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MODELOWANIE DUŻEGO UKŁADU KRĄŻENIA CZŁOWIEKA  

W POSTACI ELEKTRYCZNEGO UKŁADU ZASTĘPCZEGO 

Streszczenie. W artykule przedstawione są badania modelowe dużego układu 

krążenia człowieka przeprowadzone z wykorzystaniem elektrycznego układu 

zastępczego. Zostaną przedstawione analogie pomiędzy układem krążenia człowieka  

a elektrycznym układem zastępczym. Wyniki analiz uzyskane za pomocą układu 

elektrycznego zostaną porównane z badaniami przeprowadzonymi na fizycznym modelu 

układu krążenia człowieka. 

Słowa kluczowe: model układu krążenia człowieka 

MODELING OF THE HUMAN GREATER CIRCULATORY SYSTEM AS 

AN ELECTRIC EQUIVALENT CIRCUIT 

Summary. The paper presents numerical research of the human greater circulatory 

system modelled as an electric circuit. The similarities between the human greater 

circulation and the electric model are described. The results obtained from the electrical 

circuit are compared with those got from investigations of the physical model of the 

human circulatory system.  

Keywords: model of the human greater circulatory system 

1. WPROWADZENIE  

Dla każdego człowieka najważniejszą wartością jest jego własne życie lub życie 

najbliższych mu osób. Ważnym organem w ludzkim organizmie jest bez wątpienia jego serce. 

Serce człowieka pompuje krew w całym układzie krążenia człowieka, dostarczając tlen  

i substancje odżywcze do wszystkich komórek ludzkiego ciała oraz odprowadzając dwutlenek 

węgla i produkty przemiany materii [1,2]. Serce na skutek chorób lub wad wrodzonych może 

funkcjonować nieprawidłowo. W najcięższych przypadkach często o życiu człowieka może 

decydować wspomaganie serca lub w ostateczności jego przeszczep [3]. Gdy istnieje 

możliwość, że serce człowieka odzyska swoją sprawność, stosuje się czasowe wspomaganie  
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z wykorzystaniem komory wspomagania serca. W Polsce stosuje się komory wspomagania 

serca typu POLVAD, opracowane w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Gdy serce 

jest uszkodzone w sposób nieodwracalny, stosuje się protezę sztucznego serca typu POLTAH 

do czasu znalezienia dawcy serca naturalnego [4]. Ważnym zagadnieniem w badaniach 

dużego układu krążenia jest możliwość symulacji i analizy jego pracy oraz zachowania się 

serca i układu krążenia w zmiennych warunkach - fizjologicznie prawidłowych oraz 

fizjologicznie patologicznych. W pracy przedstawiono model dużego układu krążenia 

człowieka w postaci elektrycznego układu zastępczego. Przedstawiono także analogie 

pomiędzy układem krążenia a jego elektrycznym układem zastępczym. W części 

eksperymentalnej przeprowadzono analizy numeryczne dla stanów fizjologicznie 

prawidłowych i stanów patologicznych. Otrzymane rezultaty porównano z wynikami 

otrzymanymi za pomocą fizycznego modelu układu krążenia człowieka z wykorzystaniem 

komory wspomagania serca POLVAD. 

2. METODY SYMULACJI UKŁADU KRĄŻENIA CZŁOWIEKA 

Zadaniem elektrycznego układu zastępczego jest w jak największym stopniu wodzo-

rowywać impedancję hydrodynamiczną układu krążenia człowieka widzianą przez lewą 

komorę serca od strony aorty występującej w postaci impedancji elektrycznego układu 

zastępczego widzianej przez źródło prądowe od strony zacisków wejściowych - rys. 2. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, elektryczny układ zastępczy musi zapewnić odwzoro-

wanie hemodynamicznych parametrów dużego układu krążenia, takich jak: 

 impedancja hydrodynamiczna dużego układu krążenia, 

 przebiegi przepływu krwi i ciśnienia w aorcie człowieka, 

 podatności segmentów aorty i podatności systemowych, 

 rezystancji segmentów aorty i rezystancje systemowe, 

 inertancja segmentów aorty, 

 struktura aorty i odgałęzień systemowych. 

Elektryczny model zastępczy wymaga wprowadzenia analogii pomiędzy wielkościami 

charakteryzującymi układ krążenia człowieka, jego hemodynamikę, impedancję hydrodyna-

miczną z wielkościami elektrycznymi opisującymi układ elektryczny [2, 5, 6, 7].  

Ciśnieniu krwi w aorcie P=100 Pa odpowiada napięcie u=1V według analogii: 

 P  u  (1) 

Przepływowi krwi w aorcie Q=1m3/s  odpowiada przepływ prądu i=1kA według analogii: 

 Q  i  (2) 

Rezystancji Rh=1 MPa*s/m3  w układzie krążenia człowieka odpowiada rezystancja 

R= w elektrycznym układzie zastępczym według analogii: 
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Podatności Ch=15 cm3/kPa układu krążenia człowieka odpowiada pojemność C=1F  

w elektrycznym układzie zastępczym według analogii: 
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Inertancji przepływu krwi Lh=1*10-5 kg/m4 w układzie krążenia człowieka odpowiada 

indukcyjność L w elektrycznym układzie zastępczym według analogii: 
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Lu   (5) 

W fazie skurczu serca następuje wypchnięcie pewnej objętości krwi do aorty, co 

powoduje wymuszenie przepływu [7]. Odpowiedzią dużego układu krążenia jest przebieg 

ciśnienia P przedstawiony na rys. 4. Podobnie został zaprojektowany elektryczny układ 

zastępczy. Rolę serca spełnia źródło prądowe Is, które wymusza przepływ prądu is  

o przebiegu czasowym identycznym jak przepływ krwi Q bezpośrednio za zastawką aortalną. 

Odpowiedzią elektrycznego układu zastępczego dużego układu krążenia człowieka są 

przebiegi napięcia uodp.  Schemat ideowy wymuszeń i odpowiedzi przedstawia rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Schemat ideowy 

Fig. 1. Ideological diagram 

Z przedstawionych analogii wynika, że układ krążenia człowieka może być modelowany 

za pomocą elektrycznego układu zastępczego zbudowanego z elementów R,L,C, które 

odzwierciedlają jego impedancję hydrodynamiczną z zachowaniem topologii aorty człowieka 

i jej głównych odgałęzień systemowych. Struktura dużego układu krążenia i elektrycznego 

układu zastępczego są przedstawione na rys. 2. W elektrycznym układzie zastępczym aorta 

została podzielona na odcinki odpowiadające fizjologicznej strukturze (linia przerywaną na 

rys. 2). Część segmentów została podzielona na mniejsze odcinki, do których zostały 

dołączone elementy R,C reprezentujące impedancję odgałęzień systemowych dużego układu 

krążenia. Wartości poszczególnych elementów składowych modelu elektrycznego R,L,C 

odpowiadają wartościom fizjologicznym w dużym układzie krążenia, podane są na rys. 2 

[5,8].  
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Rys. 2. Struktura aorty człowieka (na górze), elektryczny układ zastępczy dużego układu krążenia  (na 

dole). Schemat na podstawie [5, 8] 

Fig. 2. Human aorta (top), electric equivalent circuit (bottom). Own elaboration based on [5,8] 

Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem komory wspoma-

gania serca POLVAD na fizycznym modelu dużego układu krążenia człowieka (rys. 3a), 

który został opracowany w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Fizyczny model 

układu krążenia człowieka pozwala na symulowanie warunków pracy komór wspomagania 

serca POLVAD lub protezy sztucznego serca POLTAH. Opracowany model składa się  

z modelu małego układu krążenia człowieka i modelu dużego układu krążenia człowieka.  

   a)     b) 

 

Rys. 3. Fizyczny model układu krążenia człowieka (a), komora wspomagania serca POLVAD(b) [9] 

Fig. 3. Physical model of the human circulatory system (FRK, Zabrze) (a), Ventricular Assist Device 

POLVAD (b) [9] 

3. REZULTATY 

Poniżej przedstawiono wyniki modelowania i analiz eksperymentalnych otrzymane  

z wykorzystaniem elektrycznego układu zastępczego, a także fizycznego modelu dużego 

układu krążenia. W pierwszej kolejności porównano odpowiedź napięciową elektrycznego 

układu zastępczego z odpowiedzią układu krążenia człowieka. Na wejście układu został 

podany sygnał prądowy ze źródła prądowego IS. Odpowiedzią elektrycznego układu 
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zastępczego jest przebieg napięcia uodp. Sygnałem odniesienia jest przebieg napięcia uref  

o przebiegu identycznym jak przebieg ciśnienia krwi w aorcie człowieka - rys. 4.  

 

Rys. 4. Przebiegi sygnałów: uodp – odpowiedź napięciowa elektrycznego układu zastępczego,  

uref – napięcie odniesienia (ciśnienie krwi w aorcie człowieka) (u góry), iS – przebieg prądu 

wymuszanego przez źródło prądowe  (przepływ krwi w aorcie) na dole [5, 8] 

Fig. 4. Signals in the course of time: ures– voltage response of the electric equivalent model,  

uref – voltage corresponding to the pressure pattern in the aorta, is – stimulation current vs. 

time, corresponding to the blood flow in aorta [5, 8] 

Celem analizy numerycznej było zbadanie odpowiedzi napięciowej elektrycznego układu 

zastępczego uodp w funkcji zmiany impedancji. Zmiana impedancji wynikała ze zmiany 

wartości modelowej rezystancji R odgałęzień systemowych układu krążenia człowieka. 

Otrzymane wyniki porównano z badaniami otrzymanymi za pomocą fizycznego modelu 

układu krążenia, w którym rejestrowano zmiany ciśnienia P w układzie w funkcji zmiany 

impedancji hydrodynamicznej (zmiana rezystancji rezystora hydraulicznego Rl).  

a)  b) 

 
 

Rys. 5. Odpowiedź napięciowa uodp elektrycznego układu zastępczego, iS - przebieg prądu 

wymuszenia (a). Wartości poszczególnych napięć w układzie i odpowiadające im wartości 

ciśnień w funkcji zmiany modelowej rezystancji dużego układu krążenia (b) [5] 

Fig. 5. Response of the electric equivalent circuit voltage ures, is – the course of stimulating current (a). 

Blood pressure changes in the greater circulation represented by voltages in the electric 

equivalent circuit vs. variations of the greater circulation resistance (b) [5] 
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a) b) 

  

Rys. 6. Przebiegi ciśnienia P w fizycznym modelu dużego układu krążenia dla różnej rezystancji 

rezystora hydraulicznego Rl (a). Wartości poszczególnych ciśnień w funkcji zmiany 

rezystancji Rl (b) 

Fig. 6. Cources of pressure (a), and pressure components courses (b) in the physical model of human’s 

greater circulation 

Przeprowadzone analizy pozwalają na wyjaśnienie, jak zmieniałyby się przebiegi 

ciśnienia krwi w dużym układzie krążenia w funkcji zmiany parametrów układu krążenia. 

Zwiększenie rezystancji systemowych powoduje zwiększenie ciśnienia skurczowego Ps  

i rozkurczowego  Pr przy praktycznie niezwiększającej się wartości międzyszczytowej Pp-p 

(ciśnienie pulsowe). Zwiększa się natomiast wartość średnia reprezentująca średnie ciśnienie 

Pśr w dużym układzie krążenia człowieka. Analogicznych jakościowych obserwacji dokonano 

podczas pomiarów na fizycznym modelu dużego układu krążenia człowieka z wyko-

rzystaniem komory wspomagania serca POLVAD, Zwiększenie rezystancji rezystora 

hydraulicznego powoduje zwiększenie ciśnienia maksymalnego Ps (skurczowego), ciśnienia 

minimalnego Pr (rozkurczowego) oraz wartości średniej ciśnienia Pśr, przy bardzo małej 

zmianie wartości międzyszczytowej ciśnienia Pp-p (pulsowego). 

Celem analizy numerycznej było zbadanie odpowiedzi napięciowej elektrycznego układu 

zastępczego uodp w funkcji zmiany impedancji. Zmiana impedancji wynikała ze zmiany 

wartości modelowej podatności Ch wszystkich odcinków aorty człowieka. Otrzymane 

rezultaty porównano z badaniami otrzymanymi za pomocą fizycznego modelu układu 

krążenia, w którym obserwowano zmiany ciśnienia P w układzie w funkcji zmiany 

podatności układu. 

Przeprowadzone symulacje pozwoliły na rozpoznanie, jak zmieniałyby się przebiegi 

ciśnienia w dużym układzie krążenia człowieka w funkcji zmiany podatności ścian aorty 

człowieka (odcinków aorty). Analiza otrzymanych wyników wykazuje, że zmiana podatności 

odcinków aorty człowieka np. w wyniku choroby miażdżycowej wpływa głównie na wartość 

ciśnienia skurczowego Ps, które ulega zwiększeniu. Wpływa także na wartość ciśnienia 

rozkurczowego Pr, które ulega zmniejszeniu. Rośnie natomiast amplituda międzyszczytowa 

przebiegów reprezentująca ciśnienie pulsowe Pp-p przy praktycznie niezmienionej wartości 

średniej ciśnienia Pśr. Analogicznych jakościowych obserwacji dokonano podczas pomiarów 
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na fizycznym modelu dużego układu krążenia. Podczas zmniejszenia podatności w fizycznym 

modelu dużego układu krążenia zaobserwowano zwiększenie wartości międzyszczytowej 

ciśnienia Pp-p (pulsowego) oraz zmniejszenie wartości ciśnienia minimalnego Pr 

(rozkurczowego).  

 

a)   b)  

    
 

Rys. 7. Odpowiedź napięciowa uodp elektrycznego układu zastępczego (a). iS - przebieg prądu 

wymuszenia (a). Wartości poszczególnych napięć w elektrycznym układzie zastępczym  

i odpowiadające im wartości ciśnień w funkcji zmiany modelowej podatności odcinków aorty 

(b) [5] 

Fig. 7. Response of the electric equivalent circuit voltage ures (a). is – the course of stimulating current, 

based on (a). Blood pressure changes in the greater circulation represented by voltages in the 

electric equivalent circuit vs. variations of the aorta compilance (b) [5]) 

 

 

Rys. 8. Przebieg ciśnienia P w fizycznym modelu dużego układu krążenia 

Fig. 8. Cources of pressure P in physical model of the human circulatory system 

4. PODSUMOWANIE 

Głównym celem przeprowadzonych badań było rozeznanie możliwości zastosowania 

elektrycznego układu zastępczego do modelowania dużego układu krążenia człowieka. 

Pierwszy etap badań pozwolił na wyznaczenie analogii pomiędzy układem elektrycznym  

a dużym układem krążenia człowieka. Drugi etap badań miał na celu przeprowadzenie analizy 

układu krążenia człowieka w stanie fizjologicznie prawidłowym i stanie patologicznym. 



92  P. Struk, T. Pustelny, Z. Nawrat 

Takie analizy stanów fizjologicznie prawidłowych i patologicznych dostarczają bezcennych 

informacji o zachowaniu dużego układu krążenia człowieka w danych warunkach 

fizjologicznych. Przeprowadzenie takich badań na organizmie człowieka jest trudne lub 

wprost niemożliwe. Przeprowadzono również badania z wykorzystaniem komory 

wspomagania serca POLVAD i fizycznego modelu układu krążenia człowieka. Badania te 

pozwoliły na pozytywną weryfikację pracy elektrycznego układu zastępczego. 
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Abstract 

The most important value for a human being is its own life. One of the most important 

organs in human body is the heart, which pumps blood through whole vascular system, 

transporting oxygen and nutrients to every cell in human body, and dispenses of carbon 

dioxide [1,2]. 
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Important issue in cardiovascular system research is the possibility of simulation and 

analysis of its work and heart and vascular system behavior under changing conditions – 

physiologically correct and pathological. Electrical equivalent of great circulatory system has 

been introduced in this paper. Electrical schematics and human aorta structure and main 

system branches are shown in Fig.2. Analogies between circulatory system and electrical 

equivalent are pointed out in subchapter 2. 

The idea of the equivalent electric circuit is to model precisely and accurately model the 

hydrodynamic impedance of the human vascular system (seeing by the left ventricle which 

pumps blood to the ascending aorta), represented by the electric impedance of the equivalent 

circuit seeing through the terminals of the current source. 

Influence of electrical model impedance change on its voltage response (uodp, representing 

pressure response of great circulatory system) was being examined in experimental part of 

this paper.  

Pathological changes of great circulatory system are being modeled by impedance change 

in electrical  model. In order to verify if equivalent electrical model is correct, experimental 

tests were conducted on physical model of the human circulatory system. POLVAD 

prosthesis was used in tests. Responses to change of working parameters acquired from both 

models are similar in character and tendencies, what was pointed out in subchapter 3. Thanks 

to electrical substitute circuit we can easily test response to impedance change (change in 

circulatory system) by measuring tendencies of changes of certain voltages in electrical 

model, which correspond to real parameters of circulatory system.  

Conformity of every model of great circulatory system with real pressure and blood flow 

results are the better the more parameters of real model we know.  

 


