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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu baroreflexu v prostředí Matlab. Součástí 

bakalářské práce je laboratorní úloha, ve které si studenti ověří své znalosti o baroreflexu a vyzkoušejí 

si na modelu, jak baroreflex funguje. Matematický model je zpracován v prostředí Matlab Simulink a 

následně pomocí vytvořeného uživatelského rozhraní GUI je možné sledovat průběhy arteriálního 

tlaku, srdeční frekvence, periferního odporu při působení baroreflexu i bez něj. 
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Abstrakt 

This thesis deals with the creation a model of baroreflex in Matlab Simulink. Component of 

bachelor's thesis is the laboratory task in which the students check their knowledge of the baroreflex 

and will try on the model how baroreflex works. The mathematical model is developed in Matlab 

Simulink and then using the user interface GUI is possible monitor waveforms of arterial pressure, 

heart rate, peripheral resistance when exposed to baroreflex even without him. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

BEF – modulace baroreflexu  

BF - vliv baroreflexu na srdeční frekvenci 

BR - vliv baroreflexu na periferní odpor 

BV - vliv baroreflexu na žilní segment 

CV - poddajnost žilního segmentu [       ]   

F - periferní tok [      ] 

FH - srdeční výdej [      ] 

fH – srdeční frekvence [Hz] 

fH0 - základní srdeční frekvence [Hz]  

K – konstanta 

p - arteriální tlak [mmHg] 

pV - tlak v žilní části 

Rp - periferní odpor [           ] 

RP0 - základní periferní odpor [           ] 

u – vstup signálu 

Va, Vv - objemy arteriálního a venózního úseku [ml] 

Va(0), Vv(0) – počáteční objemy úseku [  ] 

VS – tepový objem [ml] 
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Úvod 

Baroreflex patří mezi nejznámější a nejlépe prostudované způsoby regulace krevního tlaku[2] . 

Baroreflex reguluje krátkodobé výkyvy krevního tlaku (pracuje jako nárazníkový systém)[18], a tak 

udržuje krevní tlak za normálních situací kolem normální hodnoty středního arteriálního tlaku, která je 

přibližně 90 mmHg[19] .  

Cílem této bakalářské práce je vytvoření programu modelu baroreflexu v prostředí Matlab 

Simulink. Následně se vytvoří uživatelské prostředí pro práci s modelem pomocí Matlab GUI, ve 

kterém se bude simulovat regulace tlaku pomocí baroreflexu a bez něj. Studenti si mohou vyzkoušet, 

jak model baroreflexu zareaguje při určitém nastavení arteriálního tlaku se zapnutým a vypnutým 

baroreflexem atd. 

 V 1. kapitole se nejprve podíváme na způsoby, jak lidský organizmus reguluje tlak pomocí různých 

mechanizmů. Dále si ve 2. kapitole ukážeme rovnice, které modelují funkce v krevním oběhu např. 

rovnice výpočtu tlaku v žilní části, toku krve periferiemi, srdeční frekvence aj. 

Na základě zjištěných poznatků se přejde k realizaci programu v prostředí Matlab Simulink.  Toto si 

ukážeme ve 3. kapitole. Program Matlab byl vybrán z důvodu širokého využití ve výuce.  

Ve 4. kapitole se pomocí fyziologických poznatků ověří funkčnost modelu baroreflexu při nastavení 

dvou odlišných hodnotách arteriálního tlaku. 

V 5. kapitole si ukážeme realizovaný program. Program nám umožňuje zobrazit grafy arteriálního 

tlaku, srdeční frekvence a periferního odporu při zapnutém a vypnutém baroreflexu, dále umožňuje 

nastavení různé výšky impulsu arteriálního tlaku a počáteční hodnoty změny arteriálního tlaku. 
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1. Způsoby regulace krevního tlaku 

Regulace krevního tlaku řídí a zajišťuje prokrvení tkání a orgánů a následně zajištění celkové 

funkce oběhového ústrojí. Z toho je možné usoudit, že regulační mechanismy systémového oběhu se 

dělí podle působení a to na místní a celkové.  

Místní regulace - hladká svalovina reaguje na místní podmínky a podněty. Průtok dílčími tkáněmi a 

orgány je řízen podle lokálních potřeb.  

Celková regulace - hladká svalovina reaguje na instrukce z centrály celkových regulačních 

mechanismů, jež se nacházejí v mozkovém kmeni. Takto je uchován konstantní tlak krve při 

nepřetržitých změnách průtoku dílčími orgány v důsledku změn jejich požadavků na prokrvení.[1] 

1.1 Místní regulační mechanismy 

Regulační mechanismy mají tři hlavní úkoly, které uvádí[2] : 

1. uchovat stálý průtok krve tkání i při změně tlaku krve, 

2. uchovat konstantní lineární rychlost toku krve, 

3. uzpůsobovat průtok krve tkání podle metabolické aktivity. 

1.1.1 Myogenní autoregulace 

Autoregulace je zprostředkována myogenním mechanismem, což má za úkol uchovat konstantní 

průtok krve cévou i při změně tlaku krve. V základním principu to znamená, že zvýšený tlak krve 

zapříčiní roztažení cévní stěny, jež má za následek zmenšení průsvitu cévy vlivem kontrakce její 

hladké svaloviny[1]. 

Tento typ autoregulace je používán především v ledvinách, kde umožňuje, aby průtok krve ledvinou 

se neměnil při obvyklém výkyvu arteriálního tlaku krve. Myogenní regulace tlaku se také podstatně 

projevuje v mozku. Tato regulace nastává např. v situacích, kdy dochází ke změně polohy těla. 

V okamžiku kdy člověk leží a pak vstane, klesne vlivem gravitace tlak. Pokud by nefungovala 

autoregulace, znamenalo by to pokles průtoku krve proudící mozkem a tím pádem i ohrožení 

mozkových funkcí (jako první by bylo vědomí). Proto v tomto případě dojde díky myogenní 

autoregulaci k vazodilataci, která uchová průtok krve mozkem i při zmíněné změně polohy těla[1]. 

1.1.2 Endotelová regulace 

Jestliže nastane v cévě vzestup lineární rychlosti toku krve, dostaví se v této arteriole vazodilatace. 

Tato vazodilatace je opatřena cévním endotelem, jenž díky zvětšenému smykovému napětí 

v membráně endoteliálních začne vylučovat oxid dusnatý (NO), jenž působí vazodilatačním účinkem. 

Přesný účel tohoto mechanizmu není úplně jednoznačný, pravděpodobně se jedná o nějaký typ 

ochrany celivosti endotelu[1]. 
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1.1.3 Metabolická regulace 

Jedná se o regulační mechanismy fylogeneticky nejstarší, nejjednodušší a tedy i nejspolehlivější. 

Jejich záměrem je zachování rovnováhy mezi metabolickými požadavky orgánu a mírou průtoku krve 

orgánem. Látky, jako je například kyslík, které jsou potřebné pro zabezpečení metabolismu, nebo 

naopak vznikající metabolity ovlivňují hladké svaly cév (buď přímo nebo běžněji přes endoteliální 

receptory a s nimi spojenou produkci NO) a ovlivňují jejich tonus. Jedná se tedy o regulaci humorální 

pracující na principu klasické zpětné vazby[1]. 

1.2 Celkové regulační mechanismy 

Prvořadou povinnosti celkového regulačního mechanismu je řízení celkového periferního odporu a 

minutového srdeční výdeje, tak aby byl nepřetržitě zachován tlakový gradient potřebný pro zachování 

toku krve v cévách. Dále také tyto regulační mechanismy jsou zodpovědné za zachování konstantního 

arteriálního tlaku krve při odlišné redistribuci minutového srdečního objemu[1]. 

1.2.1 Rychlé (krátkodobé) mechanismy 

Jedním z mechanismu, který spadá pod tuto kategorii, je nervový regulační mechanismus. Mezi 

důležité nervové mechanismy patří cévní reflexy, které prostřednictvím sympatiku řídí hodnotu tlaku 

krve[1]. 

Nejznámější a nejlépe prostudované cévní reflexy jsou baroreceptorové reflexy. Jsou to nervové 

mechanismy, které jsou zprostředkovány baroreceptory, jež se nacházejí skoro ve všech velkých 

cévách hrudníku a krku, především v oblasti aorty a ve stěnách karotid. Funkčně se zařazují mezi 

mechanoreceptory, protože reagují v první řadě na mechanickou deformaci stěny cév, jež je způsobena 

změnami v tlaku[16]. 

Informace o stimulaci receptorů arteriálním tlakem, jsou prostřednictvím aferentních vláken 

posílány do CNS (centrální nervové soustavy). Přesněji do vazomotorických, kardioinhibičních a 

kardioexcitačních center. Zvýšením arteriálního tlaku dojde ke zvýšené stimulaci baroreceptorů, což 

se projeví snížením aktivity sympatika a aktivaci parasympatika v centrech pro řízení srdeční činnosti. 

To znamená, že dojde ke snížení srdeční činnosti, především srdeční frekvence. Snížená srdeční 

frekvence a zvětšený průsvit cév způsobí, že se tlak vrátí do normální hodnoty[1]. 
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2. Matematický model baroreflexu 

 

 
Obr. 2.1: Schéma regulačního okruhu[2]  

 

Toto schéma regulačního okruhu je názornou ukázkou zjednodušeného matematického modelu 

krevního oběhu, který demonstruje funkci baroreflexu. V tomto modelu je krevní oběh sestaven pouze 

pro systémový okruh, plicní okruh je zanedbán. Základem jsou dva bloky, představující části 

arteriálního a venózního řečiště, jež jsou schopné měnit jejich objem (rovnice 2.1 - 2.2)[2] .  

Pro jejich objemy platí rovnice (2.1) a (2.2), kterou uvádí[2] : 

 

    ( )    ( )  ∫ (    )  
 

 

   [  ]                                                (   )  

  ( )    ( )  ∫ (    )  
 

 

   [  ]                                                (   ) 

 

kde jsou Va, Vv  – objemy arteriálního a venózního úseku [ml], Va(0), Vv(0) – počáteční 

objemy úseku [  ], F – periferní tok [      ], FH – srdeční výdej [      ]. 

2.1 Rovnice výpočtu tlaku v žilní části 

Pro zjednodušení je možno si venózní část systémového oběhu představit jako uzavřenou nádobu, 

která má pružnou stěnu. Hydrostatický tlak v této nádobě je dán objemem kapaliny, jenž se v této 

nádobě nachází, a poddajností neboli pružností nádoby. Čím je objem kapaliny větší a stěna méně 

poddajná, tím bude také vyšší hodnota tlaku uvnitř této nádoby[1]. 
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 Díky tomuto poznatku je možné vypočítat tlak v žilní části podle rovnice (2.3), kterou uvádí [2] : 

   
  
  

  [    ]                                                                  (   ) 

 

kde je CV = 10 [       ] – poddajnost žilního segmentu.  

2.2 Rovnice výpočtu toku krve periferiemi 

Rozdíl tlaků mezi dílčími segmenty krevního oběhu způsobí tok krve. Z toho je možné vyvodit, že 

krev může protékat z míst vyššího tlaku do míst nižšího tlaku. Tento způsobený tlakový gradient je 

vytvářen srdcem a dovoluje toku krve zdolat odpory v krevním řečišti, jež jsou závislé na průsvitu cév, 

jejich délce a na viskozitě krve. 

Pomocí obdobné rovnice Ohmova zákona lze formulovat vzájemný vztah velikosti průtoku krve, 

tlakového gradientu a periferního odporu řečiště[1]. 

Tok krve periferiemi je zjednodušeně modelován rovnicí (2.4), kterou uvádí [2] : 

 

  
 

  
  [

  

 
]                                                                          (   ) 

 

kde je Rp – periferní odpor, jenž v cévním řečišti působí proti toku krve [           ], 

 p – arteriální tlak [mmHg].  

Tlak v arteriální části je modelován jako nelineární funkce objemu tepenného segmentu 

zadaná tabulkou. Náležitý blok na Obr. 3.13 (označen     ) ho lineárně interpoluje[2] . 

2.3 Rovnice výpočtu srdečního výdeje 

Výpočet srdečního výdeje je možné odůvodnit z fyziologických poznatků srdce, které při jednom 

stahu komory vypudí kolem 70 ml krve a jeho počet stahů za minutu je v klidu kolem 70 – 80. Pokud 

se provede součin srdeční frekvence a tepového objemu, pak dostaneme hodnotu srdečního výdeje 

srdce dle rovnice (2.5), kterou uvádí [1],[2] : 

          [
  

 
]                                                                 (   ) 

kde fH – srdeční frekvence [Hz], VS – tepový objem [ml] 

 

Tepový objem VS je určován jako nelineární funkce venózního tlaku (blok označený      ). Pro 

nízké hodnoty venózního tlaku platí prakticky přímá úměrnost mezi tepovým objemem a venózním 

tlakem. Při vyšších hodnotách venózního tlaku nastává nasycení tepového objemu[2] . 
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2.4 Rovnice vyjadřující vliv baroreflexu na parametry krevního 

oběhu 

Následující rovnice (2.6) – (2.8) jsou uvedeny v [2] . 

Vliv baroreflexu na srdeční frekvenci je modelován rovnici (2.6): 

                [  ]                                                 (   ) 

kde fH0 = 1,25 [Hz] – základní srdeční frekvence, BF = 1 – vliv baroreflexu na srdeční frekvenci, 

 BEF – modulace baroreflexu (           ). 

 

Vliv baroreflexu na periferní odpor je modelován rovnici (2.7): 

               [           ]                      (   ) 

kde RP0 = 1 [           ] – základní periferní odpor, BR = 1,5 – vliv baroreflexu na periferní 

odpor, BEF – modulace baroreflexu (           ). 

 

Vliv baroreflexu na žilní objem je modelován rovnici (2.8): 

             [  ]                                                     (   ) 

kde VV – objem venózního úseku [ml], BV= 1500 – vliv baroreflexu na žilní segment,  

BEF – modulace baroreflexu (           ). 
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3. Vytvoření modelu baroreflexu v prostředí 

Matlab Simulink 

3.1 Matlab 

MATLAB ® (matrix laboratory) je programovací jazyk a interaktivní prostředí pro numerické 

výpočty, vizualizaci a programování. Použitím programu MATLAB, je umožněno analyzovat data, 

vývoj algoritmů a vytváření modelů a aplikací. Jazyk, nástroje a vestavěné matematické funkce 

umožní prozkoumat více přístupů a dospět k řešení rychleji, než s tabulkami nebo tradiční 

programovací jazyky. MATLAB umožňuje používat celou řadu aplikací, včetně zpracování signálu a 

komunikací, zpracování obrazu a videa, řídicích systémů, testování a měření, výpočetní finančnictví a 

výpočetní biologie[20] . Hlavní oblastí, kde je tento program využit, jsou technické obory a 

ekonomie[17]  

3.2 Simulink 

Simulink ® je prostředí, ve kterém jsou použity bloková schémata pro simulaci a víceúčelové 

modelem založené návrhy. Podporuje návrhy na systémové úrovni, simulace, automatické generování 

kódu a průběžné testování a ověřování vestavěných systémů. Simulink poskytuje grafický editor, 

přizpůsobitelné knihovny bloků a řešiče pro modelování a simulaci dynamických systémů. Je 

integrován s programem MATLAB ®, což umožňuje začlenit MATLAB algoritmy do modelů a 

exportovat výsledky simulace do Matlabu pro další analýzu[21] . 

3.3 Popis použitých bloků v Simulinku 

Dot product 

Tento blok se nachází v knihovně „Math Operations“ (matematické operace). Generuje skalární 

součin vektorů na jeho vstupech[3] .  

Skalární výstup y je roven matlabovské operaci[3] : 

y = sum (CONJ (u1). * u2)            (3.1) 

   

kde u1 a u2 představují vstupy. 

 
Obr. 3.1: Schématické značení „Dot“ bloku[3]  
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Fcn  

Tento blok se nachází v knihovně „User-Defined Functions“ (uživatelem zadané funkce). V bloku 

se zapisuje jakýkoliv matematický výraz, jehož proměnnou je vstup tohoto bloku, ve výrazu je značen 

u příp. u(n), kde n je počet prvek vstupů do bloku fcn. Výstupem je výsledek matematické operace[4] . 

Výraz může obsahovat:  

o Aritmetické operátory  

o Relační operátory 

o Logické operátory 

 
Obr. 3.2: Schématické značení „Fcn“ bloku[4]  

Gain (zesilovač) 

Tento blok se nachází v knihovně „Math Operations“ (matematické operace). Násobí vstup 

konstantou K. Tato hodnota se nastaví do pole „Gain“. Vstup a zisk může být skalární, vektorový, 

nebo maticový[5] .  

Blok Gain provádí matematickou operací popsanou rovnicí (3.2)[5] : 

 

                                                                                        (   ) 

 

kde K – konstanta, u – vstupní signál 

 
Obr. 3.3: Schématické značení bloku zesilovače[5] . 

Integrátor 

Tento blok se nachází v knihovně „Continuous“. Blok integruje jeho vstupy v aktuálním časovém 

kroku.  

 
Obr. 3.4: Schématické značení bloku integrátoru[6]. 
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Generátor konstantní hodnoty 

Tento blok se nachází v knihovně „Sources“. Generuje reálnou nebo komplexní konstantní hodnotu. 

Tato hodnota se nastaví v poli „Constant value“ (konstantní hodnota)[7] . 

 
Obr. 3.5: Schématické značení bloku konstanty[7] 

Generátor pulsů 

 Generuje obdélníkové pulsy v pravidelných intervalech. 

 
Obr. 3.6: Schématické značení bloku „Pulse Generator“[12]  

 

Lookup Table  

Nachází se v knihovně „Lookup Tables“. Vypočítává aproximaci k funkci y = f (x), danou vektory 

x a y. 

 
Obr. 3.7: Schématické značení bloku „Lookup Table“ [8]  

 

Mux  

Tento blok se nachází v knihovně „Signal Routings“. Spojuje jeho vstupy do jednoho vektoru 

výstupu. Vstup může být skalární nebo vektorový signál. Všechny vstupy musí být stejného datového 

a numerické typu.  Pořadí prvků vektoru výstupního signálu jsou brány od shora dolů, nebo zleva 

doprava. 

 
Obr. 3.8: Schématické značení „Mux“ bloku[9] . 
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Outport 

Představuje odkaz systému do místa určení mimo systém. 

 

Obr. 3.9:  Schématické značení bloku „Outport“ [10] . 

 

 

Scope  

Blok se nachází v knihovně „Sinks“. Zobrazuje signály s ohledem na dobu simulace. 

 

Obr. 3.10: Schématické značení bloku „Scope“ [11] . 

 

Subsystém 

Tento blok se nachází v knihovně „Ports and Subsystems“. Představuje subsystém systému. 

 
Obr. 3.11: Schématické značení Subsystému[13]  

 

Sum, Add, Subtract, Sum of Elements 

Nachází se v knihovně „Math Operations“ (matematické operace). Tento blok provádí sčítání nebo 

odčítání jeho vstupů. Dále umožňuje přičíst nebo odečíst skalární, vektorové nebo maticové 

vstupy[14] .  

 

Obr. 3.12: Schématické značení bloku[14]  
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3.4 Model baroreflexu 

 
Obr. 3.13: Schéma modelu baroreflexu 
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Na Obr. 3.13 je znázorněno celkové schéma modelu baroreflexu. Model krevního oběhu je sestaven 

podle rovnic (2.1) – (2.8) a následně doplněn bloky, jež modelují baroreflex. Podle fyziologických 

poznatků je baroreflex určen nelineární funkcí arteriálního odporu s maximální strmostí kolem 

normální hodnoty středního arteriálního tlaku (blok označený p -> BAR). Takto opatřený signál je 

násoben modulací baroreflexu (BEF=MOD*BAR). Modulace modelována v tomto místě modelu 

nemá přesné fyziologické opodstatnění, protože umístění, kde dochází ke změně zisku regulační 

smyčky, není dosud známo. Funkce baroreflexu je v modelu simulována třemi základními změnami 

podle rovnic (2.6) - (2.8), které uvádí[2] :  

 srdeční frekvence, 

 periferního odporu, 

 venózního tonu (resp. objemu) 

 

 

3.4.1 Změna arteriálního tlaku 

 

 
Obr. 3.14: Blokové schéma impulsu arteriálního tlaku 

Blokové schéma na Obr. 3.14 je subsystémem modelu baroreflexu. Je vytvořeno v subsystému 

z důvodu šetření místa a hlavně kvůli přehlednosti. 

Pomocí tohoto blokového schématu je modelována změna arteriálního tlaku, jehož výšku impulsu a 

počáteční hodnotu arteriálního tlaku si uživatel sám nastaví. 

Průběh změny arteriálního tlaku je popsán rovnicí (2.8), kterou uvádí [15] : 

                                            (2.8) 

kde je u – vstupní signál, y – řešení diferenciální rovnice (2.8) 

Pomocí rovnice (2.8) je vygenerován impuls arteriálního tlaku (výstupní signál y). Hodnota výšky 

impulsu arteriálního tlaku se zadává do bloku Skok, přesněji do kolonky Amplitude (amplituda). Aby 

se výška impulsu arteriálního tlaku rovnala 1 mmHg musí být hodnota vstupu impulsového signálu u, 

rovna 2,75. Z toho vyplývá, že každá vstupní hodnota zadaná do kolonky Amplitude (amplituda) bude 

násobena koeficientem 2,75. 
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Blok konstanty s názvem initial value (počáteční hodnota) slouží pro nastavení počáteční hodnoty 

arteriálního tlaku. Impuls arteriálního tlaku, který má například výšku impulsu 20 mmHg a konstantní 

signál, který má počáteční hodnotu 150 mmHg se sečtou a vznikne průběh arteriálního tlaku, který má 

nastavenou počáteční hodnotu arteriálního tlaku na hodnotu 150 mmHg a po určité době, která je 

nastavena v bloku Skok, se z počáteční hodnoty arteriálního tlaku 150 mmHg provede skoková změna 

(impuls) o 20 mmHg. Takto provedený průběh je možno vidět níže na Obr. 3.15.  

 
Obr. 3.15: Průběh impulsu arteriálního tlaku při hodnotě 150 mmHg 

 

Z Obr. 3.15 je možno vidět, že v čase 2 s byla provedena skoková změna arteriálního tlaku o 20 

mmHg. Náběžná hrana impulsu arteriálního tlaku není pravoúhlá, od ideálního průběhu se liší 

odlišnou rychlostí náběhu[2] . 

Impuls arteriálního tlaku byl navržen tak, aby simuloval skokovou změnu tlaku, na kterou 

baroreflexové receptory budou reagovat určitou zpětnou vazbou.  

 

3.4.2 Blok simulující baroreflex 

Blok simující baroreflex je podle fyziologických poznatků stanoven nelineární funkcí arteriálního 

odporu s maximální strmostí kolem normální hodnoty středního arteriálního tlaku (blok označený p-

BAR v blokovém schématu na obr. 3.13). Průběh křivky je zadán pomocí vektorů, jejichž hodnoty 

jsou uvedeny v [2] . 

Hodnoty vektorů jsou následující: 

- pbarx=[0:28:280]; 

- pbary=[0,0,0.01,0.23,0.715,0.92,0.995,1.03,1.06,1.08,1.09]-0.5*ones (1,11); 
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Hodnoty vektoru pbarx znázorňují interval hodnot středního arteriálního tlaku v rozmezí od 0 do 

280 mmHg a hodnoty vektoru pbary zase znázorňují hodnoty arteriálního odporu. 

 
Obr. 3.16: Průběh nelineární křivky simulující baroreflex 

 

 
Obr. 3.17: Průběh arteriálního tlaku při hodnotě 150 mmHg 
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Obr. 3.18: Výstupní signál bloku p-BAR 

Z Obr. 3.17 je možné vidět průběh arteriálního tlaku, který vstupuje do bloku p-BAR. Výstupem 

tohoto bloku bude průběh signálu, jenž bude v kladných nebo záporných hodnotách (Obr. 3.18). Tento 

výstup signálu nakonec vstupuje do bloků, které následně rozhodnou, jestli se hodnota srdeční 

frekvence a periferního odporu zvýší nebo sníží. Rozhodnutí, zdali se hodnota srdeční frekvence a 

periferního odporu zvýší nebo sníží, je dána rovnicemi (2.6) – (2.8). 

 

3.4.3 Blok simulující tepový objem VS 

Tepový objem VS je určen jako nelineární funkce venózního tlaku (jedná se o blok označený 

      v blokovém schématu na Obr. 3.13). Průběh křivky je zadán pomocí vektorů, jejichž hodnoty 

jsou uvedeny v [2] . 

Hodnoty vektorů jsou následující: 

- pVVsx= [-10 0:4:40]; 

- pVVsy= [-100 0,102,120,129,135,140,144,147,150,152,153]; 

Hodnoty vektoru pVVsx znázorňují interval hodnot venózního tlaku a hodnoty vektoru pVVsy zase 

znázorňují hodnoty tepového objemu. 
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Obr. 3.19: Průběh nelineární křivky simulující tepový objem VS 

Pro nízké hodnoty venózního tlaku platí skoro přímá úměrnost mezi tepovým objemem a venózním 

tlakem. Při vyšších hodnotách venózního tlaku dochází k nasycení tepového objemu.[2]  

 

3.4.4 Blok simulující tlak v arteriální části 

Tlak v arteriální části je modelován jako nelineární funkce objemu tepenného segmentu 

zadaná tabulkou, jež náležitý blok ve schématu (jedná se o blok označený      v blokovém 

schématu na Obr. 3.13) lineárně interpoluje[2] . 

 

Hodnoty vektorů jsou následující: 

- Vapx = [-500:50:0]; 

- Vapy = [-601,-601,-201,-104,-78,-66,-55,-38,-27,-5,0];   

 Hodnoty vektoru Vapx znázorňují interval hodnot venózního tlaku a hodnoty vektoru Vapy zase 

znázorňují hodnoty tepového objemu. 
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Obr. 3.20: Průběh nelineární křivky simulující tlak v arteriální části. 
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4. Ověření funkčnosti baroreflexu 

Funkčnost vytvořeného modelu baroreflexu bude ověřena teoreticky. Budou srovnány výsledky 

simulace v prostředí Matlab Simulink s fyziologickými předpoklady uváděnými v literatuře. Model 

baroreflexu bude ověřen na dvou hodnotách arteriálního tlaku a to 80 mmHg a 150 mmHg. 

4.1 Při hodnotě arteriálního tlaku 150 mmHg 

- Nastavení konstant v subsystému pro změnu arteriálního tlaku: 

o Nastavení konstanty initial value : 150  

o Nastavení bloku Skok: 

 Amplituda = 55 (pro hodnotu 20 mmHg), Period = 20, Pulse Width = 2,  

Phase delay = 2 

 Pulse type = Time based 

 Time = Use simulation time 

o Nastavení bloku konstanty zesilovače Gain: -0.5 

o Nastavení počáteční podmínky Initial condition bloku Integrator_skok:  

 Initial condition: = 0 

 Initial condition source – internal 

 Absolute tolerance – auto 

 Enable zero-crossing detection 

- Nastavení bloku konstanty MOD: 

o Baroreflex zapnutý – 1 

o Baroreflex vypnutý – 0 

- Nastavení konstant pro rovnice (2.6) – (2.8): 

o fH0 = 1.25, BF = 1 

o RP0 = 1, BR = 1.5 

o BV = 1500 

- Nastavení pro rovnici (2.3): 

o CV = 10 

- Nastavení bloku Integrator: 

o Initial condition = 27 

o Initial condition source – internal 

o Absolute tolerance – auto 

o Enable zero-crossing detection 

- Nastavení bloku Integrator1: 

o Initial condition = 0 

o Initial condition source – internal 

o Absolute tolerance – auto 

o Enable zero-crossing detection 
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Na Obr. 4.1 – Obr. 4.3 jsou ukázány průběhy arteriálního tlaku, srdeční frekvence a periferního 

odporu při působení baroreflexu (MOD = 1) a při jeho vyloučení (MOD = 0). V čase 2 s došlo ke 

skokovému navýšení arteriálního tlaku o 20 mmHg. Náběžná hrana impulsu arteriálního tlaku nebyla 

modelována jako pravoúhlá, od idealizovaného průběhu se odlišovala omezenou rychlostí náběhu[2]  

Na Obr. 4.1 je možné vidět, že simulovaný průběh bez baroreflexu (vyznačen modře) se neustálil na 

hodnotě 150 mmHg, ale na hodnotě o něco nižší. Je možné vysvětlení, že tato reakce nastala vlivem 

snahy modelu se ustálit na nižší hodnotě arteriálního tlaku.  

Dále je možné z Obr. 4.1 vyčíst, že díky baroreflexu je arteriální tlak stabilizován na nižší hodnotě 

(vyznačen červeně), reakce na skokovou změnu je rychlejší a také je vidět, že se arteriální tlak ustálil 

na nižší hodnotě, než u průběhu simulovaného bez baroreflexu[2] . 

 

 

Obr. 4.1: Průběhy arteriálního tlaku při hodnotě 150 mmHg bez baroreflexu (modře) a s baroreflexem 

(červeně) 

 

Na Obr. 4.2 a Obr. 4.3 je možné pozorovat, co se stane s průběhy srdeční frekvence a periferního 

odporu při simulaci s baroreflexem a bez baroreflexu.  Na obou obrázcích je ukázáno, že pokud je 

baroreflex vypnutý (MOD = 0), odpovídá průběh neřízenému stavu, kdy srdeční frekvence a periferní 

odpor mají konstantní hodnoty. Pokud je baroreflex zapnutý (MOD = 1), srdeční frekvence a periferní 

odpor klesne na nižší hodnotu, což odpovídá fyziologickým předpokladům[2] . 
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Obr. 4.2: Průběhy periferního odporu Rp při hodnotě arteriálního tlaku 150 mmHg bez baroreflexu 

(modře) a s baroreflexem (červeně) 

 

 
Obr. 4.3: Průběhy srdeční frekvence fH při hodnotě arteriálního tlaku 150 mmHg bez baroreflexu 

(modře) a s baroreflexem (červeně) 
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4.2 Při hodnotě arteriálního tlaku 80 mmHg 

- Nastavení konstant v subsystému pro impuls arteriálního tlaku: 

o Nastavení konstanty initial value : 80  

o Nastavení bloku Skok: 

  Amplituda = 55 (pro hodnotu 20 mmHg), Period = 20, Pulse Width = 2, 

Phase delay = 2 

 Pulse type = Time based 

 Time = Use simulation time 

o Nastavení bloku konstanty zesilovače Gain: -0.5 

o Nastavení počáteční podmínky Initial condition bloku Integrator_skok:  

 Initial condition: = 0 

 Initial condition source – internal 

 Absolute tolerance – auto 

 Enable zero-crossing detection 

- Nastavení bloku konstanty MOD: 

o Baroreflex zapnutý – 1 

o Baroreflex vypnutý – 0 

- Nastavení konstant pro rovnice (2.6) – (2.8): 

o fH0 = 1.25, BF = 1 

o RP0 = 1, BR = 1.5 

o BV = 1500 

- Nastavení pro rovnici (2.3): 

o CV = 10 

- Nastavení bloku Integrator: 

o Initial condition = 27 

o Initial condition source – internal 

o Absolute tolerance – auto 

o Enable zero-crossing detection 

- Nastavení bloku Integrator1: 

o Initial condition = 0 

o Initial condition source – internal 

o Absolute tolerance – auto 

o Enable zero-crossing detection 

 

Na Obr. 4.1 – Obr. 4.3 jsou ukázány průběhy arteriálního tlaku, srdeční frekvence a periferního 

odporu za účinku baroreflexu (MOD = 1) a při jeho vyloučení (MOD = 0). V čase 2 s došlo ke 

skokovému navýšení arteriálního tlaku o 20 mmHg. Náběžná hrana impulsu arteriálního tlaku nebyla 

modelována jako pravoúhlá, od idealizovaného pravoúhlého průběhu se odlišovala omezenou 

rychlostí náběhu[2]  
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Na Obr. 4.4 je možné vidět, že díky baroreflexu je arteriální tlak stabilizován na vyšší hodnotě, 

reakce na skokovou změnu je rychlejší a také je vidět, že se arteriální tlak ustálil na vyšší hodnotě, než 

u průběhu simulovaného bez baroreflexu[2] . 

 
Obr. 4.4: Průběhy arteriálního tlaku při hodnotě 80 mmHg bez baroreflexu (modře) a s baroreflexem 

(červeně) 

 

Na Obr. 4.5 a Obr. 4.6 je možné vidět stejně jako u simulace arteriálního tlaku 150 mmHg, co se 

stane s průběhy srdeční frekvence a periferního odporu při simulaci s baroreflexem a bez baroreflexu.  

Na obou obrázcích je ukázáno, že pokud je baroreflex vypnutý (MOD = 0), odpovídá průběh 

neřízenému stavu, kdy srdeční frekvence a periferní odpor mají konstantní hodnoty (vyznačeno 

modře). Pokud je baroreflex zapnutý (MOD = 1), srdeční frekvence a periferní odpor se zvýší, což 

opět odpovídá fyziologickým předpokladům[2] . 
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Obr. 4.5: Průběhy periferního odporu Rp při hodnotě arteriálního tlaku 80 mmHg bez baroreflexu 

(modře) a s baroreflexem (červeně) 

 

 
Obr. 4.6: Průběhy srdeční frekvence fH při hodnotě arteriálního tlaku 80 mmHg bez baroreflexu 

(modře) a s baroreflexem (červeně) 
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5. Uživatelské rozhraní modelu baroreflexu 

Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno v GUIDE (Graphical User Interface Development 

Environment), což je grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje vytvářet aplikace s grafickým 

rozhraním. V prostředí GUIDE je umožněno provádět úlohy jako např. tvorba a editace uživatelského 

rozhraní díky základních prvků (checkbox, sliders, tables apod.), změna všech prvků, které jsou 

vytvořeny v tomto prostředí. Vzhled vytvořený v GUI aplikaci je ukládán do souboru s 

příponou *.fig a jeho zdrojový kód do souboru s příponou*.m [17] . 

Navržené uživatelské rozhraní na Obr. 5.1, obsahuje 3 grafy, ve kterých se zobrazují průběhy křivek 

arteriálního tlaku, periferního odporu a srdeční frekvence. Průběhy křivek ve zmíněných grafech je 

možno díky funkcím Zoom In a Zoom Out přibližovat nebo oddalovat.  

Uživatelské rozhraní dále obsahuje 2 editační pole, jež slouží k nastavení výšky impulsu 

arteriálního tlaku a počáteční hodnoty arteriálního tlaku, dále pak tlačítka pro potvrzení nastavení, 

spuštění simulace, uložení namodelovaných dat do libovolného místa v počítači a možnost zhlédnutí 

schéma baroreflexu. Pro modelování a ověření baroreflexu obsahuje dvě možnosti pro zapnutí a 

vypnutí baroreflexu 

 
Obr. 5.1: Uživatelské rozhraní v Matlab GUI 
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5.1 Vytvoření uživatelského rozhraní 

Pro vytvoření uživatelského rozhraní se musí nejprve spustit Matlab, po jeho spuštění se klikne na 

záložku File – New –GUI. Po tomto výběru se spustí dialogové okno, ve kterém bude na výběr ze 4 

možností, vybere se Blank GUI (Default). Dole v dialogovém oknu se zadá název nově vytvořeného 

uživatelského rozhraní a potvrdí tlačítkem Ok. Po potvrzení se spustí okno pro výběr a nastavení 

jednotlivých prvků uživatelského rozhraní, které je možno vidět na Obr. 5.2.   

 
Obr. 5.2: Nově vytvořené uživatelské rozhraní GUI 

(1 – Push Button, 2 – Radio Button, 3 – Edit text, 4 – Axes, 5 - Panel ) 

Uživatelské rozhraní bude obsahovat 3 grafy, 2 editory a 5 tlačítek. Pro vytvoření editačního pole 

slouží tlačítko Edit Text. Jelikož je nežádoucí, aby se po spuštění uživatelského rozhraní objevoval 

v editoru název “Edit Text” (do editoru se bude zadávat číslo a kdyby tam byl tento název, mohlo by 

to být matoucí), tak dvojklikem na tento editor se spustí okno, ve kterém se v kolonce String vymaže 

název “Edit Text”, tím se při spuštění uživatelského rozhraní nebude objevovat tento název.  

Pro vytvoření jednotlivých tlačítek slouží tlačítko Push Button.  Změna názvu proběhne stejně jako 

v předchozích případech. Dvojklikem se spustí okno, ve kterém se napíše do kolonky String libovolný 

název např.: Save to file. 

Pro nastavení výběru voleb mezi zapnutým a vypnutým baroreflexem slouží Radio Button. Jeden 

Radio Button slouží pro jednu volbu, proto pro dvě volby musí být dva. Změna názvu se nastaví stejně 

jako u změny názvu tlačítka Push Button. 

Pro vytvoření jednotlivých grafů slouží tlačítko Axes.  
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Když je nastavení uživatelského rozhraní hotovo, vytvoří se soubor s příponou *.fig a jeho zdrojový 

kód souboru s příponou*.m, do kterého se dále bude programovat. Kód programu je uveden v příloze 

II. 

 

5.2 Nastavení výšky impulsu arteriálního tlaku 

Nastavení výšky impulsu arteriálního tlaku bylo provedeno pomocí editoru, do kterého se 

zapsalo číslo, které se následně zapsalo do pole pro nastavení výšky impulsu arteriálního tlaku. Zápis 

nastavení výšky impulsu arteriálního tlaku byl realizován příkazy: 

Prevod_ impulsu =str2double(get(handles.edit1, 'String')); 

Vyska_ impulsu =num2str((2.75)*Prevod_ impulsu); 

set_param('Model_Baroreflexu/Arterial_skok/Skok','Amplitud

e',Vyska_ impulsu) 

První řádek popisuje získání zapsaného čísla v editoru č. 1, který je zapsán ve formátu string. 

Jelikož ve druhém řádku je potřeba zapsané číslo násobit koeficientem 2.75, je nutné převést číslo z 

formátu string do formátu double (formát “double” umožňuje matematické operace s čísly), pomocí 

funkce str2double. Po vynásobení se číselná hodnota opět převede do formátu string. Tato hodnota je 

pak zapsána pomocí funkce set_param do pole pro nastavení výšky impulsu arteriálního tlaku v bloku 

Skok.  

Dále je zavedeno hlášení o chybě nesprávné vstupní hodnoty pomocí příkazů:  

if isnan(Prevod_ impulsu) 

errordlg('You must enter a numeric value','Bad 

Input','modal') 

   uicontrol(handles.edit1) 

       return 

end  

To znamená, že pokud uživatel nezadá celočíselnou hodnotu nebo číselnou hodnotu s desetinnou 

tečkou, bude spuštěna chybová hláška. 

 

5.3 Nastavení počáteční hodnoty arteriálního tlaku 

Nastavení výšky impulsu arteriálního tlaku bylo provedeno obdobně jako u nastavení výšky 

impulsu arteriálního tlaku s tím rozdílem, že se druhý řádek vypustil a rovnou se zapsala hodnota 

z editoru č. 2 ve formátu string příkazem set_param do bloku initial value. 
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set_param('Model_Baroreflexu/Arterial_skok/initial 

value','value',get(handles.edit2, 'String'));  

Hlášení o nesprávně zadané vstupní hodnotě je obdobné jako u nastavení výšky impulsu arteriálního 

tlaku. 

 

5.4 Zapnutí a vypnutí baroreflexu 

Zapnutí a vypnutí baroreflexu je realizováno pomocí těchto příkazů: 
 

set(handles.radiobutton1, 'value', 0); 

set(handles.radiobutton2, 'value', 1); 

set_param('Model_Baroreflexu/MOD','value','0') 

První a druhý řádek nastaví přepínaní jednotlivých voleb baroreflexu – on a off. Poslední řádek 

příkazu nastaví blok konstanty MOD buď do 0, nebo 1 podle toho, jestli je baroreflex zapnutý (1) nebo 

vypnutý (0).  

 

5.5 Spuštění simulace 

Tlačítko Spuštění simulace spouští simulaci baroreflexu v Simulinku příkazem: 

set_param('Model_Baroreflexu','SimulationCommand','start') 

Poté dojde k uložení jednotlivých dat do workspace Matlabu, které se musí načíst do workspace 

GUI. Data je nutno načíst do workspace GUI, protože Matlab a uživatelské rozhraní GUI nesdílí 

navzájem workspace. Načtení dat do workspace GUI je realizováno příkazem: 

x = evalin('base','Arter') 

 

Když jsou data k dispozici, tak jsou pomocí příkazu plot zobrazeny v jednotlivých grafech. 

 

5.6 Uložení naměřených dat 

V programu je možno uložit nasimulovaná data z jednotlivých grafů pomocí potvrzení tlačítka 

Save to file. Po potvrzení tlačítka Save to file se otevře dialogové okno pro výběr místa uložení. K 

otevření dialogového okna pro výběr místa uložení slouží příkaz: 

[file,path] = uiputfile('*.mat','Save Workspace As'); 
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kde file – název souboru, path – cesta umístění souboru, *.mat – formát v jakém se data uloží. Jak už 

bylo zmíněno předtím, tento příkaz slouží jen k otevření dialogového okna pro výběr místa uložení a 

ne k uložení dat. Proto, aby se data dále po otevření dialogového okna uložila, slouží příkaz: 

save([path file], 'xdata'); 

kde file – název souboru, path – cesta umístění souboru a xdata – hodnoty jednotlivých naměřených 

dat. 

Data budou uložena ve formátu *.mat, jedná se o soubor (používaný programem MATLAB), který 

data uloží ve formě binárních dat. Formát s příponou *.mat může obsahovat pole, proměnné, funkce 

atd. 

 

5.7 Otevření schéma baroreflexu 

V programu bude umožněno zobrazit schéma modelu baroreflexu v prostředí Simulink stiskem 

tlačítka Otevřít schéma Baroreflexu. K tomu, aby se otevřelo schéma modelu baroreflexu slouží 

příkaz: 

open_system('Model_Baroreflexu.mdl') 

 

 

5.8 Nastavení přiblížení a oddálení průběhů v grafech 

Přiblížení a oddálení průběhu v grafech se nastaví v aplikaci GUIDE a to tak, že se klikne pravým 

tlačítkem myší na soubor Baroreflex.fig a vybere se Open in GUIDE. Tímto se otevře námi vytvořené 

uživatelské rozhraní, ve kterém je možno upravovat jednotlivá nastavení parametrů, vzhledu atd. Dále 

se spustí Toolbar editor, který se nachází v druhé horní liště, pátý z leva. Pro vybrání tlačítka 

přiblížení se klikne na Zoom In a dále na tlačítko Add. Pro výběr tlačítka oddálení se klikne na Zoom 

Out a dále se opakuje stejný postup jako u předchozího tlačítka. Nakonec se výběr potvrdí tlačítkem 

OK. Tímto se přidala tlačítka do námi vytvořeného uživatelského rozhraní.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit model baroreflexu v prostředí Matlab Simulink a následně 

vytvoření uživatelského prostředí pro práci s modelem pomocí Matlab GUI. 

Základním úkolem pro vytvoření modelu baroreflexu v prostředí Matlab Simulink bylo důkladné 

prostudování způsobů regulace krevního tlaku. Dále bylo nezbytné seznámení se s rovnicemi, které 

popisují model baroreflexu. 

Na základě splnění základního úkolu bylo možné přejít k realizaci modelu baroreflexu. Realizace 

proběhla v programu Matlab Simulink, který byl vybrán z důvodu širokého využití ve výuce a i 

v jiných předmětech. 

Vytvoření modelu baroreflexu bylo provedeno podle schématu, které se skládá z dílčích bloků. Tyto 

bloky odpovídají jednotlivým požadovaným funkcím modelu baroreflexu. Byl vytvořen subsystém, 

který byl navržen tak, aby simuloval změnu tlaku, na kterou baroreflexové receptory budou reagovat 

určitou zpětnou vazbou. Další dílčí části nám realizují simulaci baroreflexu, tepového objemu VS a 

tlaku v arteriální části.  

Po realizaci v programu Matlab Simulink bylo provedeno ověření funkčnosti baroreflexu. 

Funkčnost vytvořeného modelu baroreflexu byla ověřena teoreticky. Byly srovnány výsledky simulace 

v prostředí Matlab Simulink s fyziologickými předpoklady uváděnými v literatuře. Model baroreflexu 

byl ověřen na dvou hodnotách arteriálního tlaku a to 80 mmHg a 150 mmHg. 

Nakonec bylo vytvořeno uživatelské prostředí pro práci s modelem pomocí Matlab GUI. Toto 

uživatelské prostředí obsahuje editační pole, díky kterým lze měnit změnu arteriálního tlaku při 

zapnutém nebo vypnutém baroreflexu. Dále obsahuje kurzory pro přiblížení a oddálení jednotlivých 

grafů arteriálního tlaku, srdeční frekvence a periferního odporu. Uživatelské rozhraní je dále doplněno 

o funkci pro uložení těchto jednotlivých grafů ve formátu *.mat. 

Tento model baroreflexu je vytvořen pro studenty, kteří si mohou vyzkoušet, jak model baroreflexu 

zareaguje při určitém nastavení arteriálního tlaku se zapnutým a vypnutým baroreflexem. 
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Příloha I – Laboratorní úloha 

1 Model baroreflexu 
 

1.1 Cíl úlohy 

Prostřednictvím této laboratorní úlohy: 

 pochopíte princip baroreflexu 

 zjistíte, jak spolu souvisí arteriální tlak, periferní odpor a srdeční frekvence. 

 se naučíte spočítat tepovou frekvenci 

1.2 Zadání 

1. Nasimulujte průběhy arteriálního tlaku, periferního odporu a srdeční frekvence se zapnutým a 

vypnutým baroreflexem pro různé nastavení výšky impulsu a počáteční hodnoty arteriálního 

tlaku. 

2. Z grafu srdeční frekvence odečtěte frekvence    
a    

, podle Obr. 1. 1. Proveďte přepočet na 

tepové frekvence. Zjistěte jaká je změna frekvence při skokové změně arteriálního tlaku. 

Výpočet proveďte pro různé změny arteriálního tlaku. 

 

1.3 Předpokládané znalosti 

Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování:  

 Způsobů regulace krevního tlaku 

 Práce v prostředí Matlab 

 

Využijte následující literaturu: 

  ECK, Vladimír a Miroslav RAZÍM. Biokybernetika. Vyd. 1. Praha: ČVUT, 1996, iv, 150 s. 

ISBN 80-010-1445-2. Kapitola 10: Model baroreflexu, s. 88 – 92. 

 HERINGOVÁ, Blanka a Petr HORA. Matlab pro Windows. Díl I, Práce s programem. Praha: 

H-S, 1995. 147 s. 

1.4 Použité vybavení 

 Osobní počítač 

 Software Matlab Simulink 

 

 

1.5 Teoretický rozbor 

Baroreflex patří mezi nejznámější a nejlépe prostudované způsoby regulace krevního tlaku[2] . 

Baroreflex reguluje krátkodobé výkyvy krevního tlaku (pracuje jako nárazníkový systém)[3] , a tak 
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udržuje krevní tlak za normálních situací kolem normální hodnoty středního arteriálního tlaku, která je 

přibližně 90 mmHg[1] . 

Je to nervový mechanismus, který je zprostředkován baroreceptory, jež se nacházejí skoro ve všech 

velkých cévách hrudníku a krku, především v oblasti aorty a ve stěnách karotid. Funkčně se zařazují 

mezi mechanoreceptory, protože reagují v první řadě na mechanickou deformaci stěny cév, jež je 

způsobena změnami tlaku[4] . 

Informace o stimulaci receptorů arteriálním tlakem, jsou prostřednictvím aferentních vláken posílány 

do CNS (centrální nervové soustavy). Přesněji do vazomotorických, kardioinhibičních a 

kardioexcitačních center. Zvýšením arteriálního tlaku dojde ke zvýšené stimulaci baroreceptorů, což 

se projeví snížením aktivity sympatika a v centrech pro řízení srdeční činnosti aktivaci parasympatika. 

To znamená, že dojde ke snížení srdeční činnosti, především srdeční frekvence. Snížená srdeční 

frekvence a zvětšený průsvit cév způsobí, že se tlak vrátí do normální hodnoty[5] . 

 

 

 

Vliv baroreflexu na srdeční frekvenci je modelován rovnici (1.1): 

                [  ]                                                 (   ) 

kde fH0 = 1,25 [Hz] - základní srdeční frekvence, BF = 1 - vliv baroreflexu na srdeční frekvenci, BEF – 

modulace baroreflexu (           ). 

 

Vliv baroreflexu na periferní odpor je modelován rovnici (1.2): 

               [           ]                      (   ) 

kde RP0 = 1 [           ] – základní periferní odpor, BR = 1,5 - vliv baroreflexu na periferní 

odpor, BEF – modulace baroreflexu (           ). 

 

Vliv baroreflexu na žilní objem je modelován rovnici (1.3): 

             [  ]                                                     (   ) 

kde VV – objem venózního úseku [ml], BV= 1500 – vliv baroreflexu na žilní segment,  

BEF – modulace baroreflexu (           ). 

1.6 Pracovní postup 

1.6.1 Postup k bodu č. 1  

1. Zapněte PC, spusťte programové prostředí Matlab, otevřete složku „Model baroreflexu“ a 

spusťte soubor „baroreflex.m“. 

2. Spusťte simulaci klávesu F5 anebo spuštěním tlačítka . 

3. Zadejte číselnou hodnotu do editačního pole „Výška impulsu arteriálního tlaku“ a „Počáteční 
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hodnota arteriálního tlaku“. 

4. Nastavte zapnutí a vypnutí baroreflexu. 

5. Potvrďte nastavení tlačítkem „Potvrzení nastavení“. 

6. Spusťte simulaci tlačítkem „Spuštění simulace“. 

7. Uložte naměřená data z jednotlivých grafů pomocí tlačítka „Save to file“. Naměřená data se 

uloží ve formátu *.mat. 

8. Body 1 – 7 opakujte pro nastavení: 

 Výška impulsu arteriálního tlaku 10 mmHg  

o počáteční hodnota arteriálního tlaku – 80,100,120,140,160 mmHg 

 Výška impulsu arteriálního tlaku 20 mmHg  

o počáteční hodnota arteriálního tlaku – 80,100,120,140,160 mmHg 

9. Z naměřených dat vytvořte grafy a následně je popište. 

 

1.6.2 Postup k bodu č. 2  
 

1. Pomocí kurzorů „Zoom In“ a „Zoom Out“ odečtěte hodnoty srdeční frekvencí    
 a    

 [Hz] 

z jednotlivých grafů srdeční frekvence a následně pomocí rovnic (1.4) a (1.5) je převeďte na 

tepovou frekvenci. 

Vzorec pro výpočet počáteční tepové frekvence: 

                  (1.4) 

kde    
 – počáteční srdeční frekvence [Hz],       – tepová frekvence [tepů/min] 

Vzorec pro výpočet změny tepové frekvence: 

      (   
    )         (1.5) 

kde    
 – počáteční srdeční frekvence [Hz],     

 – změna srdeční frekvence [Hz],       – 

změna tepové frekvence [tepů/min]

 

Obr. 0.1: Průběh srdeční frekvence fH při hodnotě arteriálního tlaku 150 mmHg 
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2. Z vypočtených výsledků vyvoďte závěr. 

 

1.7 Kontrolní otázky 
1. Jaká je podstata baroreflexu? 

2. Proč u simulace baroreflexu stoupal či klesal průběh srdeční frekvence a periferního odporu?  
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Příloha II – Kód programu pro simulaci baroreflexu 

function varargout = baroreflex(varargin) 

% BAROREFLEX MATLAB code for baroreflex.fig 

%      BAROREFLEX, by itself, creates a new BAROREFLEX or   

%      raises the existing singleton*. 

% 

%      H = BAROREFLEX returns the handle to a new BAROREFLEX  

%      or %the handle to the existing singleton*. 

% 

%      BAROREFLEX('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 

%     calls %the local function named CALLBACK in 

%     BAROREFLEX.M with the given input arguments. 

% 

%      BAROREFLEX('Property','Value',...) creates a new  

%     BAROREFLEX or raises the existing singleton*. Starting 

%     from the left, property %value pairs are applied to the 

%      GUI before baroreflex_OpeningFcn gets %called.  An  

%      unrecognized property name or invalid value makes  

%     property %application stop. All inputs are passed to  

%     baroreflex_OpeningFcn via %varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI 

%       allows only one instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  

% Edit the above text to modify the response to help 

baroreflex 

  

% Last Modified by GUIDE v2.5 11-Apr-2013 17:08:06 

  

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @baroreflex_OpeningFcn, 

... 

                   'gui_OutputFcn',  @baroreflex_OutputFcn, 

... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 
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if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, 

varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  

% --- Executes just before baroreflex is made visible. 

function baroreflex_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 baroreflex (see 

VARARGIN) 

  

set(handles.radiobutton1, 'value', 1); % Zapnuti baroreflexu 

set(handles.radiobutton2, 'value', 0);  % Vypnuti baroreflexu 

  

  

load_system('Model_Baroreflexu.mdl') % Otevření modelu 

%Baroreflexu 

  

set_param('Model_Baroreflexu/MOD','value','1') % Nastavení 

%hodnoty konstanty Baroreflexu na hodnotu 1 

set_param('Model_Baroreflexu','SimulationCommand','start') % 

%Spuštěni simulace  

  

  

xlabel(handles.axes1,'t [s]')       % zobrazí nápis t [s] na 

x-%ové ose 

ylabel(handles.axes1,'p [mmHg]')    % zobrazí nápis p [mmHg] 

na %y-ové ose 

xlabel(handles.axes2,'t [s]')       % zobrazí nápis t [s] na 

x-%ové ose 

ylabel(handles.axes2,'Rp [mmHg/ml]')% zobrazí nápis Rp 

[mmHg/ml] %na y-ové ose 

xlabel(handles.axes3,'t [s]')       % zobrazí nápis t [s] na 

x-%ové ose 

ylabel(handles.axes3,'fH [Hz]')     % zobrazí nápis fH [Hz] na 

y-%ové ose 
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% Choose default command line output for baroreflex 

handles.output = hObject; 

  

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

  

% UIWAIT makes baroreflex wait for user response (see 

UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

  

  

% --- Outputs from this function are returned to the command 

%line. 

function varargout = baroreflex_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see 

%VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

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

%MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

  

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

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) 

global x        % Globální proměnná 

global y        % Globální proměnná 

global z        % Globální proměnná 

global xdata1   % Globální proměnná 

global ydata1   % Globální proměnná 

global xdata2   % Globální proměnná 

global ydata2   % Globální proměnná 

global xdata3   % Globální proměnná 

global ydata3   % Globální proměnná 

  

load_system('Model_Baroreflexu.mdl') % Otevřeni modelu 

%Baroreflexu 
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set_param('Model_Baroreflexu','SimulationCommand','start') % 

%Spuštěni simulace modelu baroreflexu 

  

x=evalin('base','Arter');   % Načtení hodnoty arteriálního 

skoku %z workspace a následně uloženi do proměnné x  

y=evalin('base','Perif');   % Načtení hodnoty periferního 

odporu %z workspace a následně uloženi do proměnné y  

z=evalin('base','Heart');   % Načtení hodnoty srdeční 

frekvence z %workspace a následně uloženi do proměnné z  

  

xdata1=x.time(:,1);             % Načtení dat z proměnné x a 

%následně uloženi do proměnné xdata1 

ydata1=x.signals.values(:,1);   % Načtení dat z proměnné x a 

%následně uloženi do proměnné ydata1 

xdata2=y.time(:,1);             % Načtení dat z proměnné y a 

%následně uloženi do proměnné xdata2 

ydata2=y.signals.values(:,1);   % Načtení dat z proměnné y a 

%následně uloženi do proměnné ydata2 

xdata3=z.time(:,1);             % Načtení dat z proměnné z a 

%následně uloženi do proměnné xdata3 

ydata3=z.signals.values(:,1);   % Načtení dat z proměnné z a 

%následně uloženi do proměnné ydata3 

  

  

plot(handles.axes1,xdata1,ydata1,'LineWidth',2); % Vytvoření 

2-D %grafu, tloušťka čar 2 

xlabel(handles.axes1,'t [s]')   % Zobrazí nápis t [s] na x-ové 

%ose 

ylabel(handles.axes1,'p [mmHg]')% Zobrazí nápis p [mmHg] na y-

ové %ose 

xlim(handles.axes1,[1.2 5])     % Nastaveni limit osy x 

ylim(handles.axes1,[50 180])    % Nastaveni limit osy y 

grid(handles.axes1,'on');       % Zobrazí v grafech mřížku 

  

plot(handles.axes2,xdata2,ydata2,'LineWidth',2);% Vytvoření 2-

D %grafu, tloušťka čar 2 

xlabel(handles.axes2,'t [s]')  % Zobrazí nápis t [s] na x-%ové 

ose 

ylabel(handles.axes2,'Rp [mmHg/ml]')% Zobrazí nápis Rp 

[mmHg/ml] %na y-ové ose 

xlim(handles.axes2,[1.2 5]) % Nastaveni limit osy x 

ylim(handles.axes2,[0.5 1.5])  % Nastaveni limit osy y 

grid(handles.axes2,'on'); 

%  

plot(handles.axes3,xdata3,ydata3,'LineWidth',2);% Vytvoření 2-

D %grafu, tloušťka čar 2 
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xlabel(handles.axes3,'t [s]') % Zobrazí nápis t [s] na x-ové 

ose 

ylabel(handles.axes3,'fH [Hz]') % Zobrazí nápis fH [Hz] na y-

ové %ose 

xlim(handles.axes3,[1.2 5]) % Nastaveni limit osy x 

ylim(handles.axes3,[0.9 1.6])   % Nastaveni limit osy y 

grid(handles.axes3,'on');       % Zobrazí v grafech mřížku 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

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

%MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

load_system('Model_Baroreflexu.mdl') 

%% Nastaveni impulsu arteriálního skoku 

Prevod_impulsu=str2double(get(handles.edit1, 'String')); % 

%Zjištění zadaného čísla v editačním poli 1 a následné 

%převedení s double na string 

  

if isnan(Prevod_impulsu)% Hlášeni o chybě 

  errordlg('You must enter a numeric value','Bad 

Input','modal') 

  uicontrol(handles.edit1) 

    return 

end  

  

Vyska_impulsu=num2str((2.75)*Prevod_impulsu);% Přepočet výšky 

%impulsu arteriálního tlaku  

set_param('Model_Baroreflexu/Arterial_skok/Skok','Amplitude',V

yska_impulsu);% Nastavení výšky impulsu arteriálního tlaku 

%% Nastaveni počáteční hodnoty arteriálního tlaku 

Prevod_skok=str2double(get(handles.edit2,'String'));% Zjištění 

%zadaného čísla v editačním poli 2 a následné                                                 

%převedení z double na string 

  

if isnan(Prevod_skok) % Hlášeni o chybě 

  errordlg('You must enter a numeric value','Bad 

Input','modal') 

  uicontrol(handles.edit1) 

    return 

end 
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set_param('Model_Baroreflexu/Arterial_skok/initial 

value','value',get(handles.edit2, 'String'));% Nastavení výšky 

%impulsu arteriálního tlaku 

  

set_param('Model_Baroreflexu','SimulationCommand','start'); % 

%Spuštění simulace modelu baroreflexu 

  

% --- Executes on button press in pushbutton3. 

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 

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

MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

choice = questdlg('Chcete ukončit tuto aplikaci?', ... % 

Vytvoření volby pro ukončení programu 

    'Ukončení aplikace','Ano','Ne','Ne'); 

% Handle response 

switch choice 

    case 'Ano' 

     bdclose all; close all; clc; clear all; % Zavření všech 

%funkci, smazaní proměnných ve workspacu a command window  

    case 'Ne' 

end 

  

% --- Executes on button press in pushbutton5. 

function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 

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

MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

open_system('Model_Baroreflexu.mdl') % Otevření modelu 

%baroreflexu v Simulinku 

  

  

% --- Executes on button press in pushbutton4. 

function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 

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

%MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

x=evalin('base','Arter'); % Načtení hodnoty arteriálního skoku 

z %workspace a následně uloženi do proměnné x  

y=evalin('base','Perif');% Načtení hodnoty periferního odporu 

z %workspace a následně uloženi do proměnné y  
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z=evalin('base','Heart'); 

  

xdata1=x.time(:,1);             % Nacteni dat z proměnné x a 

%následně uloženi do proměnné xdata1 

ydata1=x.signals.values(:,1;   % Načtení dat z proměnné x a 

%následně uloženi do proměnné ydata1 

  

xdata2=y.time(:,1);             % Nacteni dat z proměnné y a 

%následně uloženi do proměnné xdata2 

ydata2=y.signals.values(:,1);   % Nacteni dat z proměnné y a 

%následně uloženi do proměnné ydata2 

  

xdata3=z.time(:,1;             % Načtení dat z proměnné z a 

%následně uloženi do proměnné xdata3 

ydata3=z.signals.values(:,1;   % Načtení dat z proměnné z a 

%následně uloženi do proměnné ydata3 

  

xdata=[xdata1,ydata1,xdata2,ydata2,xdata3,ydata3]; % 

Shromáždění %jednotlivých dat do jediné proměnné 

  

[file,path] = uiputfile('*.mat','Save Workspace As'); % 

Vytvoření %dialogového okna pro výběr místa uložení dat ve 

formátu *.mat 

save([path file], 'xdata'); % Uložení %dat v proměnné xdata 

  

set_param('Model_Baroreflexu','SimulationCommand','start'); % 

%Spuštění simulace modelu baroreflexu 

  

  

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 

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

%MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as 

text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

%edit2 as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all 

%properties. 

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all 

%CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on 

Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

  

  

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 

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

%MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

  

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as 

text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

%edit1 as a double 

  

  

% --- Executes during object creation, after setting all 

%properties. 

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 

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

%MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all 

%CreateFcns called 

  

% Hint: edit controls usually have a white background on 

Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

end 

  

% --- Executes on button press in radiobutton2. 

function radiobutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to radiobutton2 (see GCBO) 

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

%MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

%% Nastaveni volby Baroreflex - vypnuto 

set(handles.radiobutton1, 'value', 0); % Vypnuti baroreflexu 

set(handles.radiobutton2, 'value', 1); % Zapnuti baroreflexu 

  

set_param('Model_Baroreflexu/MOD','value','0') % Nastavení 

%hodnoty 0 do bloku konstanty MOD  

set_param('Model_Baroreflexu','SimulationCommand','start') % 

%Spuštění simulace modelu baroreflexu 

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

radiobutton2 

  

  

% --- Executes on button press in radiobutton1. 

function radiobutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to radiobutton1 (see GCBO) 

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

%MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

%% Nastaveni volby Baroreflex - zapnuto 

set(handles.radiobutton1, 'value', 1); % Zapnuti baroreflexu 

set(handles.radiobutton2, 'value', 0); % Vypnuti baroreflexu 

  

set_param('Model_Baroreflexu/MOD','value','1')% Nastavení 

hodnoty %1 do bloku konstanty MOD 

set_param('Model_Baroreflexu','SimulationCommand','start')% 

%Spuštění simulace modelu baroreflexu 

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

radiobutton1 

 

 


