
 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

Katedra biomedicínské techniky  

 

Kladno 2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modifikace pacientského simulátoru: auskultační měření 
tlaku 

 
 

Modification of patient simulator: auscultation measurement of 
blood pressure  

 
 
 

Bakalářská práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studijní program:   Biomedicínská a klinická technika 
Studijní obor:    Biomedicínský technik 
 
Vedoucí práce:   Ing. Leoš Tejkl 
 

 
 

Alžběta Šabouková 



 

 

  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem „Modifikace pacientského simulátoru: 

auskultační měření tlaku“ vypracovala samostatně a použila k tomu úplný výčet citací 

použitých pramenů, které uvádím v seznamu přiloženém k bakalářské práci.  

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 

o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

V Kladně dne 13.5.2021           …...….………...………………... 

       Alžběta Šabouková  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Ráda bych poděkovala panu Ing. Leoši Tejklovi, za vstřícné jednání, užitečná doporučení, 

trpělivost a oporu při mé práci.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT 

 

Název práce: Modifikace pacientského simulátoru: auskultační měření tlaku 

V současné době se pro auskultační měření krevního tlaku u celotělových 

pacientských simulátorů využívá upravená manžeta manometru s propojovací hadičkou 

vedoucí do torza figuríny. Propojovací hadička snižuje míru věrohodnosti simulace 

a je slabým místem při transportních úlohách, protože dochází k častému odpojování.  

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat systém, který eliminuje současné nedostatky 

týkající se fyzického spojení tlakové manžety s tělem figuríny při auskultačním měření 

krevního tlaku u vybraných pacientských simulátorů.  

Byla navržena čtyři řešení, která využívají Bluetooth nebo RFID komunikaci a liší 

se způsobem předání informace o tlaku řídící jednotce pacientského simulátoru. 

Informace o tlaku může být zprostředkována vytvořením adekvátního tlaku, pomocí 

lineárního aktuátoru nebo úpravou stlačeného vzduchu z externího kompresoru, 

nebo implementací do datových drah simulátoru. Vybrané řešení zahrnuje použití 

tlakového senzoru, Bluetooth komunikace, mikroprocesorů a krokového motoru společně 

s injekční stříkačkou pro vytvoření tlaku. Řešení bylo navrženo, zkonstruováno a funkčně 

ověřeno.  

Výsledkem je funkční systém, který zabezpečuje auskultační měření krevního tlaku 

u celotělových pacientských simulátorů bez nutného připojení připojovací hadičky 

do torza figuríny. 

Klíčová slova 

Pacientský simulátor, auskultační metoda měření krevního tlaku, lékařské simulace   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The title of the Thesis: Modification of patient simulator: auscultation measurement 

of blood pressure 

Currently, auscultation blood pressure measurement in patient simulators uses a 

modified manometer cuff with a connecting tube leading to the body of a manikin. The 

connecting tube reduces the reliability of the simulation and is a weak point in transport 

tasks because of frequent disconnection. 

The aim of the work was to design and implement a system that eliminates the current 

problem related to the physical connection of the pressure cuff with the body of the 

manikin during auscultation measurement of blood pressure in selected patient 

simulators. 

Four solutions have been proposed that use Bluetooth or RFID communication and 

differ in the way the pressure information is transmitted to the patient simulator control 

unit. Pressure information can be mediated by creating adequate pressure, using a linear 

actuator or adjusting compressed air from an external compressor, or implementing it in 

simulator data paths. The selected solution includes the use of a pressure sensor, 

Bluetooth communication, microprocessors and a stepper motor with driver together with 

a syringe to create pressure. In this project we have created and functionally verified 

mechanism to prevent problem with the physical connection of the pressure cuff with the 

body of the manikin 

The result is a functional system that provides auscultation of blood pressure 

measurements in whole-body patient simulators without the need to connect a tube to the 

torso of the manikin. 

 

Keywords 

Pacient simulator, auscultation method of blood pressure measurement, medical 

simulation
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EKG Elektrokardiograf 

i. v. intra venózně (= aplikace léčiva do žíly) 

PC Personal computer = osobní počítač 

PLA Polylaktidová vlákna 

PWM Pulse Width Modulation = pulzně šířková modulace 

RFID Radio Frequency Identification = systém identifikace na rádiové frekvenci 

TK Tlak krve = krevní tlak 

UART Universal asynchronous receiver-transmitter = univerzální asynchronní 

přijímač – vysílač 
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1 Úvod 

Pacientské simulátory v současné době neodmyslitelně patří do praktické výuky studentů 

zdravotnických oborů a postgraduálního vzdělávání zdravotnických profesí. Simulátory 

nabízejí bezpečné prostředí pro nácvik přednemocniční i nemocniční péče o pacienty. 

Na pacientských simulátorech lze budoucí lékaře, sestry i jiné zdravotnické pracovníky, 

edukovat na téměř veškeré lékařské a ošetřovatelské úkony pomocí metody „learning-by-

doing“. Je možné se setkat simulátory specifickými a multifunkčními. Specifické 

simulátory umožňují provádět jen jednu intervenci, např. laparoskopické vyšetření. 

Multifunkční nebo také celotělové pacientské simulátory simulují dýchání, srdeční 

činnost, zvedání hrudníku, pocení, mrkání, možnost podat léčivo, zavést permanentní 

močový katétr aj. Celotělové pacientské simulátory umožňují také měření krevního tlaku 

auskultační metodou. [1; 2; 3; 4] 

Neinvazivní měření krevního tlaku patří mezi základní fyzikální vyšetření. 

Metoda zajištuje neinvazivní vyšetření funkce srdce a cév. Pravidelné zaznamenávání 

odráží stav homeostázy organismu a pomáhá zejména u rizikových jedinců 

diagnostikovat případná onemocnění kardiovaskulárního systému. [5] 

Celotělové pacientské simulátory se stále vyvíjí za účelem věrohodnější 

a přínosnější simulace. Pro simulaci měření krevního tlaku u simulátorů je nutné 

zabezpečit spojení tlakové pažní manžety s čidlem řídícího počítače simulátoru uvnitř těla 

figuríny. Přenos informace o tlaku v manžetě je výrobcem řešen pomocí propojovací 

hadičky. V praxi u reálných pacientů popsané spojení není, při simulacích snižuje míru 

věrohodnosti úkonu měření krevního tlaku a zároveň se jedná o slabé místo 

při transportních úlohách, kde dochází k častému odpojení této hadičky.  
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2 Přehled současného stavu 

Bakalářská práce se zabývá vylepšením celotělových pacientských simulátorů, konkrétně 

oblasti neinvazivního měření krevního tlaku auskultační metodou. Lékařské simulace 

jsou inovativní vzdělávací metodou a mají významný dopad na vysokoškolské 

a postgraduální vzdělávání zdravotnického sektoru. Pacientské simulátory prošly 

dlouholetým vývojem od jednoduchých figurín pro nácvik první pomoci až po komplexní 

simulátory se širokým využitím v simulaci fyziologických a patologických stavů 

pacienta. I přesto je v této oblasti stále prostor pro zdokonalování technických řešení 

pacientských simulátorů a tím spojeným zvyšováním důvěryhodnosti při průběhu 

simulace. [3] 

2.1 Pacientské simulátory 

Pacientské simulátory slouží pro simulace fyziologických a patologických stavů reálného 

pacienta. Úkony simulace na pacientských simulátorech jsou situovány vždy tak, aby se 

co nejvíce podobaly intervenci prováděné na reálném pacientovi. Simulace spočívají 

v propagaci specifického fyziologického, nebo nefyziologického stavu pacienta [2]. 

Různé podoby pacientské simulace se objevují již přes půl století v rozličných 

specializacích. Můžeme se setkat také s leteckými nebo vojenskými trenažéry 

a simulátory. [6] 

V simulační medicíně se používají celotělové pacientské simulátory, které 

nahrazují tělo pacienta s odpovídajícími projevy, nebo specifické simulátory, které mají 

specifický účel použití pro dané vyšetření. Škála simulátorů a možností jejich modifikace 

se neustále rozrůstá. Při celotělové simulaci může být zvoleno, jestli bude simulována 

žena nebo muž pomocí výměny modulu pohlaví či vnějších znaků, jako například vlasů. 

Simulační modely rozlišují různá životní stádia jako je novorozenec, kojenec, batole, dítě, 

dospělý, geriatrický pacient nebo nastávající matka. [2; 7] 

K nejznámějším společnostem, které vyrábějí pacientské simulátory patří 

společnost Laedal Medical AS (Norsko), Simbionix (Izrael), CAE Inc. (Kanada), 

Gaumard Scientific Company (USA). Některé společnosti, jako je třeba společnost 

Simbionix, se zaměřují na simulátory specifické. Jedná se tréninkové simulační modely 

z kardiologie, cévní chirurgie, elektrofyziologie, intervenční radiologie aj. Jiné 

společnosti jako je třeba CAE Inc. nebo Laerdal Medical AS se zabývají vývojem 

a prodejem celotělových pacientských simulátorů, které rozdělují do čtyř modelových 

řad, a to simulátory dospělých pacientů, dětských pacientů, novorozenců a porodnické 

simulátory. Simulátory napříč všech řad jsou si podobné ovládacím prostředím 

a základními funkcemi pro jednodušší zorientování se při častých změnách simulátorů. 

[8; 2; 9; 10] 
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 Simulační medicína 

Koncept lékařských simulací umožňuje nácvik zdravotnických výkonů bez ohrožení 

života pacienta. Pacientské simulace slouží pro zdokonalování intervencí, trénink v praxi 

a také pro nácvik laiků například u první pomoci. V České republice vznikla v roce 2018 

Společnost pro simulaci v medicíně z.s., jejíž cílem je: „Definování podmínek 

personálních, technických a tvorba metodiky pro provádění vysoce kvalitních 

medicínských simulací na sofistikovaných pacientských simulátorech v simulačních 

centrech.“ [11] 

V České republice je několik větších či menších simulačních center většinou 

při zdravotnických zařízeních, ošetřovatelských a lékařských fakultách a fakultních 

nemocnicích. Příkladem je Centrum lékařských simulací 1. Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze nebo simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 

v Brně aj. [12]. 

Cílem simulační medicíny je u zúčastněných prohloubit týmovou práci, 

komunikaci, spolupráci a profesionální dovednosti technické i vědomostní. Simulace 

probíhají podle standardního programu, kde na začátku proběhne seznámení s výchozí 

situací simulační hry, prostředím a funkcemi simulátoru i možnostmi zásahu do průběhu 

hry, tedy takzvaný briefing. Po briefingu probíhá samotná simulace, která je zaznamenána 

nebo kontrolována dohlížejícím specialistou, který může simulaci také pomocí softwaru 

měnit a ovládat. Využívají se automatické scénáře systému, vlastní vytvořené scénáře 

nebo otevřený režim, ve kterém se v průběhu mohou měnit softwarové příkazy pro průběh 

simulace. Po průběhu samotné situace probíhá závěrečný rozbor pomocí videa či postupu 

aktérů tzv. debriefing. Je možné se podívat, jak se jednotliví aktéři zachovali, potvrdit si 

správné kroky a ukázat si průběh celého výkonu simulace se zpětnou vazbou. Výrobci 

nabízejí zlepšení debriefingového zhodnocení pomocí serveru a audiovizuálního systému 

pro záznam simulace. Pro simulace firmy CAE Inc. slouží LearningSpace a společnost 

Laerdal Medical AS nabízí přístup pomocí SimCapture [13; 14].Zařízení systému 

SimCapture jsou znázorněny na obrázku 2-1. [15; 16] 

Obrázek 2-1 Vyobrazení systému SimCapture [56] 
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 Vybrané simulátory 

Společnost Laerdal Medical AS je jedním z klíčových výrobců pacientských simulátorů. 

Firma vznikla v Norsku roku 1940 a jejím původním výrobním programem byla výroba 

dětských hraček, od kterého se přesunula k výrobě figurín pro nácvik první pomoci. 

Postupně rozšířila výrobu na široké spektrum pacientských simulátorů. Vyráběné 

simulátory SimMan 3G a SimMan ALS jsou velmi pokročilé multifunkční a zcela 

mobilní celotělové pacientské simulátory. ResusciAnne od téže společnosti je simulátor 

primárně určený pro nácvik resuscitace. Nedisponuje pokročilými funkcemi jako výše 

zmíněné typy simulátorů. Oproti multifunkčním simulátorům je u ResusciAnne nutné 

připojení na externí kompresor, zaopatří menší portfolio simulací a přináší nižší finanční 

náklady při jejím pořízení. [2; 4] 

Obrázek 2-2 znázorňuje uspořádaní pacientského simulátoru SimMan 3G, téměř 

totožné uspořádání má i simulátor SimMan ALS, který se na první pohled liší pouze 

rozdílným technickým řešením očí, které nejsou automatické a nemrkají. Simulátory mají 

ve své výbavě nezávislé elektrické napájení a bezdrátovou komunikační technologii mezi 

vnitřní řídící jednotkou simulátoru a ovládacím zařízením simulace. Báze simulací 

spočívá v několika simulovaných tělních systémech. Simulujeme jimi dýchání, funkce 

kardiovaskulárního systému, sekrečních mechanismů, očí a reakci na podaná léčiva 

a uskutečněné výkony. Simulátor umožnuje naplnit speciální nádobu kapalinou 

simulující krev, pro intervence jako je odběr krve, či nutnému znázornění krvácení 

(otevřená zlomenina), zavedení centrálního katetru, žilní kanyly či jiné aplikace i.v. 

(tj. nitrožilně). [17] 

Simulátor také umožňuje vyšetření palpační metodou na několika anatomicky 

odpovídajících místech (krkavice, zápěstí aj.), změření tlaku neinvazivně – auskultačně, 

vyšetření pomocí fonendoskopu v místě a. brachialis, možnost vyšetření EKG signálu, 

defibrilaci, intubaci či laryngektomie. [17]  

Obrázek 2-2 znázorňuje a označuje funkční místa pacientského simulátoru, 

a to polohu zabudované antény RFID ke čtení záznamu o podaném léčivu, možná místa 

simulátoru pro krvácení, či připojení končetiny, která má krvácet. V obrázku jsou 

zahrnuty polohy reproduktorů, místa slyšitelných fyziologických projevů, konektory 

pro připojení EKG elektrod, konektory pro možný defibrilační výboj, a místa 

pro nahmatání pulzu. Na paži simulátoru je možné neinvazivní měření krevního tlaku 

auskultační metodou. [18] 
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Obrázek 2-2 Souhrnný obrázek pacientského simulátoru SimMan 3G [18] 
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2.2 Krevní tlak 

Krevní tlak vznikne při vypuzování krve rytmickými stahy srdce do cévní soustavy 

člověka. Cévním řečištěm protéká krev celým lidským tělem ke každé buňce našeho těla 

skrze malý (nízkotlaký, nízkoodporový) a velký (vysokotlaký, velkoodporový) oběh. 

Krev zajištuje svým transportem dýchacích plynů, živin, katabolitů, vitamínů, hormonů, 

iontů aj., správnou funkci celého těla a všech jeho částí. Srdce svou mechanickou činností 

generuje tlak krve. [19] 

Měřením určujeme systolický tlak, diastolický tlak a střední tlak krve. 

Systolickým tlakem se rozumí nejvyšší hodnotu krevního tlaku, která bývá dosažena 

při vypuzovací fázi srdečních komor – systoly. Diastolický tlak je chápán jako minimální 

hodnotu krevního tlaku, která nastává během uvolňovací fáze komor – diastoly. [20] 

Střední tlak je tlakem dopočten z dvou předchozích tlaků srdečního cyklu. Přesný 

střední tlak lze vypočítat z rovnice integrace plochy pod tlakovou křivkou (1), tlakovou 

křivku znázorňuje obrázek 2-3, nebo pomocí následujícího empirického vztahu (2). 

[20, s. 7; 21]  

 

𝑠𝑡𝑇𝐾 =
1

𝑇
 ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡

𝑇+𝑡0

𝑡0

 

 

(1) 

 
𝑠𝑡𝑇𝐾 =

𝑆𝑇𝐾 − 𝐷𝑇𝐾

3
+ 𝐷𝑇𝐾 (2)1 

Kde stTK označuje střední arteriální tlak v mmHg (milimetrech rtuti), T periodu 

srdečního cyklu v Hz, t čas v sekundách, p naměřený tlak v daném čase v mmHg, STK 

systolický tlak v mmHg a DTK diastolický tlak v mmHg známý z měření krevního tlaku.  

 

1 vztah platí pro zdravého pacienta s fyziologickým průběhem tlakové křivky [22] 

 

Obrázek 2-3 Průběh tlaku při měření auskultační metodou [55] 
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 Měření krevního tlaku 

Krevní tlak je z historického hlediska udávaný v mmHg (milimetrech rtuťového sloupce) 

jako relativní tlak k normálnímu atmosférickému tlaku (760 mmHg, 101 325 Pa). [22] 

Tlak krve je měřen přímou a nepřímou metodou a rozlišujeme centrální a periferní 

tlak. Přímá metoda měření krevního centrálního tlaku spočívá v duté umělohmotné 

hadičce neboli katétru zavedeného přímo do tepny a měření probíhají pomocí tlakové 

komůrky, nebo tekutiny přenášející tlak k připojenému tlakovému senzoru (tenzometru). 

Výhody přímé metody spočívají v možnosti nepřetržitého měření a výsledného 

kontinuálního záznamu, ale velkou nevýhodou je invazivní zásah do těla. [20] 

Nepřímá metoda měření krevního periferního tlaku nezasahuje přímo do těla 

pacienta, měří se externě na periferní části těla. Jedná se například o metodu palpační 

(hodnocení stlačením a dotykem), auskultační (poslechová) a oscilometrickou (hodnoty 

dopočítávány matematických algoritmem za středního tlaku). [21; 20, s. 7] 

 Princip a použití auskultační metody měření tlaku 

Při auskultačním měření krevního tlaku se nejčastěji používá fonendoskop spolu 

s nasazenou manžetou vně těla pacienta jako na obrázku 2-4. Manžetu optimální velikosti 

je nutné pro průběh měření na levou paži nasadit metodicky správně. Fonendoskop je 

přiložený pod okraj manžety na pokožku v místech arterie brachialis tak, aby se manžety 

nedotýkal. [21] 

Manžeta je poté nafouknuta do stavu, kdy není hmatatelný puls na arterii radialis 

(vnitřní strana zápěstí), tedy distálně za manžetou. Při postupném zmenšování tlaku 

v manžetě rychlostí 2-3 mmHg/s je možné pomoci fonendoskopu zachytit zvuky na určité 

hladině tlaku, které postupně na nižší hladině tlaku vymizí. Jedná se o systolický 

a diastolický tlak. Požadovaná přesnost měření zdravotnických prostředků pro měření 

krevního tlaku auskultační metodou dle technické normy EN 1060 a EN 60601 je 

± 3 mmHg. [22; 23; 24] 

 

Obrázek 2-4 Schéma auskultační metody měření tlaku [25] 
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Zvuky slyšitelné fonendoskopem, které objevil roku 1905 lékař Korotkov, značí tlak 

systolický a diastolický. Nazýváme je Korotkovův fenomén nebo také Korotkovovy 

ozvy. Vznikají díky změně laminárního proudění v cévách na turbulentní. Laminární 

a turbulentní proudění krve v částečně stlačené tepně znázorňuje obrázek 2-5.Laminární 

proudění se v době slyšitelných Korotkovových zvuků, respektive při zvýšeném tlaku 

v nasazené manžetě, mění na proudění turbulentní v době systoly. Turbulentní proudění 

přechází zpět do laminárního proudění v době diastoly. Ozvy probíhají po celou dobu 

průběhu Korotkovových fenoménů, můžeme je rozdělit do pěti fází, hodnoty tlaku 

odečítáme v první a páté fázi [5]. Pro správné měření je nutné zamezit vliv gravitace, 

fyzické nebo psychické zátěže a nesprávného nasazení nebo rozměru manžety [26]. 

 [20, s. 8; 21] 

Jako normální hodnoty se u arteriálního tlaku uvádí často hodnota 120/80 mmHg 

standartní jednotky krevního tlaku, což odpovídá systolickému tlaku 16 kPa a diastole 

10,7 kPa. Pomocí těchto hodnot krevního tlaku můžeme určit základní diagnostiku 

pacientova stavu podle tabulky 2-1. Přesnost naměřeného krevního tlaku závisí 

na mnohých okolnostech, pro správné určení je zapotřebí dodržení metodiky a zkušenou 

vyšetřující osobu, aby pomocí fonendoskopu stanovila, kdy lze slyšet Korotkovovy 

zvuky. Při automatické auskultační metodě jsou místo fonendoskopu využity mikrofony, 

které přebírají úlohu detekce ozev, proto je metoda náchylná na všechny okolní rušivé 

zvuky a otřesy. [27; 21] 

Tabulka 2- 1 Kategorizace krevního tlaku [27] 

 

Obecně využívané bývaly rtuťové tonometry, odkud je jednotka hodnot naměřeného 

tlaku udávaná v milimetrech rtuťového sloupce. Podle Směrnice Evropského parlamentu 

 

Obrázek 2-5 Znázornění laminárního a turbulentního proudění v cévách [20] 
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a rady 2007/51/ES se v současné době již rtuťové tonometry nesmějí uvádět na trh, kvůli 

možnosti kontaminace při poškození zdravotnického prostředku. Stoupnul trend inovace 

na aneroidní, elektronické a automatická auskultační měřidla bez rtuti.  

Aneroidní manometr (tonometr), nazývaný jako deformační pro svoji konstrukci 

a schopnost měření díky deformaci pružinky a membrány, je náchylný na poškození. 

Na trhu zdravotnických prostředku lze najít také hybridní automatická měřidla, které 

mohou měřit metodou auskultační nebo oscilometrickou podle předvolby. Automatický 

zdravotnický prostředek k měření krevního tlaku zajištuje snadnější a dostupnější 

ovládání, než tomu je při použití tonometru s fonendoskopem. Součástí přístrojů je 

mechanismus s velmi citlivými mikrofony. Ty musí být pro zachování přesnosti 

v pravidelných intervalech kontrolovány. Zdravotnický prostředek je nutné kalibrovat, 

jinak by stanovení zejména patologických hodnot bylo více obtížné a méně přesné. 

[26, s. 35; 28]. 

Tonometry používané v klinické praxi využívají oscilometrického principu podle 

obrázku 2-6, který může být schopen odfiltrovat vliv okolního prostředí, měření 

se provádí bez použití fonendoskopu. Hodnoty tlaku jsou určovány matematickým 

výpočtem pomocí derivace obálky pulzační křivky krve v cévách. V praxi proto může 

nastat chyba měření pro pacienty staršího věku nebo s přítomností onemocnění. Při 

simulacích u pacientských simulátorů pro nácvik zachycení Korotkovových ozev je 

používaná metoda auskultačního měření krevního tlaku. [5; 28] 

 

Obrázek 2-6 Schéma měření tlaku oscilační metodou [29] 
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2.3 Měření krevního tlaku simulátoru auskultační metodou 

Pacientské simulátory SimMan 3G, ALS a ResusciAnne dovolují simulovat fyziologické 

projevy pulzu, srdeční činnosti a také krevního tlaku. Krevní tlak je možné 

na pacientském simulátoru naměřit na levé paži viz obrázek 2-7 (u ResusciAnne na paži 

pravé [30]). Technicky je měření zajištěno reproduktorem umístěným v paži, který 

simuluje Korotkovovy ozvy zvuky z nahraných zvukových knihoven.  

 

Obrázek 2-7:Připojení manžety pro měření krevního tlaku [31] 

Pacientský simulátor má na levém (pravém u ResusciAnne) boku torza pod krytem 

umístěný konektor pro připojení hadičky vedoucí z manžety jako je znázorněno 

na obrázku 2-8. Pro měření na simulátoru se využívají manžety z upravené sady 

pro pacientské simulátory. [17; 32] 

 

Obrázek 2-8: Paže pro měření krevního tlaku s figurínou [33] 
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 Postup měření krevního tlaku na pacientském simulátoru 

Postup při pacientské simulaci měření krevního tlaku: Na paži simulátoru musí být 

správně nasazená upravená manžeta pro měření tlaku na pacientském simulátoru. Je nutné 

připojit hadičku vedoucí z tlakové manžety do tlakového konektoru na boku torza 

figuríny (viz obrázek 2-8) a zkalibrovat v software systému podle obrázku2-9. [17] 

Poté následuje běžný způsob měření a vyhodnocování hodnot krevního tlaku, pomocí 

manometrického balonku a hadičky vedoucí do manžety je možné nafouknout manžetu 

na hodnotu tlaku vyšší, něž je očekávaná hodnota diastolického tlaku a pomalu ventilem 

u balonku vypouštět tlak z manžety podle předepsaných metod. Přiloženým 

fonendoskopem lze poslouchat Korotkovovy odezvy a tím určit hodnoty krevního tlaku. 

Hodnoty tlaku je nutné odečíst na stupnici manometru připojeném do manžety. Aktér 

simulace se díky celému procesu naučí měřit tlak a správně rozeznávat různé druhy 

Korotkovových zvuků. [22] 

Obrázek 2-9 Kalibrace manžety pro měření krevního tlaku [34] 

Při praktickém použití pacientských simulátorů dochází při manipulaci k odpojení 

hadičky přenášející informaci o hodnotě tlaku v tlakové manžetě do řídícího počítače 

ukrytého uvnitř figuríny. Při měření tlaku skutečných pacientů se tento úkon neprovádí, 

a tak aktérům simulační hry nemusí být zřejmé, že by měli připojit hadičku do torza 

figuríny. 
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3 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je analyzovat reálné auskultační měření krevního tlaku 

u pacientů a zároveň současný stav možností měření krevního tlaku auskultační metodou 

na pacientských simulátorech SimMan 3G, ALS a ResusciAnne (Laerdal, Norsko). 

Dále bude navržen a realizován bezdrátový přenos informace o tlaku v manžetě 

do řídícího počítače figuríny, který eliminuje současné nedostatky týkající se fyzického 

spojení tlakové manžety s tělem figuríny při auskultačním měření krevního tlaku 

u vybraných pacientských simulátorů.  
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4 Metody 

Kapitola metod se zabývá popisem požadavků na vytvářený systém, technickými návrhy 

řešení a popisem průběhu sestavení výsledného řešení pro přenos tlakové informace 

z manžety tonometru do řídícího počítače figuríny.  

4.1 Požadavky na návrh modifikace pacientského simulátoru 

Pro správný průběh simulace je potřeba přehrát při určitém tlaku v manžetě nahrávku 

Korotkovových zvuků do reproduktorů, uložených uvnitř paže simulátoru. Nahrávky 

zvuků z knihoven simulátoru i hodnoty tlaku jsou dány nastavením jednotlivých 

simulačních her. Vnitřní systém simulátoru musí dostat informaci o tlaku v manžetě. 

To probíhá pomocí přenesení tlaku uvnitř pažní manžety prostřednictvím hadičky 

do konektoru na boku torza figuríny. Odtud je informace vyčíslena a přenesena 

do řídícího počítače pacientského simulátoru. Řídící počítač tak může přehrát příslušnou 

ozvu pro daný tlak v manžetě. 

Hlavním požadavkem modifikace pacientského simulátoru je přenos tlakové 

informace mezi pažní manžetou a řídícím počítačem simulátoru výhodnější cestou, než je 

tomu doposud. Dále realizace přenosu tlakové informace bezdrátovou cestou tak aby se 

informace z manžetové části navrženého systému dostala do druhé části uvnitř torza 

figuríny. Napájení manžetové části pomocí baterie s dostatečným výkonem a výdrží. Dále 

zamezení odpojování hadičky pro přenos tlakové informace z pažní manžety do řídícího 

počítače pacientského simulátoru a zvýšení věrohodnosti celého průběhu simulace 

měření krevního tlaku. Systém by měl být jednoduchý a přehledný. Zejména manžetová 

část systému by měla být malých rozměrů s hmotností odpovídající nosnosti našité kapsy 

na tlakové manžetě. Důraz je kladen na funkčnost, transparentnost, dostupnost na trhu a 

nízké pořizovací náklady.  

4.2 Technické návrhy řešení 

Technické návrhy řešení obsahují čtyři varianty řešení. Ty se liší způsobem bezdrátového 

přenesení informace o tlaku a způsobem předání této informace řídící jednotce 

pacientského simulátoru. Pro všechny návrhy platí stejné požadavky na návrh systému.  

 Návrh s využitím externího kompresoru 

Prvním návrhem je využití tlakového senzoru pro snímání tlaku v manžetě, bezdrátového 

přenosu naměřené hodnoty mezi manžetou simulátoru a vnitřním prostředím torza. 

Systém je možné realizovat například pomocí Bluetooth nebo Wi-Fi komunikace 

a výpočetní technikou v podobě Arduino desek. Po přenosu nastane zpracování 

informace o tlaku a vytvoření shodného tlaku. Tlak je vytvořen redukcí z kompresoru 
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simulátoru (např. u ResusciAnne), nebo ze zásoby stlačeného vzduchu z kompresoru 

mimo torzo figuríny, pomocí proměnného digitálně nastavitelného tlakového regulátoru. 

Vytvořený tlak projde propojením s konektorem figuríny, odkud je hodnota nasnímána 

a přenesena do řídícího počítače původním systémem, takže řešení nevyžaduje 

softwarovou změnu pacientského simulátoru. Blokovému schématu návrhu odpovídá 

obrázku 4-1. 

 Návrh s implementací původních datových drah pacientského 

simulátoru 

U druhého návrhu je také použit tlakový senzor pro změření tlaku v pažní manžetě 

manometru a opět je využito bezdrátového přenosu. Změna oproti předchozímu návrhu 

spočívá v přijímači signálu. V manžetě se nachází vysílač pro odeslání tlakového údaje 

přijímači. Přijímač je spolu s výpočetní technikou ukryt v torzu simulátoru. Převedený 

signál je implementovaný přímo do originálních datových drah simulátoru do místa 

přenosu informace o tlaku řídícímu počítači simulátoru. Systém zasahuje do výrobcem 

zhotoveného vybavení pacientského simulátoru a předpokládá znalost datových toků 

a firmwaru figuríny, která nejsou běžně dostupná. Blokové schéma návrhu 

na obrázku 4 2. 

Obrázek 4-2 Blokové schéma návrhu řešení s implementací do původních datových drah pacientského 

simulátoru 

Obrázek 4-1 Blokové schéma návrhu řešení s využitím externího zdroje stlačeného vzduchu 
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 Návrh s RFID komunikací 

Třetí technický návrh spočívá ve vylepšení paže simulátoru. Informace naměřené 

tlakovým senzorem jsou přeneseny pomocí vysílače do RFID antény na paži simulátoru.  

RFID technologie zprostředkovává bezdrátové spojení na krátké vzdálenosti. 

Vhodné umístění antény je z vnější strany paže, na které se měří tlak pomocí manžety 

pro auskultační metodu měření tlaku u pacientských simulátorů. Systém se aktivuje 

správným nasazením tlakové pažní manžety díky všité části – RFID vysílacího systému 

přes anténu přijímače umístěné v paži simulátoru. Systém poté vyžaduje spojení 

s datovými drahami a firmwarem, nebo vytvoření tlaku a přenesení na konektor 

pacientského simulátoru jako první, nebo druhá varianta. Blokové schéma návrhu 

na obrázku 4-3. 

 Návrh s využitím lineárního aktuátoru 

Posledním vybraným a dále rozvíjeným technickým návrhem je využití tlakového 

senzoru v manžetě pro změření informace o tlaku v pažní manžetě. Následně použití 

bezdrátové komunikace Bluetooth pro přenos dat do vnitřního prostoru torza figuríny, 

kde je pomocí lineárního aktuátoru a injekční stříkačky vytvořen naměřený tlak. Řešení 

díky všité části na tlakovou manžetu manometru, a možnosti ukrýt zbytek zařízení 

do torza – nenarušuje autentičnost měření. Nemění vnitřní technické, softwarové 

ani firmwarové vybavení figuríny a jen lehce zasahuje do původního systému měření 

tlaku. Blokové schéma návrhu na obrázku 4-4. 

Obrázek 4-3 Blokové schéma návrhu řešení s využitím RFID komunikace 
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Pro správné fungování vybraného návrhu s využitím vytvořeného lineárního 

aktuátoru je nutný vhodný tlakový senzor pro změření vnitřního tlaku pažní manžety.  

4.3 Tlakový senzor 

Ve vnitřním prostoru tlakové manžety, kde je předpokládaný tlak od 8–16 kPa, je pro 

naměření hodnot nejvhodnější tlakový senzor MPS20N0040D, zobrazený 

na obrázku 4-5. Jedná se o tlakový senzor s rozsahem měřitelných hodnot od 0–40 kPa. 

Součástka je kompatibilní se systémy Arduino, rozměry nepřesahují dva centimetry. 

Senzor je možné použít pro tlak plynu, nebo kapaliny, a také v širokém teplotním rozsahu. 

Tlakový senzor je vhodný pro použití do diagnostického zdravotnického vybavení. 

Senzor vyžaduje napájení 5 V DC a výstupem je analogový signál v rozmezí 0–25 mV. 

Výstupní signál je vhodné zesílit například pomocí diferenčního zesilovače a poté 

zpracovat pro další použití v kontrolní jednotce. Kontrolní jednotka společně 

s bezdrátovým komunikátorem mohou signál odeslat do vnitřního prostoru torza figuríny. 

[36] 

Obrázek 4-5 Tlakový senzor MPS20N0040D [35] 

Obrázek 4-4 Blokové schéma návrhu řešení s využitím sestaveného lineárního aktuátoru 
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4.4 Kontrolní jednotky a bezdrátový přenos 

Z důvodu odesílání zesíleného výstupního signálu tlakového senzoru bezdrátově je 

potřeba využít mikroprocesoru spolu s komunikačním modulem. Velmi vhodným a na 

trhu dostupným zařízením pro tento účel je spojení jednotky Arduina a Bluetooth modulu, 

který má na rozdíl od Wi-Fi modulu menší spotřebu dodávané energie a snazší 

konfiguraci. Pro potřeby systému je potřeba jednotka, která umožnuje bezdrátovou 

komunikaci, důraz je kladen zejména na malé rozměry, jednoduchost celého zařízení, 

nízké napájecí nároky a cenovou dostupnost.  

Požadovaným parametrům vhodně odpovídá klon Arduino NANO zobrazený 

na obrázku 4-6, což je cenově výhodná kopie originálu Arduina NANO. Výhodou desky 

Arduino NANO je její velikost o rozměrech 18 x 45 mm a její celková hmotnost 35 g. 

Deska obsahuje mikrokontroler v podobě čipu ATmega328P, a díky tomu má podobné 

funkce jako Arduino UNO, ale je podstatně menší. Provozní napětí je 5 V DC, což 

koresponduje s napájením tlakového senzoru i Bluetooth modulů. Do desky je možné 

připojit pomocí 14 digitálních pinů z toho 6 lze využít jako PWM piny (pulzně šířková 

modulace), analogových pinů nalezneme na desce 8. Celé Arduino NANO má velmi 

přívětivý odběr a to 19 mA. Programování desky je možné z počítačového software 

Arduino IDE – z přímo uzpůsobeného prostředí pro programování jednotek Arduino, 

kde je využíván programovací jazyk C++ [38]. Pro propojení je možné desku Arduino 

s počítačem spojit pomocí USB kabelu. [39]  

 

K vytvoření komunikačního mostu mezi dvěma Arduiny NANO se přímo nabízí 

ověřený standard využití technologie Bluetooth, zabezpečené například modulem 

Bluetooth modul HC-05 TTL, který je zobrazený na obrázku 4-7. 

Obrázek 4-6 Arduino NANO klon [37] 
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Bluetooth komunikace využívá specifikaci Bluetooth 2.0, která má oproti 

Bluetooth 1.2 vyšší datovou dostupnost a výrazně nižší odběr, protože spojení i přenos 

dat probíhá v podstatně kratším časovém intervalu. Požadavkům pro Bluetooth 

komunikátor nejvíce vyhovuje Bluetooth modul HC-05 TTL, který má malé rozměry, 

a to konkrétně 32 x 16 x 3 mm a hmotnost 2 g. Dosah modulu je až 10 m a je možné ho 

využít jako přijímač nebo jako vysílač podle nastavení podporovaných AT příkazů. 

Univerzální modul umožní pomocí komunikace přes sériové rozhraní UART (univerzální 

asynchronní přijímač–vysílač) vývojovým kitům Arduino komunikovat pomocí 

bezdrátové komunikace. Provozní napětí modulu je v intervalu 3,6 – 6 V DC. 

Komunikaci umožňují čipy 29LV800 a BCA17. Zapojení desky Arduino NANO 

s Bluetooth modulem HC-05 je možné přes napěťový převodník nebo pomocí 

odporového děliče, jako je zobrazeno na obrázku 4-8. [40] 

Obrázek 4-8 Schéma zapojení HC-05 Bluetooth modulu s deskou Arduino [57] 

Obrázek 4-7 Bluetooth modul HC-05 TTL [59] 
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Pro větší přesnost signálu mezi deskou a Bluetooth modulem je možné použít 

převodník logické úrovně, pro účely zapojení je vyhovující IIC I2C 

5 V na 3,3 V obousměrný převodník, který má 4 kanálové piny a je znázorněn 

na obrázku 4-9. Po správném přenesení a zpracování hodnoty naměřeného tlaku je podle 

návrhu zapotřebí na výstupu vytvořit shodný tlak s naměřeným tlakem. [41] 

 

4.5 Výběr a dimenzování baterie 

Manžetovou část je nutné napájet pomocí baterie. Napětí baterie by mělo být větší 

než požadovaných 5 V. Vhodným výběrem je 9V baterie připojená přes další převodník. 

Pro krátkodobé použití je možné využít převodník uvnitř Arduina NANO. Byla vybrána 

sada šesti alkalických 1,5V baterií typu GP Super LR20. Baterie splňují požadavky 

použití pro nízký dlouhodobý odběr proudu. Podle očekávaného odběru 171 mA (viz  

tabulka 4-1) je předpokládána doba fungování minimálně 7 hodin což je pro provoz 

a ověření prototypu dostatečné, pro úsporu byl přidán jednopólový kolébkový spínač 

s polohami zapnuto/vypnuto. [42; 39; 40; 36; 43] 

Tabulka 4-1 Očekávaná velikost odběru 

Zařízení odběr [mA] 

Tlakový senzor s diferenčním zesilovačem 2 

Arduino NANO 19 

Bluetooth modul HC-05 150 

 

 

  

Obrázek 4-9 IC I2C 5 V na 3.3 V obousměrný převodník logické úrovně [58] 
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4.6 Lineární aktuátor pro vytvoření tlaku 

Lineární aktuátory vytvářejí rotační pohyb pomocí elektromotoru, který převádějí 

na lineární posuvný pohyb. Pro účely bakalářské práce je vhodné sestavit aktuátor 

z krokového motoru a konstrukce pro posun pístu stříkačky.  

Krokový motor 28BYJ-48 je 28fázový unipolární krokový motor (což potvrzuje 

i počet přívodních kabelů, tj. 5) převodovým poměrem rychlosti 1/64. Do motoru je 

možné připojit piny IN1 až IN4 pro ovládání pohybu, respektive úhlu a rychlosti otáček 

a napájení. Točivý moment motoru je větší než 34.3 mNm. Krokový motor má 

potvrzenou komptabilitu s deskami Arduino a pracovní napájení na 5–12 V DC. Pro 

komunikaci s deskou Arduino je nutné krokový motor připojit přes řadič. Nejvýhodnější 

řadič přímo určený pro Arduino i tento krokový motor je driver ULN2003. Krokový 

motor s řadičem je zobrazen na obrázku 4-10. [44] 

Krokový motor vytvoří při otočení bez tření podle rovnice 3 téměř 24 kPa, se třením 

ozubeného kola a pístu stříkačky budou ztráty do 5 %. Krokový motor tak bezpečně 

vytvoří tlak 22,5 kPa, což odpovídá asi 170 mmHg. [45; 46] 

𝑉𝑦𝑡𝑣𝑜ř𝑒𝑛ý 𝑡𝑙𝑎𝑘 [𝑃𝑎] =
𝑇𝑜č𝑖𝑣ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 [𝑁𝑚]

𝑃𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟[𝑚] ∙ 𝑃𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝í𝑠𝑡𝑢 𝑠𝑡ří𝑘𝑎č𝑘𝑦 [𝑚2]
 

(3) 

Kde točivý moment krkového motoru je minimálně 34.3 mNm, poloměr ozubeného 

kola 7 mm a plocha pístu stříkačky 201 mm2.  

Pro opětovné vytvoření tlaku uvnitř torza simulátoru je vhodné, aby zařízení bylo 

jednoduché, bezpečné a finančně dostupné. Těmto parametrům vyhovuje velice dobře 

standartní dvoudílná 10 ml plastová stříkačka BD Doscardit od firmy Becton Dickinson, 

zobrazené na obrázku 4-11. Píst má průměr 16 mm a plochu 201 mm2. Stříkačka je 

vyrobená z polypropylenu a má kónus Luer bez závitu a její velká přednost je zejména 

Obrázek 4-10 Krokový motor 28BYJ-48 s řadičem [60] 
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hladký pohyb pístu díky vhodnému rozměrovému řešení pístu a vnitřního průměru válce. 

Vyžaduje menší posuvnou sílu než je tomu u stříkaček konkurence. [47] 

 

Stříkačku a krokový motor je zapotřebí pro správné fungování uchytit do pevné 

konstrukce. 

4.7 Model pro 3D tisk lineárně posuvného zařízení  

Model se skládá z ozubeného kolečka s dvanácti zuby a otvorem pro hřídel krokového 

motoru, jak je zobrazeno na obrázku 4-12. Rotační pohyb vytvořený krokovým motorem 

se pomocí ozubeného kola a hřebene převede na pohyb přímočarý. Ozubené kolo má 

průměr 7 mm. Na konci hřebene je vytvořený úchyt pístu stříkačky pro možnost 

manipulace pístem v obou směrech. Bok zubů, rozteč i počet byly navrženy dle 

nejvhodnějších možných rozměrů dle generátoru ozubených kol. [48] 

Plastová injekční stříkačka je v modelu uložena uvnitř tubusu, kde je zaaretována 

pomocí prstových opěrek na okraji válce injekční stříkačky. Pohyb pístu je omezený 

vloženou zarážkou, která vymezuje počáteční pozici pístu. Krokový motor je 

přišroubován dvěma šrouby M3 do vymodelovaného vnoření a je společně s ozubeným 

kolem a částí hřebene opatřen vrchním krytem. Druhou strana ramene naproti krokovému 

Obrázek 4-11 Stříkačka DISCARDIT 10 ml [61] 

Obrázek 4-12 Uložení ozubeného kola a hřebene 
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motoru tvoří konstrukce pro uchycení řadiče krokového motoru. Celý model a také 

stříkačku lze upevnit pomocí stahovacích pásek. CAD data byla vytvořena v prostředí 

programu Siemens NX 11 a pro názornost jsou do sestavy vloženy volně dostupné 

modely elektronických součástek a injekční stříkačky, což je vyobrazeno 

na obrázku 4-13.  

Síla vyvíjená na píst stříkačky odpovídá kroutícímu momentu krokového motoru 

ku poměru roztečné kružnice ozubeného kola. Pro tisk byl využity různobarevné cívky 

materiálu PLA a ABS pro jejich vhodné mechanické vlastnosti. Celý výtisk 

s komponenty má délku 20–25 cm v závislosti na vysunutí hřebene, výšku 4 cm 

a maximální šířku 5 cm, což jsou rozměry vhodné do umístění do torza figuríny. 

Vytištěná součást se zapojeným hardwarem je na obrázku 4-1.  

 

Obrázek 4-13  Obrázek 4-13 3D model pro posuv pístu stříkačky 

Obrázek 4-14 vytištěná součást s komponenty 
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5 Výsledky 

Metodologickým rozborem byl jako nejlepší varianta vybrán návrh s využitím lineárního 

aktuátoru v podobě krokového modelu s řadičem a vlastním návrhem lineárně posuvného 

zařízení pro řízení pohybu pístu stříkačky. Hlavním důvodem byla univerzálnost 

pro velkou škálu řad pacientských simulátorů, vratná úprava pacientského simulátoru, 

jednoduché pořízení komponent a nižší pořizovací cena. Dále je popsáno 

elektrotechnické zapojení, hardwarové i softwarové řešení.  

5.1 Elektrotechnické zapojení 

Pro realizaci bezdrátového přenosu dat slouží spárované Bluetooth moduly připojené 

k Arduinu NANO. Mezi RX pinem Bluetooth modulu a digitálním pinem Arduina 

NANO je nutné převést 5V logickou úroveň na 3,3 V pomocí převodníku. Napájení 

součástek pomocí 5 V vznikne pomocí převodníku zabudovaném v desce Arduina NANO 

z napájení 9V baterie, jako je zobrazeno na funkčním zapojení v nepájivém poli 

na obrázku 5-2. Schéma bylo vytvořeno pomocí open-source programu Fritzing. 

Po ověření funkčnosti zapojení vznikly dva oddělené celky, a to část manžetová 

a část torzní. Manžetová část využívá napájení z 9V sady baterií, desku Arduino NANO, 

tlakový senzor s diferenčním zesilovačem, vlastní převodník napěťových úrovní 

a Bluetooth modul HC-05 ve vysílacím režimu. Schéma zapojení tlakového senzoru je 

v souhrnném elektrotechnickém nákresu v příloze A vytvořené v programu EAGLE a 

také na obrázku5-1 vytvořeného v prostředí Fritzing. V Příloze A je také uveden 

elektrotechnický nákres zapojení torzní části. Torzní část spočívá v zapojení modulu 

HC-05 v modu přijímače, Arduina NANO, převodníku napěťových úrovní a řadiče 

s krokovým motorem. Torzní část je možné napájet ze zdroje pacientského simulátoru 

nebo externího 5 V adaptéru.  

 

R1 120k Ω 

 

R1 120k Ω 

Obrázek 5-1 Schéma zapojení tlakového senzoru s diferenčním zesilovačem 
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Tlakový senzor je ze svého druhého pinu připojen na neinvertující vstup 

diferenčního zesilovače LM358D a na vstup invertující je připojen pátý pin tlakového 

senzoru MPS20N0040D. Pro zesílení obou větví je použito rezistorů v hodnotě 120 kΩ 

a 3,9 MΩ. Signál 0-25 mV je zesílen 32,5x na hodnoty 0-812 mV. Zesílený signál 

vstupuje z prvního pinu operačního zesilovače do analogového vstupu A0 na Arduinu. 

Baterie manžetové části je opatřena vypínačem, pro eliminaci spotřebované energie. 

Analogový signál je po zpracování Arduinem NANO přes připojené digitální piny 

D2 a D3 odesílán Bluetooth modulem HC-05 do druhého spárovaného Bluetooth modulu. 

Druhý Bluetooth modul ukrytý v torzu simulátoru po přijetí signálu předá data obdobným 

spojení do druhého Arduina NANO, kde jsou po přepočtu pomocí čtyř digitálních pinů 

IN1-IN4 dodány parametry pohybu krokového motoru. 
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Obrázek 5-2 Funkční schéma zapojení na nepájivém poli 
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5.2 Kalibrace vytvořeného tlaku 

Tlakový senzor MPS20N0040D použitý spolu s diferenčním zesilovačem 

ve vybraném řešení posílá zesílené hodnoty do řídící desky. Hodnoty je možné si zobrazit 

v sériovém rozhraní aplikace Arduino IDE v PC, se kterým je řídící deska Arduino 

NANO připojena pomocí USB kabelu. Arduino NANO zaznamená vstupující napětí 

v podobě 16ti bytové analogové informace na vstupu v rozmezí 0-5 V a přeškoluje jej do 

digitálních hodnot. Sériová linka vypíše bezrozměrné digitální hodnoty 

v intervalu 0-1023. Pro možnost práce s takto vypsanými hodnotami z tlakového senzoru 

je vytvořena kalibrační křivka na převod hodnot do stupnic mmHg a kPa. V prvním 

grafu 5-1 jsou porovnány naměřené hodnoty použitého senzoru MPS20N0040D 

zapojeného spolu s diferenčním zesilovačem a vysoce přesného senzoru tlaku DP-100. 

Senzor tlaku poskytuje tlaková data v kPa. Pro převod hodnot byl použit vztah rovnice 4 

a do grafu byly zaznamenány hodnoty v mmHg.  Vztah mezi naměřenou hodnotou ze 

sériového rozhraní a hodnotou tlaku v mmHg je dán rovnicí 

y = 1,71x + 49,33.  

 

𝑽𝑦𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑛ý 𝑡𝑙𝑎𝑘 [𝑘𝑃𝑎] ==
𝑇𝑙𝑎𝑘 𝑣𝑦𝑡𝑣𝑜ř𝑒𝑛ý 𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑚 [𝑚𝑚𝐻𝑔]

7,50062
 

(4) 

V grafu 5-2 byly porovnány naměřené systémové hodnoty ze sériového rozhraní aplikace 

s naměřenými hodnotami v kPa. V grafu je také zanesen předpokládaný průběh 

bez odchylek měření podle lineárního průběhu křivky. Převodní vztah mezi hodnotami 

ze serial monitoru a kPa vystihuje rovnice y = 12,86x + 49,49.   

Graf 5-1 Systémová hodnota tlaku v porovnání s mmHg 

y = 1,71x + 49,33
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Závislost analogové hodnoty na vstupu v rozmezí 0-5 V a tlaku v kPa by vyjadřovala 

upravená rovnice z druhého grafu ve tvaru y = 2635,37 + 49,49. Do komponent prototypu 

systému bylo nutné nahrát kód pro nastavení činnosti.  

5.3 Softwarové vybavení systému 

Arduino Nano jsou vývojové kity (programovatelné desky) s procesorem 

AVR ATMega328. Je možné je připojit k PC pomocí USB kabelu, programovat je 

a komunikovat s nimi po sériové lince. Nejsnáze se programují pomocí aplikace Arduino 

IDE. Každý kód musí obsahovat funkce se signaturou void setup(void) a void loop(void). 

Ve funkci setup se provádí inicializace proměnných, nastavení vstupních a výstupních 

pinů a celkové nastavení pro spuštění. Tato funkce proběhne po zapnutí jen jedenkrát. 

Funkce loop probíhá opakovaně jako nekonečný cyklus, nejčastěji obsahuje celý 

algoritmus. Vytvořený kód byl inspirován kódem pro mikrokoky krokového motoru 

a kódem pro konfiguraci Bluetooth modulů [49; 50]. Deklarace globálních proměnných 

pomocí funkce define, definice maker a direktivy include pro zahrnutí používaných 

knihoven jsou vždy mimo obě tyto funkce, zpravidla před funkcí setup ukázka 

na obrázku 5-3.  

 

 

 

Graf 5-2 Předpokládaná a naměřená hodnota systémového tlaku s odpovídajícími hodnotami tlakuv kPa 

y = 12,86x + 49,49
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Kód dostupný v příloze B je možné modifikovat pro tři případy použití, a to 

pro konfiguraci Bluetooth modulů, pro načtení a odeslání hodnot z první desky 

a pro zpracování přijatých hodnot a posunutí krokovým motorem v desce druhé. Výběr 

příslušné části kódu pro danou funkcionalitu je proveden odkomentováním definice 

BOARD_A, BOARD_B nebo CONFIG. Program kontroluje, zdali je alespoň jedno 

makro definováno, a pokud ne, kompilace skončí s chybou, část kódu pro výběr je 

znázorněný na obrázku 5-4. 

Obrázek 5-4 Definice globálních proměnných a maker 

Obrázek 5-3 Ukázka možností výběru odkomentováním definice pro příslušný kód 
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 Konfigurace Bluetooth modulů 

Bluetooth moduly je nutné pro správnou vzájemnou komunikaci nakonfigurovat, to lze 

udělat po připojení k PC podle obrázku 4-8, nahráním příslušného kódu pro možnost 

zadávání AT příkazů, jak je zobrazeno na obrázku 5-5. Kód implementuje 1:1 propojení 

mezi hardwarovou sériovou linkou do počítače a softwarovou do konkrétního Bluetooth 

modulu. Veškeré AT příkazy musí být posílány z PC. Funkce Bluetooth.available zjistí, 

zdali jsou dostupná data k příjmu a pokud ano, jsou přijata pomocí funkce Bluetooth.read. 

Ihned potom jsou odeslána do počítače. Naopak, pokud jsou dostupná přijatá data 

z počítače, ty jsou taktéž po bajtech přijata a odeslána do Bluetooth modulu. 

Pro nastavení požadovaných parametrů prostřednictvím sériové linky, dostupné 

v aplikaci Arduino IDE, jsou zadány příslušné AT příkazy. Bluetooth modul musí být 

zapnutý v konfiguračním modu. Nejprve pomocí příkazu „AT“ je zkontrolováno 

navázané spojení, po správném vykonání úkonu se na sériovém monitoru vypíše hláška 

„OK“, jak je zobrazeno na obrázku 5-6. Pro zjištění adresy vysílacího Bluetooth modulu 

je vhodný příkaz „AT+ADDR“ a tato adresa pak příkazem „AT+BIND“ nastavena pro 

párování příjímacího Bluetooth modulu. Oběma modulům HC-05 je nutné nastavit 

příkazem „AT+ROLE“ pozici vysílače nebo přijímače (master/slave) pro jejich úspěšné 

spárování. Pro zajištění správného nastavení rychlosti sériové linky je možné použít 

příkaz „AT+UART“. Po provedení těchto úkonů se oba moduly HC-05 po zapojení 

spárují. [50] 

Obrázek 5-5 Jádro kódu pro konfiguraci Bluetooth modulů 
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 Zpracování hodnot z tlakového senzoru 

Hodnoty naměřené tlakovým senzorem jsou přivedeny na definovaný analogový vstup 

ANALOG_IN kód definovaný jako BOARD_B, viz obrázek 5-7, zhodnotí přijatá data a 

odstraní oscilace signálu pomocí nastavené MIN_ANALOG_DIF. Pro jednoduchost je 

16bitová hodnota načtená z analogového vstupu převedena na 32bitovou hodnotu 

se znaménkem. Toto zjednoduší podmínku kontroly tolerované odchylky. Data jsou 

poslána po dvou bajtech pomocí Bluetooth do druhého zařízení. Z hlediska kódu je 

posílání skrz Bluetooth naprosto transparentní komunikace po sériové lince. Funkce 

Bluetooth.write, Serial.println a delay, upravená data odešlou na přijímací sestavu 

Bluetooth modulu a Arduino desky. Vzorkování snímání je zabezpečeno pomocí 

proměnné READ_DELAY a je s frekvencí jedenkrát za sekundu. 

Obrázek 5-7 Definovaná část kódu pro manžetovou část sestavy 

Obrázek 5-6 Ukázka zadávání AT příkazů v sériovém monitoru 
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 Zpracování přijatých hodnot uvnitř torza figuríny 

Hodnoty přijmuté pomocí již zmíněných funkcí Bluetooth.available a Bluetooth.read 

jsou v části definované pod BOARD_A přečteny. Zásadní je použití definovaného makra 

CONVERSION, definované na obrázku 5-3. Makro vypočte výsledný úhel otočení. 

Do proměnné delta je uložen rozdíl aktuálního úhlu otočení krokového motoru a nového 

úhlu pro vytvoření požadovaného tlaku, jako je zobrazeno na obrázku 5-9.  

Podle hodnot je určen směr pro otočení, ten je zaveden jako rotacePoSmeru 

a rotaceProtiSmeru, funkce mohou vyvolat pořadí jednotlivých kroků. Každý krok 

obsahuje výrobcem dané pořadí pro správné spínání motoru a následnou pauzu, kterou 

určujeme rychlost otáčení. Ukázka zadání kroku je zobrazena na obrázku 5-8. Skutečný 

úhel otočení však musí být vždy násobek 45/64 °, aby motor mohl vykonat celý počet 

kroků pro synchronizování skutečně možného otočení s proměnou v kódu, probíhá 

přepočet proměnné actualValue do proměnné curentAngle jak je zobrazeno 

na obrázku 5-9. 

Obrázek 5-8 Ukázka kódu pro určení směru a pohybu krokového motoru 
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Obrázek 5-9 Definovaná část kódu pro torzní část sestavy 
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5.4 Uvedení navrženého prototypu systému do provozu 

Navržené řešení prototypu systému bylo sestaveno podle schémat zapojení v předchozí 

kapitole a bylo zapojeno pomocí DuPont žil, jak je zobrazeno na obrázku 5-10. 

Manžetová část byla vložena do vyztužené bezpečnostní kapsy přišité na vnější 

straně tlakové manžety. Kapsa byla opatřena zavíráním pro zamezení vypadnutí 

při transportu jako je zobrazeno na obrázku 5-11. Na fotografii je zvýrazněný vypínač, 

pro vypnutí celé manžetové časti, a hadička přivádějící tlak do našité kapsy, kde je 

naměřen přivedený tlak tlakovým senzorem. 

 

Obrázek 5-10 Zapojené časti řešení před zakomponováním 

Obrázek 5-11 Nasazené upravená manžeta dle řešení 
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Torzní část byla zakomponována do prostoru útrob torza figuríny jako je zobrazeno 

na obrázku 5-12. Kónus stříkačky je napojený na konektor pro přivedení tlaku 

z manometrické manžety.  

 

5.5 Ověření funkčnosti 

Ověření funkčnosti závisí zejména na snímání přesného tlaku, správném zpracování a 

vytvoření požadovaného výstupu tlaku. Funkční prototyp systému lze hodnotit podle 

možnosti využití systému při simulační hře, software simulační hry musí detekovat 

měření tlaku.  

Primární ověření probíhala souběžně s možným pozorováním posuvného pohybu 

pístu stříkačky tam a zpět, ve chvílích zvyšování tlaku v pažní manžetě pomocí 

pumpování manometrického balonku a při snižování v momentě upouštění ventilem 

manometru. Dále byl systém ověřen změřením tlaku na kónusu stříkačky, ověřením 

účastníka simulační hry a detekcí tlaku systémem pro ovládání simulátoru.  

 Ověření pomocí tlakového senzoru 

Měnící se tlak vytvořený v manžetě pomocí manometrického balonku a pístu byl 

zaznamenán do tabulky 3. Tlak vytvořený v manžetě byl odečten z manometru v mmHg 

a porovnán s tlakem naměřeným senzorem v kPa jako je zobrazeno na obrázku 5-14 a 

schéma zaznamenáno na obrázku 5-13.   

Obrázek 5-12 Usazení části pro vytváření tlaku do vnitra figuríny 
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Použitý vysoce přesný Senzor tlaku DP-100 s duálním tříbarevným displejem 

ukazujícím hodnotu s platným jedním desetinným místem je vhodný pro měření nízkého 

i vysokého tlaku [51]. Přepočet mezi hodnotami tlaku v kPa a v mmHg je uveden 

v rovnici (4, str. 36) a spočívá se vydělením hodnoty v Torr, respektive mmHg číslem 

7,50062. Výsledek výpočtu je v kPa. [52]. V následují tabulce 5-1 jsou uvedeny hodnoty 

tlaku odečtené na manometru v porovnání s naměřeným tlakem pomocí senzoru o vysoké 

přesnosti. Dále v tabulce byly vypočtena absolutní a relativní chyba podle vzorců. (5,6) 

[53].  

 

 

 

 

 

Obrázek 5-13 Ověření funkčnosti pomocí senzoru 

Obrázek 5-14 Schéma zapojení pro ověření funkčnosti pomocí tlakového senzoru 
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Tabulka5-1 Porovnání změřeného tlaku vytvořeného navrhovaným systémem 

Tlak měřený manometrem 

[mmHg]/ [kPa] 

Naměřený tlak 

[kPa] 

Absolutní chyba 

[kPa] 

Relativní chyba 

[%] 

0/ 0,0 0,0 0,0 0,0 

10/ 1,3 1,2 0,1 10,0 

20/ 2,7 2,9 0,2 8,8 

30/ 4,0 4,5 0,5 12,5 

40/ 5,3 5,8 0,5 8,8 

50/ 6,7 6,9 0,2 3,5 

60/ 8,0 7,8 0,2 2,5 

70/ 9,3 9,6 0,3 2,9 

80/ 10,7 10,9 0,2 2,2 

90/ 12,0 12,9 0,9 7,5 

100/ 13,3 14,0 0,7 5,0 

110/ 14,7 14,2 0,5 3,2 

120/ 16,0 15,6 0,4 2,5 

130/ 17,3 17,7 0,4 2,1 

140/ 18,7 19,6 0,9 5,0 

150/ 20,0 20,3 0,3 1,5 

160/ 21,3 22,1 0,8 3,6 

170/ 22,7 23,0 0,3 1,5 

180/ 24,0 24,9 0,9 3,8 

190/ 25,3 26,0 0,7 2,6 

200/ 26,7 27,8 1,1 4,3 

210/ 28,0 29,3 1,3 4,7 

220/ 29,3 31,5 2,2 7,4 

230/ 30,7 32,2 1,5 5,0 

240/ 32,0 32,8 0,8 2,5 

250/ 33,3 34,0 0,7 2,0 

260/ 34,7 35,1 0,4 1,3 

   

 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑐ℎ𝑦𝑏𝑎 = |𝑉𝑦𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑛ý 𝑡𝑙𝑎𝑘 − 𝑀ěř𝑒𝑛ý 𝑇𝐾 𝑣𝑦𝑡𝑣𝑜ř𝑒𝑛ý 𝑠𝑡ří𝑘𝑎č𝑘𝑜𝑢| (5) 

 
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑐ℎ𝑦𝑏𝑎 =

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑐ℎ𝑦𝑏𝑎

𝑉𝑦𝑝𝑜č𝑡𝑒𝑛ý 𝑡𝑙𝑎𝑘
∙ 100 

(6)    

Z naměřených a dopočtených hodnot vyplývá, že průměrná absolutní chyba je 

0,63 kPa což odpovídá 4,73 mmHg. Chybu do měření zde vnáší navržené řešení, možné 

zpoždění informace, nepřesnost manometru a zejména určení přesné hodnoty ve správný 

okamžik na budíku manometru i displeji tlakového senzoru.  
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 Ověření pomocí ovládání pacientského simulátoru 

Dalším způsobem ověření funkčnosti byla práce s řídícím tabletem SimPad PLUS, což je 

nástroj, který po připojení k figuríně Laerdal může replikovat a upravovat fyziologické 

parametry umělého pacienta ve scénářích. U tohoto nástroje byla využita funkce kalibrace 

k nastavení snímače tlaku a ukazatele manžety Navržený systém byl uveden do chodu 

a jeho tlaková manžeta natlakovaná na 100 mmHg. Při této hodnotě tlaku SimPad PLUS 

sám vyhodnotí detekovaný tlak a umožní kalibraci, jak je zobrazeno naobrázku5-15. 

Software provedl kalibraci a proces probíhal jako při zapojení originální sestavy od 

výrobce. [54] 

 Ověření poslechem Korotkovových ozev 

Další metodou ověření bylo zahájení simulační hry s nastaveným tlakem. Účastník 

simulační hry s dobrou znalostí auskultační metody měření krevního tlaku měřil tlak 

pomocí upravené manžety a fonendoskopu s verdiktem naměřeného tlaku 125 / 90 mmHg 

při nastaveném tlaku v SimPadu PLUS na hodnotě 120 / 80 Hg. Aktér shledal měření 

intuitivní a velmi autentické měření u reálného pacienta. Vizuální porovnání upravených 

manžet pro měření krevního tlaku na pacientském simulátoru je vidět naobrázku5-16. 

 

 

 

 

 

Obrázek 5-15 Kalibrace měření tlaku na pacientském simulátoru 

Obrázek 5-16 Porovnání upravených manžet pro pacientský simulátor 
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6 Diskuse 

Bakalářská práce navrhuje čtyři řešení, která eliminují nynější nedostatky auskultačního 

měření krevního tlaku u pacientských simulátorů. Do řídícího systému pacientského 

simulátoru se bezdrátově dostane datová informace o vnitřním tlaku pažní manžety 

při simulaci auskultačního měření krevního tlaku.  

Pro změření tlaku v tlakové manžetě manometru byl využit tlakový senzor 

s detekcí hodnot tlaku 0–40 kPa. Senzor je vhodný pro použití ve zdravotnických 

diagnostických prostředcích. Spolehlivě detekuje i patologické hodnoty krevního tlaku. 

Limitací pro použití senzoru byl chybný anglický překlad dostupného katalogového listu, 

což způsobilo komplikace v zapojení. Problém se podařilo vyřešit pomocí důkladného 

přeměření multimetrem. Velkou výhodou vybraného tlakového senzoru je jeho malá 

prostorová náročnost a napájení 5 V.  

Pro bezdrátový přenos informace o změřeném tlaku byly navrženy Bluetooth 

moduly s mikropočítačem, RFID antény s čipem a Wi-Fi moduly s mikropočítačem. 

Jako nejvhodnější varianta byla zvolena komunikace pomocí Bluetooth modulů 

s využitím zpracování informace v deskách Arduino NANO. Z dostupných Bluetooth 

modulů byl vybrán Bluetooth modul HC-05, který má na rozdíl od jiných modulů, 

například HC-06 modulu, možnost konfigurace do role přijímače i do role vysílače. Deska 

Arduino NANO vyhovuje nejen díky své přijatelné velikosti, ale hlavně díky možnosti 

analogového vstupu, digitálních výstupů, převodníku napěťového vstupu na 5 V a také 

3,3 V které jsou zapotřebí pro převod logické úrovně Bluetooth modulu. Deska Arduino 

NANO má velmi podobné vlastnosti s jinými deskami z Arduino řady, její součástí je 

mikrokontroler ATmega328P, který je například u desky Arduino UNO. Deska Arduino 

UNO je ale mnohonásobně větší. Naopak deska Arduino MINI je oproti Arduinu NANO 

menší, nemohla být použita z důvodu chybějících 5 V připojení.  

Po bezdrátovém přenesení dat do vnitřního prostoru pacientského simulátoru bylo 

představeno několik variant, jak tyto data vložit do zpracovávání řídícího počítače 

pacientského simulátoru. Logicky jednoduchým řešením je varianta tato naměřená data 

přímo vkládat do datových drah vedoucích do řídícího počítače. Nevýhodou tohoto řešení 

je nutná znalost datových toků a firmwaru figuríny, které nejsou běžně dostupné a také 

zasažení do výrobcem zhotoveného vybavení pacientského simulátoru. Další řešení 

využívají vytvoření adekvátního tlaku ve vnitřním prostoru figuríny a jeho přivedení 

na konektor pro původní vstup tlaku manžety přivedeného na konektor pomocí 

připojovací hadičky na tlakové manžetě manometru. Spojení kónusu injekční stříkačky 

a konektoru pacientského simulátoru je možné realizovat uvnitř torza figuríny.  Tato 

řešení se nezasahují do výrobcem zhotoveného vybavení pacientského simulátoru, liší se 

však ve způsobu vytvoření adekvátního tlaku. 
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Řešení s využitím tlakového regulátoru počítá s dostupným zdrojem stlačeného 

vzduchu. Vlastní kompresor u pacientského simulátoru nalezneme jen u některých 

figurín, například ResusciAnne, a tento fakt značně omezuje obecné použití 

na simulátorech. Další nevýhodou tohoto řešení je špatná dostupnost digitálně řízeného 

tlakového regulátoru s možností proměnného vstupu i jeho finanční náročnost. Bylo 

zvoleno řešení ze zkonstruovaným lineárním aktuátorem pro vytvoření adekvátního tlaku 

pomocí posuvu pístu injekční stříkačky. Dostačující objem stříkačky je 10 ml. Rotační 

pohyb v požadovaném směru a rozsahu vytvoří krokový motor 28BYJ-48 s řadičem 

ULN2003, vhodný zejména svými rozměry, možností řízeného pohybu a napájením 

od 5 V do 12 V. Díky konstrukci vytištěné na 3D tiskárně je rotační pohyb převeden 

na posuvný a pomocí pístu zaaretováné stříkačky vytváří v plastové injekční stříkačce 

požadovaný tlak.  

Teoretická hodnota vytvořeného tlaku, vycházející z minimálního točivého 

momentu krokového motoru, činila 170 mmHg tlaku. Při měření byla naměřená limitní 

hodnota vytvořeného tlaku 260 mmHg, což je hodnota naprosto dostačující pro 

pacientské simulace. Tento fakt je s největší pravděpodobností způsoben počítáním 

s minimálním točivým momentem krokového motoru. Výhodou tohoto řešení je možnost 

využití i u figurín bez zdroje stlačeného vzduchu a nenarušení výrobcem zhotoveného 

vybavení pacientského simulátoru.  

Z výše popsaných důvodů je pro praxi nejlépe použitelné řešení využívající 

přenosu tlaku Bluetooth komunikací a vytvoření adekvátního tlaku sestaveným lineárním 

aktuátorem. Manžetová část tvořená ze senzoru, diferenčního zesilovače, Bluetooth 

modulu a řídící desky musí být schopná funkce po dostatečně dlouhou dobu. Použití 9 V 

sady baterií nabízí vhodné řešení pro dlouhodobý nízký odběr proudu. Předpokládaný 

odběr komponent manžetové části je 171 mA. Baterie 1,5 V typu GP Super LR20 v sadě 

dodávají 9 V, které jsou pomocí desky Arduino nano přivedeny na 5 V pro napájení 

komponent manžetové části navržené soustavy. Sadu baterií by bylo vhodné do běžného 

provozu nahradit lithiovým akumulátorem s kapacitou nad 5000 mAh a možností 

dobíjení. Pro bezpečnost čipu měniče uvnitř řídící desky opatřit baterii vlastní regulací 

napětí odporovým trimrem například pomocí step-up boost měniče. Po této úpravě je 

předpokládáné zvýšení výdrže napájení manžetové části systému na 30 h provozu, což je 

dostatečná doba pro týdenní provoz simulátoru ve výuce.   

Celý proces musí být řízen řídící jednotkou v tomto případě deskou Arduino 

NANO, její použití vybízí k využití aplikace Arduino IDE, ve které se platformy Arduino 

programují nejlépe. K správnému fungování komponent je zapotřebí tří různých podob 

nahraného kódu, mezi kterými je možné si vybírat pomocí okomentování příslušné 

definice. První definice CONFIG slouží pro konfiguraci obou Bluetooth modulů a určení 

jejich parametrů pomocí AT příkazů. Druhá definice BOARD_B je pro desku, která data 
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v podobě analogového signálu převede na digitální se vzorkováním každou vteřinu a 

odešle přes Bluetooth komunikaci druhé řídící desce. Pro druhou řídící desku slouží třetí 

část kódu ukrytá pod definicí BORD_A, ve které je přijatá hodnota z Bluetooth 

komunikace zpracována a je vypočtený potřebný úhel otočení, a nakonec na řadič 

předány pokyny pro vykonání samotného pohybu. Krokovému motoru je dán rozkaz o 

úhlu chtěného otočení a rychlosti provádění pohybu. Mezi každým krokem motoru 

nastává do doby další změny krok 0, při kterém nejde do krokového motoru žádný signál, 

díky tomu se motor zbytečně nepřehřívá.  

Kód je posílaný po sériové lince a je naprosto transparentní, systém vyžaduje 

kontrolu skutečného propojení obou Bluetooth modulů, to lze provést pomocí vizuální 

kontroly spárování. Pokud by desky Arduino NANO nebyly zapojeny ve stejný čas 

mohou se rozsynchronizovat, to lze vyřešit pomocí souběžného zmáčknutí tlačítka reset 

na obou deskách. 

Jednou z limitací je, že signál ze senzoru tlaku vstupující do analogového vstupu 

je konstantní a lehce oscilující, proto byla stanovena kódem ignorovaná odchylka 

pro zamezení neustálého milimetrového pohybu krokového motoru. Krokový motor 

připojený k námi zvolenému napájení 5 V adaptéru přestává překonávat odpor 

ve stříkačce při téměř 25 kPa. Pro simulaci krevního tlaku je to dostačující hodnota, jiné 

použití by mohlo vyžadovat změnu napájení nebo krokového motoru. Limitací 

sestaveného řešení je chybějící zpětná vazba o hodnotě vytvořeného tlaku sestaveným 

aktuátorem, to může být důvodem pozorování odchylek při ověření funkčnosti pomocí 

dalšího tlakového senzoru DP-100 až 5 mmHg. Dalšími důvody může být nepřesnost 

způsobená chybným odečtením hodnoty, zpoždění informace o tlaku, nepřesností 

manometru, nepřesné určení na manometru a displeji senzoru v jeden okamžik.  

Výhodou zkonstruované soustavy je její univerzálnost a možnost použití 

u celotělových simulátorů od téměř všech výrobců. Ověření funkčnosti sestaveného 

systému proběhlo na simulátoru ResusciAnne za použití řídícího tabletu SimPad PLUS. 

Dalším ověřením funkčnosti bylo samotné změření krevního tlaku auskultační metodou 

studentkou oboru všeobecná zdravotní sestra.  

Se zavedením navrženého systému do praxe by došlo zlepšení věrohodnosti 

simulace měření krevního tlaku auskultační metodou ve výuce a zdravotnického 

personálu v rámci postgraduální výuky, mediků a studentů nelékařských zdravotnických 

oborů. Přínosem v praxi by bylo zejména předejití komplikacím spojených s častým 

odpojením připojovací hadičky tlakové manžety, využívané pro stávající měření 

na pacientském simulátoru.  
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7 Závěr 

V této práci bylo analyzováno reálné auskultační měření krevního tlaku u pacientů 

a zároveň současný stav možností měření krevního tlaku auskultační metodou 

na pacientských simulátorech (Laerdal, Norsko). Byla navržena čtyři technická řešení 

pro bezdrátový přenos informace o tlaku v manžetě do řídícího počítače figuríny, který 

eliminuje současné nedostatky týkající se fyzického spojení tlakové manžety s tělem 

figuríny při auskultačním měření krevního tlaku u vybraných pacientských simulátorů.  

Optimální volbou pro zkonstruování bylo řešení s využitím platformy Arduino, 

Bluetooth moduly, krokového motoru s řadičem a injekční stříkačky s navrženým a na 

3D tiskárně vytištěným mechanismem pro posuv pístu stříkačky. Tlaková hodnota 

naměřená v upravené tlakové manžetě je odeslána Bluetooth komunikací do torza 

figuríny zde je po provedení přepočtu vytvořen odpovídající tlak pomocí 

zkonstruovaného aktuátoru. Vytvořený systém je řízen softwarem vytvořeným 

v programovacím jazyce C++. 

Výstupem práce je systém, který je možné použít při simulaci měření krevního tlaku 

auskultační metodou, který byl ověřen pomocí tlakového senzoru, aktéra simulační hry 

a detekcí softwaru pro řízení lékařských simulací.  
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Příloha A: Elektrotechnický návrh z prostředí 
EAGLE 
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Příloha B: Programové vybavení řešení 

#include <SoftwareSerial.h> /* práce ve vybrané knihovně*/ 

/**********************************************************\ 

 * výběr příslušného kódu                                               * 

\**********************************************************/ 

/*pokud bude jeden z následujících řádků odkomentován bude zaktivován příslušný kód, 
pokud nebude vybrán žádný bude vypsaná hláška*/ 

//#define BOARD_A // kód pro torzní část - změření a odeslání hodnoty o tlaku  

//#define BOARD_B //kód pro manžetovou část 

//#define CONFIG // kód pro konfiguraci Bluetooth modulů  

#ifndef BOARD_A 

  #ifndef BOARD_B 

    #ifndef CONFIG 

      #error Musí být odšktrnuta příslušná deska -  BOARD_A, BOARD_B nebo CONFIG. 

    #endif 

  #endif 

#endif 

/**********************************************************\ 

 * Definované hodnoty                                                 * 

\**********************************************************/ 

// příchozí hodnoty 48-740 přepsány do intervalu 0-180 (stupnu) 

#define RAW_MAX         740 /* maximální raw hodnota */ 

#define RAW_MIN         48  /* minimální raw hodnota */ 

#define ROTATION        180.0   /* maximální daná rotace */ 

#define CONVERSION(x)   (x - RAW_MIN) * (ROTATION / (RAW_MAX - RAW_MIN)) 

#define MAX_ANGLE       180 /* maximální úhel */ 

#define MIN_ANGLE       0   /* minimální úhel */ 

#define MIN_ANALOG_DIF  10  /* minimální změna hodnoty která bude odeslána */ 

#define PC_BAUDRATE     9600 /* počet baudů pro komunikaci s PC */ 

#define BT_BAUDRATE     9600 /* počet baudů pro komunikaci Bluetooth */ 

#define RX_PIN          2   /* Software UART Rx pin */ 

#define TX_PIN          3   /* Software UART Tx pin */ 

/* Čísla pinů jsoucích do digitálních výstupů pro řízení krokového motoru přes řadič */ 

#define IN1             8     /* Pro pohyb motoru -  */ 

#define IN2             9     /*               zapojení */ 

#define IN3             10    /*                 digitálních */ 

#define IN4             11    /*                            pinů */ 

#define SPEED           1     /* pouza mezi odesíláním, vzorkování */ 
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#define READ_DELAY      1000  /* čtení hodnoty tlakového senzoru každou vteřinu*/ 

#define ANALOG_IN       A0    /* data z takového senzoru vstupují do analogového pinu A0 
na řídící desce */ 

/**********************************************************\ 

 * Globalní proměnné                                        * 

\**********************************************************/ 

SoftwareSerial Bluetooth(RX_PIN, TX_PIN); /* Software serial pro Bluetooth komunikaci*/ 

#ifdef BOARD_A 

  double currentAngle = 0; 

  double actualValue = 0; 

  uint8_t inputState = 0;   // 0: žadná data 

                            // 1: 1 byte přečteno 

                            // >1: 2 byte přečteno, je možné ovládat motor 

  uint16_t usedRawValue = 65535;  // použij při neměnících se  příchozích datech 

#endif 

#ifdef BOARD_B 

  uint16_t usedAnalogValue = 65535; 

#endif 

#ifdef CONFIG 

  char c = ' '; 

#endif 

/**********************************************************\ 

 * Implementace                                        * 

\**********************************************************/ 

void setup(void) 

{ 

  Serial.begin(PC_BAUDRATE); 

  Bluetooth.begin(BT_BAUDRATE); 

#ifdef BOARD_A 

  // Digital outputs 

  pinMode(IN1, OUTPUT); 

  pinMode(IN2, OUTPUT); 

  pinMode(IN3, OUTPUT); 

  pinMode(IN4, OUTPUT); 

#endif /* BOARD_A */ 

#ifdef BOARD_B 

#endif /* BOARD_B */ 

} 

void loop(void) 
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{ 

#ifdef CONFIG // Configurační mód - most mezi hardwarem a software serial monitorem 

            

  if (Bluetooth.available()) 

  { 

    c = Bluetooth.read(); 

    // Echo pro hardware serial (do PC) 

    Serial.write(c); 

  } 

  if (Serial.available()) 

  { 

    c = Serial.read(); 

    // Echo  pro software serial (do Bluetooth modulu) 

    Bluetooth.write(c); 

  } 

#else 

#ifdef BOARD_A 

  uint16_t btNum; 

  uint16_t tmp1, tmp2; 

  if (Bluetooth.available()) 

  { 

    if (inputState == 0) 

      tmp1 = Bluetooth.read(); 

    else if (inputState == 1) 

      tmp2 = Bluetooth.read(); 

    inputState++; 

  } 

 

  if (inputState >= 2) 

  { 

    // vezmi novou hodnotu senzoru 

    uint16_t rawValue = tmp1 + (tmp2 << 8); 

    if (rawValue < RAW_MIN) 

      rawValue = RAW_MIN; 

    else if (rawValue > RAW_MAX) 

      rawValue = RAW_MAX; 

    if (usedRawValue != rawValue) /* zafixování pro neměnné příchodí hodnoty*/ 

    { 

      usedRawValue = rawValue; 
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      Serial.println(rawValue); 

      double newAngle = CONVERSION(rawValue); 

      Serial.println(newAngle); 

      double delta = newAngle - currentAngle; 

      Serial.println(delta); 

      currentAngle += delta;  //  dopočet chtěné hodnoty  

      bool negativeFlag = (delta < 0); 

      if (negativeFlag) 

        delta = -delta; 

      // vlastní pohyb 

      // 360 stupňů ~ 512 volání 

      int i; 

      for (i = 0; i < (delta * 64 / 45); i++) 

      { 

        // speciální kroky pro dolazení vysokých a nízkých hodnot 

        if ((!negativeFlag && actualValue + (i + 1) * (45.0 / 64) > MAX_ANGLE) 

            || (negativeFlag && actualValue - (i + 1) * (45.0 / 64) < MIN_ANGLE)) 

            break; 

        if (!negativeFlag) 

          rotacePoSmeru(); 

        else 

          rotaceProtiSmeru(); 

      } 

      // všechny výstupy pro krokový motor na nulu - žádný pohyb motoru 

      krok0(); 

   

      // počítání reálné hodnoty - úhel musí být zařazen do  64 / 45 

      if (!negativeFlag) 

        actualValue = actualValue + i * (45.0 / 64); 

      else 

        actualValue = actualValue - i * (45.0 / 64); 

      currentAngle = actualValue; 

      Serial.println(actualValue); 

      Serial.println(); 

      inputState = 0; 

    } 

  } 

#else 

#ifdef BOARD_B 
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  uint16_t value = analogRead(ANALOG_IN); 

  // zamezení pro odeslání dopočtené falešně negativní hodnoty 

  int32_t value32 = value, usedAnalogValue32 = usedAnalogValue; 

  if ((usedAnalogValue32 < value32 - MIN_ANALOG_DIF 

      || usedAnalogValue32 > value32 + MIN_ANALOG_DIF) 

      && usedAnalogValue32 != value32) 

  { 

    usedAnalogValue = value; 

    // Raw nepřevzorkovaná hodnota je odeslána do Bluetooth přijímače 

    Bluetooth.write((uint8_t) value & 0xff); 

    Serial.println(value); 

    Bluetooth.write((uint8_t) (value >> 8)); 

    delay(READ_DELAY); 

  } 

#endif /* BOARD_B */ 

#endif /* BOARD_A */ 

#endif /* CONFIG */ 

} 

 

/**********************************************************\ 

 * ULN2003 příkazy pro krokový motor s řadičem                                       * 

\**********************************************************/ 

// zde následují funkce pro volání jednotlivých 

// kroků pro otočení po či proti směru hodinových 

// ručiček 

void rotacePoSmeru(void) 

{ 

  krok1(); 

  krok2(); 

  krok3(); 

  krok4(); 

  krok5(); 

  krok6(); 

  krok7(); 

  krok8(); 

} 

void rotaceProtiSmeru(void) 

{ 

  krok8(); 
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  krok7(); 

  krok6(); 

  krok5(); 

  krok4(); 

  krok3(); 

  krok2(); 

  krok1(); 

} 

 

/* nakonci a v pauze vypni všechny výstupy */ 

void krok0(void) 

{ 

  digitalWrite(IN1, LOW); 

  digitalWrite(IN2, LOW); 

  digitalWrite(IN3, LOW); 

  digitalWrite(IN4, LOW); 

} 

// každý krok obsahuje výrobcem dané pořadí 

// pro správné spínání motoru a následnou 

// pauzu, kterou určujeme rychlost otáčení 

void krok1(void) 

{ 

  digitalWrite(IN1, HIGH); 

  digitalWrite(IN2, LOW); 

  digitalWrite(IN3, LOW); 

  digitalWrite(IN4, LOW); 

  delay(SPEED); 

} 

void krok2(void) 

{ 

  digitalWrite(IN1, HIGH); 

  digitalWrite(IN2, HIGH); 

  digitalWrite(IN3, LOW); 

  digitalWrite(IN4, LOW); 

  delay(SPEED); 

} 

void krok3(void) 

{ 

  digitalWrite(IN1, LOW); 
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digitalWrite(IN2, HIGH); 

  digitalWrite(IN3, LOW); 

  digitalWrite(IN4, LOW); 

  delay(SPEED); 

} 

void krok4(void) 

{ 

  digitalWrite(IN1, LOW); 

  digitalWrite(IN2, HIGH); 

  digitalWrite(IN3, HIGH); 

  digitalWrite(IN4, LOW); 

  delay(SPEED); 

} 

 

void krok5(void) 

{ 

  digitalWrite(IN1, LOW); 

  digitalWrite(IN2, LOW); 

  digitalWrite(IN3, HIGH); 

  digitalWrite(IN4, LOW); 

  delay(SPEED); 

} 

 

void krok6(void) 

{ 

  digitalWrite(IN1, LOW); 

  digitalWrite(IN2, LOW); 

  digitalWrite(IN3, HIGH); 

  digitalWrite(IN4, HIGH); 

  delay(SPEED); 

} 

 

void krok7(void) 

{ 

  digitalWrite(IN1, LOW); 

  digitalWrite(IN2, LOW); 

  digitalWrite(IN3, LOW); 

  digitalWrite(IN4, HIGH); 

  delay(SPEED); 
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} 

 

void krok8(void) 

{ 

  digitalWrite(IN1, HIGH); 

  digitalWrite(IN2, LOW); 

  digitalWrite(IN3, LOW); 

  digitalWrite(IN4, HIGH); 

  delay(SPEED); 
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Příloha C: Obsah přiloženého ZIP souboru 
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