoţňuje
pouţívání háčků a čárek. Po uvítací části se program dělí na dva funkční bloky. Z toho jeden zajišťuje
chod nastavených reţimů a druhý obsluhuje pohyb samotné makety srdce. Jednotlivé části těchto
funkčních bloků jsou popsány níţe.
Do programu jsem zahrnula celkově tři kardiovaskulární onemocnění: hypotenzi, hypertenzi a
tachykardii. Dále je v programu ještě zařazena normotenze. Normální krevní tlak, který právě
nazýváme odborně Normotenze, je přibliţně tlak 120/80 mmHg, u zdravého člověka. Kaţdý z těchto
reţimů má předem nastavené jednotlivá čerpadla tak, aby co nejvíce měřený tlak odpovídal realitě. Na
obrázku 46 je vidět nastavení čerpadel pro reţim Normotenze. Počet otáček za sekundu motorů je
nastaven v zelených blocích. Oranţové bloky jsou časové prodlevy. V prvním případě je čas mezi
spuštěním druhého kola rotace motorů 0.3 sekundy, poté 0.7 sekund. Coţ odpovídá časové době
systoly a diastoly u zdravého člověka. Poslední blok na obrázku 46 je část kódu, díky kterému se
přeruší spuštěný cyklus a následně můţe uţivatel volit další reţim.
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Obrázek 46: Část programu pro čerpadla.

Pro měření tlaku v silikonových hadičkách jsem pouţila dva tlakové senzory PPS58-Nx. Na
obrázku je část programu pro jeden tlakový senzor. Druhý tlakový senzor, je naprogramovaný stejně,
akorát má rozdílnou kalibraci. Program se skládá s bloku pro samotný senzor PPS58-Nx, z kterého
přijímám data, které jsou kalibrována na poţadovanou hodnotu. Třetí bloky této části programu,
oranţový, zajišťuje nepřetrţité vypisování měřeného tlaku na obrazovku řídící jednotky. Veškeré
měřené data se ukládají do paměti a následně se dají stáhnout ve formátu, doc. Ukládání zajišťují dva
modré bloky.

Obrázek 47: Grafický kód pro měření tlaku.

Další důleţitou částí prvního funkčního bloku je naprogramování měření pulsu, který je taktéţ
zobrazován na displeji. Prvotní hodnoty pro výpočet finálního pulsu, jsou ukládány z měřeného tlaku.
Jako princip pouţívám metodu výpočtu frekvence jednotlivých tlakových pulsů za jednu minutu. Tedy
jsem si zvolila trigger úroveň, která stanoví kdy má funkce „Timer“ začít počítat čas. Následně se
jednotlivé frekvence vynásobí číslem 60 a výsledný puls se zobrazí na displeji řídící jednotky. Na
konci smyčky je opět funkce, která zastavuje celý cyklus na poţádání dotykového tlačítka.

Obrázek 48: Část programu - puls.
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Na obrázcích 49 a 50 umístěných níţe jsou fotografie displejů kaţdého naprogramovaného
reţimu. Hodnoty zobrazené na níţe uvedených fotografiích jsou zaznamenány v průběhu získávání dat
pro verifikaci dosaţených výsledků.

Obrázek 49: Naměřené hodnoty, 1 - Normotenze, 2 - Hypertenze.

Obrázek 50: Naměřené hodnoty, 1 - Hypotenze, 2 - Tachykardie.
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Druhý funkční blok programu je určený pro pohyb makety srdce na výukovém modelu. Tato část
programu je na obrázku 51. Pohyb je zajišťován díky velkému servomotoru z výukové sady EV3.
Tento motor je k maketě upevněn díky šicí jehle a propojovacímu drátu. V zelených blocích
samotného motoru jsou nastaveny síly rotací a čas jejich trvání.

Obrázek 51: Grafický kód pro pohyb makety srdce.

Spuštění a přepínání mezi jednotlivými reţimy je zajištěno pomocí stisknutí dvou dotykových
senzorů. Na obrázku 52 jsou tyto senzory očíslovány. Dotykový senzor pod číslem 1, zajišťuje
přepínání mezi naprogramovanými reţimy. Pomocí druhého senzoru, číslo 2, přerušujeme probíhající
reţim.

Obrázek 52: Popis dotykových senzorů.
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7 Verifikace funkčnosti výukového modelu
Výstupem celé simulace jednotlivých naprogramovaných reţimů jsou číselná data, která si
uţivatel stáhne z vývojového prostředí Teacher EDITION verze EV3. A to konkrétně v oblasti ″okno
hardwaru″. Naměřená data se uloţí v souboru s koncovkou doc. Pak je na uţivateli jaký SW pouţije
pro zhotovení grafů. Pro své vizuální účely jsem vyuţila Microsoft Excel, ve kterém jsem si zhotovila
grafy z naměřených hodnot. Na obrázcích 53 – 60 jsou grafy jednotlivých naprogramovaných reţimů.
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Obrázek 53: Graf režimu Normotenze.
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Obrázek 54: Graf režimu Normotenze.
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Obrázek 55: Graf režimu Hypertenze.
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Obrázek 56: Graf režimu Hypertenze.
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Obrázek 57: Graf režimu Hypotenze.
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Obrázek 58: Graf režimu Hypotenze.
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Režim Tachykardie - tlak v modelu Aorty
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Obrázek 59: Graf režimu Tachykardie.
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Obrázek 60: Graf režimu Tachykardie.

Sestavený výukový model srdce splňuje základní poţadavky, které byly definovány v zadání
bakalářské práce. Lze si na něm upevnit své znalosti ohledně tématu kardiovaskulárního systému a
jeho principu. Model byl realizován podle teoretických předpokladů a následné funkčnosti. Software,
který byl pro tento výukový model vytvořený, dostatečně pohání kapalinu ve formě vody v celém
oběhu vytvořeného ze silikonových hadiček. Taktéţ maketa srdce je pohyblivá. Data jsou snímána a
ukládána do paměti řídící jednotky EV3. Z těchto dat se následně dají vykreslit grafy ve vybraném SW
v osobním počítači.
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8 Závěr
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření interaktivního výukového modelu srdce
s měřením a analýzou signálů. Práci jsem rozdělila do dvou velkých částí, a to teoretické a praktické.
V prvním bodě se zabývám teoretickým rozborem anatomického uloţení lidského srdce, jeho
funkčností, jednotlivými dutinami v něm a krevním oběhem. Právě krevní oběh je podstatnou částí,
bez které by lidské srdce nemohlo fungovat a člověk ţít. Jelikoţ bylo mým úkolem simulovat pár
vybraných nemocí kardiovaskulárního systému, jsou taktéţ tyto onemocnění zahrnuté do rozboru.
Velký důraz jsem kladla na průzkum světového trhu s učebními pomůckami srdce či celého
oběhového systému. Díky němu jsem se inspirovala při vytváření určitých částí mého modelu.
Praktická část, která je druhým bodem mé práce zahrnuje, popis jednotlivých komponent pouţitých na
vytvoření modelu. Taktéţ je v ní zakomponován postup sestavování modelu a vývoj celé softwarové
části pro následnou simulaci onemocnění kardiovaskulárního systému.
Veškeré dílčí kroky jsem fotograficky zdokumentovala, popsala a vloţila do své práce. Velkou
část práce jsem věnovala sestavení modelu a rozboru jednotlivých komponentů pouţitých pro
zhotovení modelu. Během realizace jsem pouţila část moderní výukové technologie EV3. Jedná se o
robotickou stavebnici, která je snadno programovatelná díky intuitivnímu grafickému softwaru.
Vytvořený software zajišťuje chod celého modelu. Díky programovatelné řídící jednotce EV3 jsou
poháněny jednotlivá palivová čerpadla Modelcraft, zaznamenávaná data ze dvou senzorů PPS58-Nx,
pohyb makety srdce a ovládání celého programu pomocí dvou dotykových senzorů. Celý vývoj
programu je taktéţ popsán v mé bakalářské práci.
Výukové modely zvláště oběhové soustavy jsou nedílnou součástí kaţdé výuky anatomie či
biologie na základních a středních školách. Můj model není detailní, pouze zjednodušený. Ale i tak je
dostačující pro vysvětlení funkčnosti této důleţité soustavy v lidském těle. A to z toho důvodu, ţe
lidský organismus je velmi sloţitý, taktéţ jako jeho kardiovaskulární systém. Velmi často se učitelé
setkávají s neznalostí studentů tohoto tématu. Právě mnou vytvořený zjednodušený výukový model
má slouţit pro názornou ukázku nejenom celého oběhu, ale i některých závaţných srdečních
onemocnění.
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