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Abstrakt 

Tato práce se zabývá měřením EKG, nestandardním rozmístěním elektrod a bezdrátovým 

přenosem dat pomocí Bluetooth 4.0. Teoretická část práce rozebírá problematiku elektrokardiografie, 

standardní svody, spojitost EKG se srdcem a obecně se vznikem elektrického potenciálu na srdci. 

V další části se práce zmiňuje o historii a použití Bluetooth. Součástí práce je také rešerše, která 

popisuje již vyvinuté prototypy a přístroje pro měření EKG s nestandardním rozmístěním elektrod 

a různými druhy bezdrátových přenosů. V poslední části práce bylo cílem sestavit EKG prototyp 

s nestandardním rozmístěním elektrod, bezdrátovým přenosem pomocí Bluetooth 4.0 a uživatelským 

prostředím, pro zobrazení měřeného EKG. 
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Abstract 

This work describes ECG measurement, non-standard electrodes placement and wireless data 

transmission via Bluetooth 4.0. Theoretical part talks about electrocardiography, standard leads of 

ECG, connection ECG with heart and generally with producing electrical potential of the heart. In the 

next part of this work history and application of Bluetooth is mentioned. This work also includes state 

of art of ECG measurement which describes another prototypes and devices for measuring ECG with 

non-standard electrodes placement and different kinds of wireless data transmission. In final part of 

this work is described development of ECG prototype with non-standard electrodes placement, 

wireless data transmission via Bluetooth 4.0 and graphical user interface for visualization of measured 

ECG. 
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Úvod 

Záměrem této práce bude zjistit, zda se někdo zabývá problematikou bodového měření EKG. 

To znamená měření s nějakým jiným než standardním rozmístěním elektrod, nejlépe z malého místa 

na těle a jaké prostředky jsou potom použity pro přenos takto naměřených dat. Z toho vyplývajícím 

cílem bude vyrobit EKG prototyp, který bude měřit EKG z malé oblasti na těle s nestandardním 

rozmístěním elektrod a s použitím Bluetooth 4.0 pro přenos dat. Data se následně budou zobrazovat 

ve vytvořeném uživatelském rozhraní, které bude propojeno s prototypem pomocí modulu 

Bluetooth 4.0 umístěného na desce. 

Teoretická část práce se bude zabývat elektrokardiografií, způsobem měření a standardními 

svody pro měření EKG. Dále zde bude rozebrán vznik elektrokardiogramu a jeho popis. V neposlední 

řadě bude uveden i popis elektrod používaných pro měření EKG a zvlášť plovoucích elektrod 

pro měření EKG z těla. Stručně bude zmíněna i historie, použití a vývoj Bluetooth. Podrobněji bude 

popsán vybraný Bluetooth 4.0. 

Součástí práce bude i rešerše. Bude důležité udělat rozsáhlý průzkum, aby bylo zjištěno, 

zda se bodovým měřením EKG někdo zabývá a jak je na tom vývoj přístrojů pro takovéto použití. 

V oblasti zájmu budou EKG prototypy nebo přístroje, které měří EKG s nestandardním rozmístěním 

elektrod. U daných zařízení bude také zkoumán způsob přenosu naměřených dat, nejvíce však ty, které 

využívají Bluetooth. Také bude důležité zhodnotit jejich výhody a nevýhody a z nich se při tvorbě 

prototypu poučit. 

Poslední částí práce bude realizace měřícího hardware. Nejprve proběhne výběr vhodného 

měřícího obvodu, který se bude testovat na osciloskopu. Následně se budou vyrábět prototypy zařízení 

a bude se testovat jejich funkčnost. Mezitím bude probíhat tvorba programové části práce a to jak, 

uživatelského rozhraní, tak i program pro modul Bluetooth 4.0. V konečné fázi se všechny části 

propojí a otestují. Obsaženo bude i krátké zhodnocení dosažených výsledků. 
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1 Elektrokardiografie 

Elektrokardiografie (EKG) je diagnostická metoda používána pro vyšetření elektrické aktivity 

srdce. Je to jedna z nejvýznamnějších vyšetřovacích metod ve zdravotnictví. Pomocí tohoto vyšetření 

se dají zjistit lehké i závažné poruchy srdce a jeho rytmu, jako například arytmie. Vyšetření se provádí 

přístrojem zvaným elektrokardiograf a jeho záznam je elektrokardiogram. [1] 

1.1 Srdce a převodní systém srdeční 

Srdce (cor) je dutý orgán uložený za hrudní kostí (sternum) v mezihrudí (mediastinum). 

Je umístěno dvěmi třetinami vlevo a jednou třetinou vpravo od střední čáry. Jeho stěny tvoří srdeční 

svalovina (myokard). Myokard je, stejně jako kosterní svalstvo, příčně pruhovaná svalovina, ale nelze 

ovládat naší vůlí.  

Srdce je velmi silnou mechanickou pumpou a svými stahy zajišťuje krevní oběh do celého 

těla. Tento orgán tvoří čtyři dutiny, dvě síně (atria) a dvě komory (ventrikuli) mezi kterými 

je mezikomorová přepážka (septum). [12] 

Kontrakce svalu neboli systoly jsou spuštěny akčním potenciálem
1
. Za klidových podmínek 

je pootevřen draslíkový kanál, sodíkový je uzavřen a mezi membránami vně a uvnitř buňky je možné 

naměřit napětí okolo -90 mV (Obr. 1a). Po podráždění se srdeční buňka depolarizuje, to znamená, 

že se napětí změní z původních -90 mV na prahovou hodnotu asi -60 mV. To se stane po uzavření 

draslíkového a otevření rychlého sodíkového kanálu a vniku Na+ iontů dovnitř buňky (Obr. 1b). 

Po uzavření sodíkového kanálu se membrána stává propustnou pro vápníkové ionty a nastává fáze 

plató (Obr. 1c). Celý proces je ukončený repolarizací tzn. opětovným otevřením draslíkového kanálu 

a nakonec se buňka vrací do klidového stavu (Obr. 1d). [1][12] 

                                                   
1 změna propustnosti membrány pro ionty způsobená změnou napětí 



 

8 

 

 

Obr. 1 Akční potenciál 

  Správné časové navazování systol je řízeno převodním systémem srdečním (PSS). PSS 

je tvořen jedinečnými buňkami, které jsou schopny vytvářet a vést elektrické potenciály. Tyto 

elektrické impulsy jsou tvořeny v sinoatriálním uzlu (SA) a dále se šíří do atrioventrikulárního uzlu 

(AV), Hisova svazku, Tawarových ramének a Purkyňových vláken. Následné uvolnění srdeční 

svaloviny se nazývá diastola. Důležité je načasování tvorby vzruchů a následný přenos na další části 

srdce od čehož se poté odvíjí i průběh EKG křivky. 

1.2 Měření a zobrazení EKG 

Vzhledem k tomu, že je tělo z 80% tvořeno vodou elektrický impuls vytvořený v SA uzlu 

se šíří dál tělem, proto je možné snímat elektrické potenciály z povrchu těla. EKG je v praxi obvykle 

snímáno neinvazivně právě z hrudníku a končetin pacienta a to měřením rozdílů napětí mezi různými 

místy s nejčastějším využitím dvanácti svodů, stačí však i tři.  
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Tyto svody se dělí podle autorů: 

1.2.1 Einthovenovy bipolární končetinové (I, II, III) 

Jedná se o zapojení pomocí tří elektrod, umístěných na pažích
2
 a levé noze

3
, dále je využita 

také elektroda na pravé noze, která ovšem neslouží k měření ale jako neutrální elektroda, tzv. aktivní 

zem, která je zapojena tak, aby snižovala souhlasnou složku signálu.  

Původně bylo myšleno, že tyto tři aktivní elektrody budou umístěny na koncích natažených 

končetin a vytvoří přibližně rovnoramenný trojúhelník, v jehož středu leží srdce tzv. Einthovenův 

trojúhelník. Tento trojúhelník vytvořil Willem Einthoven proto, aby bylo možné sledovat elektrické 

signály jdoucí srdcem z několika perspektiv. [1][12] 

Dnes se již využívá zkrácených svodů, které se umisťují pod klíční kosti nebo na ramena 

a na břicho. Přesné umístění končetinových elektrod nemá na EKG křivku takový vliv jako umístění 

hrudních, proto se pro zjednodušení posunuly. [12] Svody se označují římskými číslicemi I, II a III. 

Svod I je vytvořen spojením LA a RA elektrod, svod II propojením LL a RA a svod III spojením LL 

a LA. Vždy od plus k minus pólu. [1] 

1.2.2 Goldbergovy unipolární končetinové (aVR, aVL, aVF
4
) 

Jsou zde využity stejné končetinové elektrody jako u Einthovenových svodů, ovšem jednotlivé 

svody jsou zde tvořeny jinak. Kladná svorka je vždy umístěna na jednu elektrodu a zbylé dvě 

elektrody jsou zapojeny přes dva stejně velké odpory do referenční svorky. Kladná svorka je umístěna 

podle označení svodů aVR (na pravé ruce), aVL (na levé ruce) a aVF (na levé noze). [1] 

1.2.3 Wilsonovy unipolární hrudní (V1, V2, V3, V4, V5, V6) 

Zde je kladná svorka vždy u jednotlivých svodů na dané hrudní elektrodě a záporná 

je na referenční svorce, která se jmenuje Wilsonova centrální svorka
5
 (WCT). WCT je tvořena 

spojením všech končetinových elektrod přes 3 stejně velké odpory do svorky. [1] 

                                                   
2 označených z angl. RA – right arm a LA – left arm 

3 z angl. LL – left leg 

4 aV u každého svodu znamená z angl. augmented voltage – zesílené napětí 

5 tvořena spojením tří končetinových elektrod přes odpory 5kΩ 
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Obr. 2 Svody 

Svody V2, V3, V4 sledují přední stěnu srdeční, svody I., aVL, V5 a V6 levou boční stěnu, 

svody II., III. a aVF dolní stěnu srdce a svody aVR a V1 pravou komoru. [3] 

1.2.4 Vznik elektrokardiogramu 

Díky tomu, že můžeme měřit změny napětí srdce na povrchu těla, dokážeme zobrazit EKG 

záznam. Když v daném časovém okamžiku změříme napětí na těle, tak toto napětí je součet 

jednotlivých napětí na všech buňkách v daném okamžiku. Každé svalové vlákno myokardu si v daný 

okamžik po podráždění vytváří své elementární elektrické pole, které má svůj směr a velikost. 

Elektrické pole srdce je poté součet mnoha elementárních polí srdečních vláken v daný okamžik 

akčního potenciálu. Toto celkové elektrické pole se vyjadřuje okamžitým vektorem, který se mění 

podle průběhu akčního potenciálu. [7] 

Pro unipolární svody existuje obecně pravidlo, že pokud se vlna depolarizace šíří k elektrodě 

vytvoří se kladná výchylka a pokud od elektrody, tak záporná výchylka. Přesně naopak je tomu 

u repolarizace, pokud se šíří tato vlna od elektrody, vykreslí se kladná výchylka a pokud k elektrodě, 

tak záporná. Pro bipolární svody to platí podobný princip, tedy pokud jde vlna repolarizace ke kladné 

elektrodě, zobrazí se výchylka kladná, a když k záporné elektrodě tak záporná. Při depolarizaci 

je to zase naopak. [7] 

Níže je Vznik elektrokardiogramu podrobněji popsán podle průběhu akčního potenciálu 

pro Einthovenovy svody I, II a III. [7] 

a) depolarizace síní 

Depolarizace vzniká po vytvoření vzruchu v SA uzlu, který je umístěn u horní duté žíly a šíří 

se dále síněmi směrem do AV uzlu, který je umístěn v septu mezi síněmi a komorami. Okamžitý 

elektrický vektor v tomto případě směřuje doleva dolů. Svod II bude mít nejvyšší výchylku, protože 

vektor je s tímto svodem téměř rovnoběžný. (Obr. 3a) 
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Obr. 3a Vznik elektrokardiogramu [1] 

b) depolarizace septa 

Zde již vzruch dojde až k AV uzlu a depolarizace síní je tím ukončena. V AV uzlu dochází 

k velkému zpomalení impulzu a na křivce se zobrazí rovná čára neboli izoelektrická linie. Poté 

se začne vzruch šířit do Hisova svazku a Tawarových ramének a mezikomorové septum se začíná 

depolarizovat zprava doleva. Vektor v tomto bodě tedy směřuje doprava dolů. Ve svodech I a II 

se zobrazí záporná výchylka, protože vektor směřuje od kladné elektrody pryč. Jen ve svodu III 

se vykreslí výchylka kladná. (Obr. 3b) 

 

Obr. 3b Vznik elektrokardiogramu [1] 

c) depolarizace hrotů komor 

Jakmile je septum depolarizováno, začínají se depolarizovat hroty komor. Srdeční vektor 

směřuje opět doleva dolů. Tento vektor je opět skoro rovnoběžný se svodem II a proto zde uvidíme 

největší kladnou výchylku. Síně jsou stále depolarizované. (Obr. 3c) 

 

Obr. 3c Vznik elektrokardiogramu [1] 
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d) depolarizace levé komory 

V tomto okamžiku se depolarizace přesunula na obě srdeční komory. Levá komora 

má několikanásobně širší svalovinu než komora pravá a proto okamžitý vektor směřuje výrazně 

doleva. Průběh depolarizace je od endokardu k epikardu. Síně se nyní repolarizují. (Obr. 3d) 

 

Obrázek 3d Vznik elektrokardiogramu [1] 

e) pozdní depolarizace levé komory 

Vektor pořád směřuje doleva, ale je podstatně menší. Výchylky ve svodech I a II jsou pořád 

kladné nad izoelektrickou úrovní, ale na křivce EKG klesají, svod III stoupá. (Obr. 3e) 

 

Obrázek 3e Vznik elektrokardiogramu [1] 

f) obě komory depolarizovány 

Nyní jsou už celé komory depolarizovány a celé síně repolarizovány. Komory jsou nyní 

ve fázi plató a čekají, takže na EKG křivce se bude vykreslovat opět izoelektrická linie. (Obr. 3f) 

 

Obrázek 3f Vznik elektrokardiogramu [1] 
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g) postupná repolarizace obou komor 

V této fázi probíhá repolarizace komor, což je opačný proces než depolarizace a tudíž probíhá 

od epikardu k endokardu, vektor má ale stejný směr jako při depolarizaci takže doleva dolů. Výchylky 

u svodů I a II budou opět kladné a svod III záporný. (Obr. 3g) 

 

Obrázek 3g Vznik elektrokardiogramu [1] 

h) obě komory repolarizovány 

Poslední fáze akčního potenciálu, kdy se buňky vrací do původního stavu, aby se mohl zahájit 

další akční potenciál. Záznam se vrací na nulu a na křivce je izoelektrická linie. (Obr. 3h) 

 

Obrázek 3h Vznik elektrokardiogramu [1] 

1.2.5 Základní popis elektrokardiogramu 

Všechny údaje na EKG křivce (Obr. 4) se označují písmeny, celá křivka je tedy označena 

písmeny P, Q, R, S, T a U. Na křivce rozeznáváme vlny (P, T, U) a kmity (Q, R, S), dále se křivka dělí 

na intervaly a jeden komplex. QRS komplex je jedna z nejdůležitějších věcí, co se na křivce posuzuje.  

Mezi významné intervaly patří RR interval, PQ interval, ST interval, a QT interval.  

EKG křivka začíná vlnou P, která je způsobená depolarizací síni, tato depolarizace probíhá 

celý PQ interval. Jakmile dorazí impuls k AV uzlu, začíná depolarizace komor, což zobrazuje QRS 

komplex. A nakonec vlna T ukazuje repolarizaci komor. Repolarizace síní probíhá také, 

ale je to v době depolarizace komor, tudíž na EKG křivce není vidět. Vlna U se může a nemusí 

projevit a je způsobena pomalejší depolarizací Purkyňových vláken (Obr. 4). [1] 
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Obr. 4 EKG křivka 

EKG se pro diagnostické účely většinou zaznamenává ve frekvenčním pásmu od 0,05 Hz, 

pro monitorování až od 0,5 Hz až po frekvenci 30-50 Hz. Mohlo by se zaznamenávat až po 100 Hz, 

ale zde se už objevují myopotenciály
6
 a proto se tyto frekvence filtrují. Také se filtruje 50 Hz, 

což je síťové rušení signálu. Z Obr. 5 můžeme zhodnotit frekvenční rozsahy jednotlivých složek EKG 

křivky. Frekvence vln P a T se pohybují kolem 10 Hz. QRS komplex se celkově nachází v pásmu 

od 5 do 30 Hz, ale maximum jeho energie je v rozmezí od 10 do 20 Hz. [8][9] 

 

Obr. 5 Výkonové spektrum EKG [8][9] 

1.3 Elektrody pro EKG 

Ke snímání EKG jsou samozřejmě zapotřebí elektrody, které zaznamenají signál a přenesou 

ho do přístroje. Lidské tělo se z hlediska elektrického proudu bere jako vodič druhého druhu, protože 

vede proud pomocí volných iontů. Pro snímání EKG signálu ale používáme kovové vodiče, 

neboli vodiče prvního druhu, které přenášejí volné elektrony. Pro lepší přechod mezi těmito dvěma 

rozhraními je zapotřebí elektrovodivý gel. Pro běžné EKG se využívají neinvazivní povrchové 

elektrody. Pro končetinové svody jsou to klipsové elektrody, pro hrudní svody potom balónkové 

nebo plovoucí elektrody. Pro zájmy této bakalářské práce bude nejdůležitější popsat princip 

plovoucích elektrod. [2] 

                                                   
6 elektrické potenciály svalů, jejich záznam je EMG 
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1.3.1 Plovoucí elektrody Ag/AgCl 

Elektroda je vždy konstruována z kovového disku a gelu, který se pohybuje spolu s elektrodou 

a tím redukuje pohybové artefakty. Tento gel je buď napuštěn do pěnové podložky již od výrobce, 

nebo se aplikuje do plastového pouzdra, které je kolem kovového disku elektrody. Elektrody 

s napuštěnou pěnovou podložkou jsou určeny k jednorázovému použití. Na tělo se tyto elektrody lepí 

pomocí samolepícího kroužku, který je na elektrodě. [2] 

 
Obr. 6 Elektrody 
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2 Bluetooth 

Bluetooth
®
 technologie je bezdrátová komunikační technologie, která je jednoduchá, bezpečná 

a velmi rozšířená. Můžeme ji najít v miliardách zařízení od mobilních telefonů a počítačů 

až po zdravotnická zařízení a produkty pro domácí zábavu. Byl vymyšlen, aby nahradil zařízení, které 

potřebují kabely, zatímco bude zachovávat vysokou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti. Klíčové 

vlastnosti Bluetooth technologie spočívají v její rozšířenosti, nízké spotřebě energie a nízkým 

nákladům. [13] 

2.1 Historie 

Bluetooth byl vytvořen firmou Ericsson v roce 1994. Tato bezdrátové technologie 

byla původně koncipována jako bezdrátová alternativa k datovým kabelům RS-232. V roce 1998 

se sešla původní skupina Promoter companies (Ericsson, Intel, Nokia, Toshiba a IBM), aby zformovali 

Bluetooth Special Interest Group (SIG). Od té doby žádná společnost nevlastní tuto technologii, 

protože členové SIG pracují společně, aby zachovali, učili se a dále rozvíjeli technologii Bluetooth 

jako prostředek uvedení zařízení do propojeného světa. [14] 

Jméno "Bluetooth" pochází z 10. století, kdy žil dánský král Harald Blatand neboli 

v angličtině Harold Bluetooth. Král Blatand pomohl sjednotit soupeřící frakce v částech, co jsou nyní 

Norsko, Švédsko a Dánsko. Technologie Bluetooth byla vytvořena jako otevřený standard umožňující 

připojení a spolupráci mezi různorodými výrobky a firmami. [14] 

2.2 Funkce 

Bluetooth technologie využívá výměny dat na krátké vzdálenosti pomocí rádiových přenosů. 

Bluetooth pracuje v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM
7
) pásmu na 2,4 až 2,485 GHz, 

s využitím rozprostřeného spektra, frekvenčních skoků
8
 a plně duplexního signálu, při jmenovité 

rychlosti 1600 skoků za sekundu. 2,4 GHz ISM pásmo je k dispozici a bez potřeby povolení ve většině 

zemí. [14] 

Tab. 1 Výkonnostní třídy Bluetooth 

třídy dosah [m] výkon [dBm] 

Class 1 100 24 

Class 2 10 4 

Class 3 1 0 

                                                   
7 z angl. industrial, scientific and medical 

8 Frekvenční skoky (angl. hopping) jsou jednou ze dvou základních modulačních technik používaných 

při přenosu signálů rozprostřeného spektra (ta druhá je direct sequence - přímé rozprostření pomocí 

kódu). Znamená to, že Bluetooth přeskočí na jinou frekvenci po každém přenosu a příjmu, 

aby se vyhnul rušení s ostatními signály. 
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V Tab. 1 můžeme vidět rozdělení Bluetooth na třídy v závislosti výkonu Bluetooth na jeho 

vysílací vzdálenosti. V mobilních telefonech se využívá Class 2. [11] 

2.3 Použití 

Původně byl vynalezen jako nahrazení kabelů u telefonů, sluchátek, klávesnic nebo myší, 

ale dnes jde tato technologie mnohem dál. Technologie Bluetooth dnes přináší zařízení do digitálního 

a propojeného světa. Ve zdravotní péči a fitness se používá velmi široce od senzorů monitorujících 

aktivitu až po zdravotnické senzory, které monitorují zdraví – glukometry, inhalátory, kartáčky 

na zuby nebo bezdrátové EKG přístroje. Bluetooth technologii také podporují i nejvíce prodávané 

smartphone, PC nebo tablety. Využití je i v automobilovém průmyslu, kde umožňují telefonáty, 

posílání zpráv, ale v budoucnu i diagnostiku vozu, dopravy nebo dokonce i zdraví řidiče. [14] 

2.4 Vývoj 

Prvním verzím Bluetooth v1.0 a v1.0b vyšla specifikace v roce 1999 a přístroje, které byly 

vybaveny Bluetooth přišly na trh až během roku 2000, ovšem vyskytovalo se zde mnoho chyb, 

například s kompatibilitou. Druhá verze Bluetooth v1.1 byla specifikována v roce 2001 a opravovala 

většinu chyb prvních verzí. Bluetooth v1.2 vylepšovala přenosy zvuku a byla specifikována v roce 

2003. Specifikace Bluetooth v2.0 + EDR
9
 proběhla v roce 2004 a při využití EDR zvyšovala rychlost 

přenosu dat až na 2,1Mb/s. Specifikace Bluetooth v2.1 + EDR vyšla v roce 2007 a snižovala 

energetické nároky modulu, vylepšovala proces párování a podporovala NFC
10

. Specifikace Bluetooth 

v3.0 + HS
11

 vyšla v roce 2009, zvyšovala rychlost přenosu až na 24 Mb/s ale ne přes Bluetooth, 

pro tento rychlý přenos se používá Wi-fi a Bluetooth je využit pouze pro navázání spojení mezi 

zařízeními. [4] [11] [15] 

Původní specifikace Bluetooth v4.0 byla přijata v roce 2010 a poté byly přijaty ještě 

tzv. Addenda 2, 3 a 4, poslední v roce 2013. Tento Bluetooth vytváří zcela nový koncept nazvaný 

Bluetooth Smart. Využívá protokoly klasického Bluetooth, ale navíc i protokoly pro vysokou 

rychlost
11  

a pro nízkou spotřebu energie
12

. [16] Tento nový koncept se již nezaměřuje na zvýšení 

rychlosti přenosu, ale je zkonstruován pro velmi nízkou spotřebu energie, to znamená, že zde nebudou 

probíhat přenosy velkých množství dat nebo se zařízení nebudou nechávat propojené po několik 

hodin. Tohoto pohledu se dosáhlo po pochopení toho, že nelze docílit nízké spotřeby energie 

s klasickým Bluetooth s knoflíkovými bateriemi, které jsou nejmenší, nejlevnější a dobře dostupné 

baterie. Důležité pro tento koncept byla také nízká pořizovací cena, čehož dosáhli využitím 

ISM pásma, velmi nízkými cenami licencí, které Bluetooth má a také nízkou spotřebou, což znamená 

malá baterie a to snižuje velikost zařízení, takže zároveň i menší náklady na toto zařízení. [5][6] 

                                                   
9 z angl. Enhaced Data-Rate 

10 z angl. Near Field Connection 

11 z angl. High Speed 

12 z angl. Low Energy 
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Specifikace Bluetooth v4.1 vyšla v roce 2013 a jedná se o vylepšení předchozí verze. Došlo 

k úpravě spolupráce Bluetooth a LTE, což by mělo zlepšit přenos dat a docílit menšího rušení. Dalším 

vylepšením je možnost opětovného připojení, tzn. po vzdálení spárovaného zařízení a odpojení 

a po opětovném přiblížení tyto zařízení zase spárují. Tímto výrobci reagovali na nově se rozvíjející 

bezdrátová nositelná zařízení. [17] 



 

19 

 

3 Rešerše 

3.1 Úvod rešerše 

Rešerše se zabývá tím, zda je bodové měření možné a jestli se už někde využívá. Budou 

zde uvedeny různé bezdrátové, malé a pro pacienta komfortní přístroje a prototypy, které měří 

a zaznamenávají EKG, tep, případně detekují arytmie apod. Na jakém principu tyto přístroje pracují, 

jakou mají energetickou spotřebu, jak dlouho jsou schopny nepřetržitě měřit na jedno nabití baterie, 

jak přenášejí získané data, jak jsou přesné atd. Také bude důležité, jaké využívají elektrody 

a jak zabraňují artefaktům, případně jaké je nejlepší rozmístění elektrod a jestli mezi nimi musí být 

nějaká minimální vzdálenost. 

Všechny tyto informace budou poté využity při tvorbě bezdrátového nositelného prototypu 

pro měření EKG s využitím Bluetooth 4.0, což je cílem této bakalářské práce. 

 

Název: Wearable wireless ECG monitoring 

Autoři: JUSTESEN, Jakob a Christian Madsen 

Publikováno: Pervasive Computing Technologies for Healthcare (2009) 

Tento článek popisuje prototyp SIH-ECG [31], který má tři moduly (Obr. 7). Pro přenos 

bylo použito Bluetooth 2.0. Toto Bluetooth mělo dosah 100 metrů a rychlost přenosu 3 Mb/s. 

Byl úspěšně vyzkoušen přenos dat jak na PC, tak i na mobilní telefon. 

V článku je dále uvedeno, že bezdrátové zařízení vyžaduje dočasné úložiště dat, než budou 

přeneseny např. do PC. Proto byl do tohoto prototypu umístěn sériový 1MBIT data flash pro uložení 

kódu, ale také SD karta pro uložení naměřených údajů. 
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Obr. 7 Blokové schéma prototypu SIH-ECG 

Pro prototyp popsaný v článku, bylo pro bezdrátovou komunikaci použito Bluetooth 2 

a baterie měla napětí 1-3 V. Článek se již nezabýval, jak dlouho jim při testování měřil. Modul 

by ovšem mohl byt nahrazen Bluetooth 4, čímž by se doba životnosti na jedno nabití baterie mohla 

zvýšit. 

Intelesens 

Firma Intelesens byla založena v roce 2000 a zabývá se technologiemi ve zdravotnictví, 

zahrnující bezdrátovou technologii a nositelné, malé zařízení, zdravotnická centra, nemocnice 

a poskytovatele tzv. „telehealth“ servisu s důležitými klinickými nástroji pro péči o pacienty novými 

a inovativními cestami. Následující tři články popisují tři různé přístroje od této firmy. 

 

Název: Motion Artefact Reduction Improvements of a Chest-based Wireless Patient Monitoring 

System 

Autoři: CATHERWOOD, P. A. 

Publikováno: Computing in Cardiology Belfast (2010) 

Tento dokument představil schválený CE přístroj Vitalsens VS100 [32], což je přístroj firmy 

Intelesens. Je to bezdrátové zařízení, které kombinuje jednorázové elektrody s elektrodami na více 
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použití a je to minimalizované zařízení vhodné pro nošení na těle pomocí klipu, které se využívá 

pro neinvazivní monitorování tělesných funkcí. Pohybové artefakty byly omezeny použitím několika 

strategií. Ty zahrnují nový design senzoru, minimum EKG svodů, komplexní vstupní a výstupní 

filtrování a samozřejmě výkonné algoritmy pro zpracování mikroprocesorem. Kombinací všeho 

se redukují pohybové artefakty pro vysoce přesný sběr dat o životních funkcích uživatelů. 

     
Obr. 8 Prototyp zařízení Vitalsens a senzor 

V tomto článku byly prezentovány výsledky srovnávacích zkoušek mezi CE schváleným 

ambulantním pacientským monitorem a vedoucím FDA schváleným monitorem EKG a životních 

funkcí. Byla zde zhodnocena kvalita naměřených dat (EKG, puls, teplota a R-R interval), 

která ukázala, že prototyp kvalitněji nahrává a zaznamenává data v závislosti na pohybu. 

 

Název: Development of a ubiquitous clinical monitoring solution to improve patient safety and 

outcomes 

Autoři: DONNELLY, N. 

Publikováno: 2012 

Tento článek pojednává o dalším z přístrojů firmy Intelesens a to o přístroji Aingeal [33]. 

Tento přístroj je malý, lehký, nositelný a bezdrátový a je připojený k elektrodám (součást 

příslušenství), které se poté aplikují na tělo pacienta. Tento přístroj používá WiFi připojení k přenášení 

naměřených fyziologických dat, kterými jsou EKG, tep, dechová křivka a počet dechů/min, teplota 

kůže a pohyby těla, na zabezpečený server. Tento přístroj může také spolupracovat s nemocničním 

systémem, což velmi snižuje náklady na instalaci nových programů v nemocnicích.  

Aingeal obsahuje i algoritmy, které nepřetržitě monitorují a nahrávají EKG a také kontrolují 

přítomnost sedmi druhů srdečních arytmií: asystolie, síňové fibrilace, komorové fibrilace, bradykardie, 

tachykardie, nadkomorové tachykardie. Prahové alarmy nesmrtících arytmií mohou spustit méně 

naléhavé výstrahy pro zdravotnický personál a mají vždy přednost před standardním přenosem dat. 

Tyto nastavení jsou vždy speciálně konfigurována pro každého pacienta jeho ošetřujícím lékařem.  
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Obr. 9 Přístroj Aingeal (pro měření EKG i dechu) 

Tato studie demonstrovala proveditelnost tohoto zařízení pomocí nositelné na odporu založené 

elektrodě, která sledovala dechovou frekvenci. Systém využívá zabudovanou Wi-Fi a byl uživateli 

testován v Massachusetts General Hospital a v Ulster Hospital. Zde byla prokázána přijatelnost tohoto 

zařízení jak pacienty, tak i ošetřujícím personálem. Dále probíhají studie, které by dokázaly, že takový 

snímací systém může zlepšit bezpečnost a zdravotní výsledky pacienta, jakožto i snížit celkové 

náklady na zdravotní péči. 

 

Název: Optimising the National Health Service Through Remote Vital Signs Monitoring: zensor 

Autoři: MONTAGUE, Shannon Wolf 

Publikováno: Intelesens White Paper (2013) 

Intelesens byl vyvinut i přístroj s názvem zensor [34], který je určen hlavně k primární 

prevenci srdečních onemocnění dlouhodobým měřením EKG. Skládá se ze tří nalepovacích elektrod, 

kterými je snímáno 3 svodové EKG, tep, dech a pohyb pomocí akcelerometru. Zároveň detekuje 

6 různých arytmií: tachykardii, bradykardii, síňovou fibrilaci (může předcházet mrtvici), komorovou 

fibrilaci, nadkomorovou tachykardii a asystolii. Toto zařízení je schopno měřit EKG a dech 7 dní 

v kuse. Má patentovanou úpravu pro snížení pohybových artefaktů. Také obsahuje akcelerometr, 

pro lepší posouzení aktivity pacienta. Celý přenos dat může poté probíhat přes USB 2.0 do PC. 

 
Obr. 10 Pozice elektrod 

Je to velmi lehké, malé, snadno konfigurovatelné zařízení s možností výměny baterie 

při delším monitorování. Také zajišťuje bezdrátový přenos zjištěných arytmií pomocí standardního 

WiFi nebo hotspotu mobilního telefonu ke cloud serveru. 
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Zensor spojil principy monitorů Holter monitor
13

, Event monitor
14

 a implantabilního Loop 

Recorderu
15

  a vložil je do jednoho zařízení. Realizací zensor přístroje a monitorováním pacientů 

doma je nejenom zkrácen čas čekání pacientů v čekárnách u lékařů, ale také se velmi zvyšuje kvalita 

péče a zároveň snižují náklady. Toto zařízení by se jistě dalo uplatnit při mnoha jiných událostech 

a potížích, kdy výrazně zvýší kvalitu života pacientů. 

Tento přístroj využívá zajímavě umístěné elektrody, které dokážou snímat hned několik údajů. 

Také je velmi zajímavé umístění přístroje přímo na těle vedle elektrody. Nemusí být nošen v kapse 

nebo někde jinde. Využívá k bezdrátovému přenosu Wifi, což může být potíž v místech, kde je tento 

signál nedostatečný. 

 

Název: An ECG Patch Combining a Customized Ultra-Low-Power ECG SoC with Bluetooth Low 

Energy for Long Term Ambulatory Monitoring 

Autoři: ALTINI, M., Polito, S., Penders, J., Kim, H., Helleputte, N.V., Kim, S.  a Yazicioglu, R.F. 

Publikováno: In Proceedings of Wireless Health. (2011) 

V tomto článku byl představen koncept přístroje ECG patch
16

 [35] od firmy imec, 

který byl navržen s vidinou co nejmenší spotřeby energie, a to díky čipu, který zaznamenává 

3 kanálové EKG a nízko energetickému BLE
17

, aby byl schopen dlouhodobého monitorování pacientů 

doma. Obsahuje také akcelerometr, který detekuje pozici těla a pohyb.  

ECG patch pracuje ve dvou módech. V prvním módu pouze detekuje srdeční frekvenci 

a je schopen tento údaj přeposílat přes BLE do PC nebo jiného zařízení, které podporuje tento typ 

přenosu. V druhém módu již probíhá sledování tzv. streaming srdeční frekvence a její změny. Přístroj 

automaticky detekuje QRS komplex a R vlny pro okamžitou analýzu naměřených signálů. 

Zařízení je napájeno dvěmi bateriemi s kapacitou 3,7 V/200mAh, díky kterým je při využití 

pouze prvního módu schopno měřit až jeden měsíc. Bylo použito mechanické pouzdro na náplasti 

vyvinuto firmou DELTA
18

. Skládá se z jednorázové náplasti, kde jsou elektrody a uprostřed je přístroj 

s veškerou elektronikou a bateriemi. 

                                                   
13 zachycuje všechny data po určitou dobu, ale stažení dat možné až po ukončení snímání  

14 nahrává pouze události (arytmie), které zaznamená pacient a aktivuje přístroj 

15 zachycení událostí (arytmií) - jak automatické zachycení, tak i možnost aktivování pacientem 

16 http://vimeo.com/64785925 
17 předchůdce Bluetooth 4.0 
18 http://www.madebydelta.com 
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Obr. 11 Přístroj ECG patch od firmy imec 

Tento přístroj by mohl být dle mého názoru velmi perspektivní. Má čip pro detekci EKG, 

nízko energetický Bluetooth, který by mohl být nahrazen Bluetooth 4.0 a dokonce i tříosý 

akcelerometr pro monitorování aktivity. Je lehký, malý, nalepovací, bezdrátový, s malou spotřebou 

energie. Velmi zajímavě bylo vyřešeno umístění elektrod a celého přístroje ve středu hrudníku, což 

vyřešila již zmíněná firma DELTA. Velkou nevýhodou je, že přístroji neumožnili přenos EKG a jeho 

okamžité zobrazení např. na PC. 

 

Název: Live Demonstration: A Mobile ECG Healthcare Platform a Energy Efficient Diagnostic Grade 

Mobile ECG Monitoring 

Autoři: CHAN, Chun-Chieh a Ching-Wei Chen, Yi-Lwun Ho,Yen-Hung Lin, Hsi-Pin Ma 

Publikováno: in Proc. IEEE 10th International New Circuits and Systems Conference (2012) 

Následující článek popisuje prototyp přístroje měřící EKG pro mobilní zařízení [36]. 

Tento bezdrátový přístroj měří pouze pomocí jedné elektrody z jednoho místa. Pro přenos dat je použit 

Bluetooth a přenos probíhal do telefonu se systémem Android 4.0 a poté Wi-FI/3G pro přenos 

na cloud server. Tato bezdrátová technologie umožňuje pohyb pacienta kdekoliv venku bez nutnosti 

nosit těžké přístroje nebo se nějak výrazně omezovat.  

 
Obr. 12 EKG senzor a telefon s Androidem 

Po přenosu dat do mobilního telefonu, již pak není velký problém použít složitější algoritmy, 

detektory pro detekci R-R intervalů a arytmii.  



 

25 

 

Celý tento bezdrátový přístroj se skládá z jedné vedoucí elektrody, analogového rozhraní, 

mikrořadiče, bezdrátového Bluetooth modulu a baterie. Má velikost jako polovina kreditní karty a váží 

jenom 35 gramů i s baterií. Je tedy extrémně malý a lehký. Dokáže vydržet v pohotovostním režimu 

až 3 týdny nebo nepřetržitě monitorovat 24 hodin. 

 
Obr. 13 Fotka bezdrátového prototypu 

Bylo vyvinuto rozhraní v mobilním telefonu se systémem Android. Toho rozhraní může 

v reálném čase vypočítat frekvenci srdečního rytmu a R-R interval a zobrazit ho na mobilním telefonu 

nebo ho detekovat pří naléhavé situaci. Také lze zobrazit v reálném čase EKG křivka v případě, 

že lékaři potřebují vidět informace okamžitě. Je také možné použít sledování polohy pacienta pomocí 

GPS a poslat zpět tyto informace o umístění do cloud serveru spolu se zaznamenaným EKG signálem. 

 
Obr. 14 Monitorovací program na PC 

Tento přístroj je velmi malý, praktický, přenosný, má dlouhou výdrž a používá Bluetooth 

pro přenos. Data může přenášet jak do telefonu, tabletu tak i do PC. Je k němu vyvinutý software, 

který detekuje R-R intervaly, PQSRT komplex, využívá GPS, dokáže zobrazit EKG křivku a využívá 

pouze jeden svod. Má vysokou vzorkovací frekvenci a při zlepšení hardwaru by se mohl okamžitě 

začít používat plošně. Nebylo zde uvedeno o jaký Bluetooth se jedná, ale s největší pravděpodobností 

o 2.0, proto nahrazením Bluetooth 4.0 by se mohla provozní doba zařízení ještě zvýšit. 
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Název: A Wireless Health Monitoring System based on Android Operating System 

Autoři: LOU, Dongdong 

Publikováno: IERI Procedia 4 (2013) 

V dalším článku byl popsán prototyp zařízení IECAS 3AHcare [37]. Toto bezdrátové zařízení 

se liší od ostatních tím, že obsahuje velké množství měřících jednotek, nejen pro sedmisvodové EKG, 

ale také pro SpO2, měření dechové frekvence, teploty a pohybové aktivity v jednom malém zařízení, 

které vyžaduje pouze jednu obvodovou desku a jednu baterii. Pro připevnění zařízení na tělo zde 

byl využit speciální pás. 

 
Obr. 15 3AHcare obvodová deska 

Větší univerzálnost tohoto monitorovacího zařízení byla zajištěna právě využitím přenosu 

získaných dat přes Bluetooth a použitím operačního systému Android v mobilním telefonu, 

který umožňoval zobrazení měřených dat v reálném čase.  

 
Obr. 16 Komponenty 

Tento systém je malý, přenosný, má malé výrobní náklady a má snadnou aplikaci. 

Také neomezuje nikoho časem nebo místem využití. Na druhou stranu je z obrázku zřejmé, 

že rozhodně není moc komfortní pro dlouhodobé nošení. Guma použitá na „vestu“ může odírat kůži 

nebo způsobovat alergické reakce. 
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Název: V-Patch: Next-generation Wireless ECG Telemetry 

Publikováno: http://vpatchmedical.com/ (2013) 

Přístroj V-patch
19

 [18] je reprezentativní vzor pro ‘chytré‘, neinvazivní a bezdrátové 

monitorování životních funkcí. Toto zařízení by mělo umožňovat pacientovi normálně vykonávat 

denní činnosti bez toho, aby ho omezovalo. Měří 3 svodové EKG, které by mělo být vždy okamžitě 

přístupné na webové stránce. V-patch je také speciálně navržen pro jednoduché nošení a snížení 

působení pohybových artefaktů.  

V-patch byl navržen pro nošení 7 dní v kuse, bez nutnosti měnit baterie. Také obsahuje interní 

paměť, aby žádná zaznamenaná událost nebyla ztracena. Jakákoli zaznamenaná arytmie by měla 

být okamžitě přenesena na webové rozhraní pomocí GPRS (pozn. služba umožňující přenos dat 

a připojení k Internetu), kde může tuto událost vidět lékař, který je na ni upozorněn. Přístroj 

zaznamenává 9 nejčastějších arytmií a obsahuje také tlačítko, které pacient může kdykoli zmáčknout, 

když pocítí symptomy nástupu arytmie.  

 
Obr. 17 Elektrody V-Patch, na nich ležící V-Pod, spojující přístroj V-Cell 

U tohoto přístroje byly speciálně vyvinuty elektrody, které jsou voděodolné a hypoalergické. 

Jsou určeny k nošení celých 7 dní bez nutnosti je měnit, ale přesto není jejich následné odstranění 

bolestivé. 

Zařízení má velmi zajímavé rozmístění elektrod, které jsou navíc velmi sofistikované. 

Dále má dlouhou výdrž baterie (7 dní), je kompaktní a estetické. Ovšem přenos přes GPRS nemusí 

být vždy nejlepší volbou, jelikož je stále hodně míst bez tohoto signálu a mohl by následně nastat 

problém s přenosem. 

  

                                                   
19 http://vpatchmedical.com/ 
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Název: Lifetip - Health Wearable Device with No-skin-contact ECG Technology 

Publikováno: http://www.medgadget.com/2014/07/lifetip-no-contact-ecg-activity-tracker-raising-

funds-on-indiegogo.html (2014) 

Velmi nedávno byl představen nový prototyp přístroje pro měření EKG. Jmenuje se LifeTip
20

 [19] 

a je nejspíše první přístroj, který je schopný zaznamenávat jednosvodové EKG bez dotyku s kůží. 

Obsahuje 3 bezkontaktní elektrody. Je navržen tak, aby byl umístěn buď na podprsence, nebo na tričku 

ve středu hrudníku.   

Tento přístroj ovšem neměří jen EKG, mezi další zaznamenávané údaje patří kroky, kalorie, 

tělesná teplota, poloha těla a pozice na mapě. Je schopen vyhodnotit množství pohybu, nebo detekovat 

blízkost mobilního zařízení, případně vyhodnotit emocionální stav podle srdečního rytmu, teploty 

a dalších údajů. LifeTip je propojen s mobilním telefonem uživatele pomocí Bluetooth 4.0 

přes LifeTip aplikaci, ve které je možné si nastavit funkce tlačítka. 

 
Obr. 18 Prototyp Lifetip 

Tento přístroj je velmi malý, lehký a dokonce bezkontaktní a měří jednosvodové EKG a další 

údaje pro zjednodušení života. Přístroj využívá Bluetooth 4.0, který je velmi málo energeticky náročný 

a také přístroj nepředstavuje žádné riziko alergické reakce na kůži. Je k němu navíc vyvinuta kvalitní 

aplikace na mobilní telefon. 

                                                   
20 http://www.medgadget.com 
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3.2 Závěr a shrnutí rešerše 

Rešerše ukázala, že již existuje spousta podobných zařízení. Jsou buď zaměřeny na měření 

více fyziologických funkcí a tím mají k dispozici více dat najednou nebo zaznamenávají jen EKG. 

Pro vyvinutí svého zařízení se zaměřuji především na měření EKG.  

Každé z uvedených zařízení používá trochu jiné rozmístění elektrod, většinou nestandardní 

a našly se zde i velmi zajímavé rozmístění elektrod na hrudníku převážně v okolí srdce, kdy je jedna 

elektroda v levé horní části hrudníku a druhá na pravé, dvě elektrody vedle sebe v horní části hrudníku 

a třetí ve střední části, umístění ve středu hrudníku nebo měření pouze jednou elektrodou.  

Většina těchto zařízení měří velmi spolehlivě, ale všechna nejsou pohodlná pro dlouhodobé 

nošení, jsou moc velká nebo jsou na těle upevněna nepohodlných pásem. Pacient si případně musí 

měnit baterie (tzn., přístroj nevydrží měřit dlouho kontinuálně) nebo když se pacient nachází 

na místech se slabým signálem Wi-fi, zařízení nejsou schopna přenášet data. Některé ze zařízení 

již využívají Bluetooth, ale řadu 2 nebo jiné, což zatěžuje přístroj a vzrůstá jeho energetická spotřeba. 

Toto by se dalo efektivně řešit využitím Bluetooth 4.0. Všechny tyto přístroje využívají nalepovací 

odporové elektrody s integrovaným gelem pro zmenšení přechodového odporu. 
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4 Výběr měřícího hardware 

Pro zájmy této bakalářské práce se v rámci testování různých obvodů nejlépe osvědčil 

elektrický obvod pro EKG od firmy Texas Instruments (Obr. 19), který byl modifikován. Původně 

byl v obvodu použit přístrojový zesilovač INA333, který byl nahrazen přístrojovým zesilovačem 

INA126. Rovněž byly změněny hodnoty filtrů, nejvýrazněji filtr typu dolní propust z původních 

150 Hz na 48 Hz. Dále byly ještě pozměněny některé hodnoty rezistorů a kondenzátorů, které více 

vyhovovaly našim potřebám.  

Testování obvodů probíhalo v laboratoři na nepájivém poli zařízení NI ELVIS II. 

A poté probíhal analogový přenos na osciloskop Agilent MSOX 2000A. Klipsové elektrody 

se při testování umisťovaly na ruce a levou nohu.  

Obr. 19 Schéma EKG [20] 
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Obr. 20 Testování obvodu 

4.1 Parametry obvodu 

Obvod se skládá z předzesilovače signálu, který obsahuje přístrojový zesilovač INA126, 

za kterým jsou zařazeny aktivní hornopropustný (HPF
21

) a dolnopropustný (LPF
22

) filtr. Poté obvod 

obsahuje vstupní zesilovač s aktivní zemí, ze které vystupuje neutrální elektroda. 

4.1.1 Předzesilovač 

Jako přístrojový zesilovač byl v obvodu použit INA126 od Texas Instruments. Obsahuje dva 

neinvertující zesilovače s nastavitelným zesílením, podle volby odporu RG, jak je vidět na Obr. 21. 

Povolené napájecí napětí je od 1,35 do 18 V. Tento zesilovač svou konstrukcí dvou operačních 

zesilovačů zajišťuje vysoký výkon s velmi nízkým klidovým proudem (175 mA). [21] 

 
Obr. 21 Vnitřní zapojení INA126 [21] 

                                                   
21 HPF z angl. High Pass Filter 

22 LPS z angl. Low Pass Filter 
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Hodnota zesílení byla zvolena na 8,3. Tato malá hodnota by měla zabraňovat v přesycení 

zesilovače stejnosměrným napětím z elektrod. Výpočet zesílení pro INA126 podle vzorce [21] 

      
    

  
  (1) 

Předzesilovač byl převzat z technické dokumentace zesilovače INA333 a byl upraven. Schéma 

je na Obr. 22. Velikost napájecího napětí byla zvolena 3 V. Jelikož je INA126 napájena ne-

symetrickým napětím bylo třeba nastavit pracovní bod do ½ napájecího napětí což je referenční napětí 

UREF. To koriguje operační zesilovač IC2B. Tím se dosáhne potlačení stejnosměrného napětí elektrod. 

Obr. 22 Předzesilovač s LPF a HPF 

Filtr typu horní propust je realizována operačním zesilovačem IC2B a součástkami R11 a C4 

s mezním kmitočtem 

   
 

          
 (2) 

V tomto případě bude kmitočet 0,48 Hz, což je dostačující a poslouží nám k odfiltrování 

pomalu se měnící složky, jako je třeba zesílený signál dechové frekvence.  

Filtr typu dolní propust je ve schématu tvořen invertujícím operačním zesilovačem IC2A 

společně s R10 a C1 a umožňuje další napěťové zesílení signálu. Velikost zesílení se vypočítá 

    
   

   
 (3) 

Zesílení v této části obvodu bude 22. Mezní kmitočet dolní propusti bude dle vzorce [2] 

po dosazení správných hodnot 48 Hz. Jak vyplývá z teorie, EKG se pohybuje v rozmezí zhruba 

od 6 do 20 Hz, tudíž více než dvojnásobný kmitočet je dostačující. Odfiltrujeme tímto většinu 

vysokofrekvenčního šumu z okolí. Přidané kondenzátory C2 a C5 blokují napájecí napětí. 
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4.1.2 Vstupní zesilovač a aktivní zem 

Schéma vstupního zesilovače a aktivní země je na Obr. 23. Vstupní zesilovač je tvořen 

zesilovači IC3A a IC3B v neinvertujícím zapojení se zesílením 1. Toto zapojení má na vstupu velký 

odpor. R2 a R3 slouží k omezení proudu protékajícího do zesilovačů. Výstupy IC3A a IC3B 

jsou připojeny na vstup přístrojového zesilovače. 

 

Obr. 23 Vstupní zesilovač a aktivní zem 

Předzesilovač také obsahuje aktivní zem, která je tvořena operačními zesilovači IC1A a IC1B. 

Na rezistorech R6 a R7 se signál zprůměruje a jde na operační zesilovač IC1B, který je zase 

neinvertující a ten zajišťuje impedanční přizpůsobení. Poté už jde signál na zesilovač IC1A, 

jehož zesílení vypočítáme ze vztahu 

    
   

   
 (4) 

Po dosazení hodnot rezistorů ze schématu do vzorce vyjde zesílení 17,7. Kondenzátor C9 

způsobuje snížení zesílení aktivní země při vysokých kmitočtech. Mezní kmitočet dolní propusti 

tvořené R15 a C9 dle vzorce (2) vyjde 10,5 kHz.  
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5 Realizace měřícího hardware 

Celá realizace započala nákresem vybraného elektrického obvodu a následným návrhem desky 

plošného spoje se standardními elektronickými součástkami v programu Eagle. Dále proběhla výroba 

desky, vyvrtání otvorů, napájení součástek a testování prototypu. V další fázi probíhal nový návrh 

desky již s modulem Bluetooth 4.0 BLE112 a SMD součástkami. Současně probíhalo hledání 

a programování vhodného programu pro následné nahrání do modulu BLE112 v BGScriptu 

a zprovoznění přenosu dat na vývojovém kitu DKBLE112 do programu BLEGUI od Bluegiga. 

V další fázi proběhla tvorba uživatelského prostředí v programovacím jazyce C# ve vývojovém 

prostředí Visual Studio a následné propojení programu a zrealizování přenosu dat s modulem BLE112. 

Po vyrobení desky s modulem BLE112 proběhlo celkové propojení všech programů a v poslední fázi 

testování EKG prototypu. 

5.1 První verze desky plošného spoje (DPS) 

5.1.1 Eagle 

Eagle je editor plošných spojů, jednoduchý, výkonný a v základní verzi volně dostupný 

program pro tvorbu elektrických schémat a desek plošných spojů. Eagle je produkt firmy CadSoft, 

která vznikla a má sídlo v USA. Volně šiřitelná verze Eaglu Light má oproti verzi Professional několik 

omezení, například ve velikosti desky, která může být maximálně 100 x 80 mm. Název Eagle pochází 

ze zkratky Easily Applicable Graphical Layout Editor. [24] 

5.1.2 Návrh a výroba desky 

Návrh DPS probíhal ve volně dostupné verzi Eaglu 6.5.0. Nejprve se překreslil vybraný 

elektrický obvod, vybraly se standardní elektronické součástky, zaznamenaly se hodnoty součástek 

a z něj se následně ve stejném programu tvořila deska. Deska byla jednovrstvá a byly použity pouze 

dvě elektrody, bez aktivní země. Napájení bylo pomocí 9 V baterie a stabilizátoru na 5 V. 

 
Obr. 24 Deska plošného spoje č. 1 

Výroba desky byla uskutečněna v laboratořích VŠB-TUO, následně proběhlo vrtání otvorů 

pro součástky a napájení součástek, pinů a kabelů pro elektrody a baterii pomocí mikropájky.  
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Obr. 25 První prototyp DPS 

5.1.3 Testování prototypu 

V průběhu testování bylo zjištěno, že takto použitý obvod (bez aktivní země), má vysoký šum. 

Signál byl také velmi nestálý a jeho zachycení v jedné úrovni byla spíše náhoda. Proto se pro další 

postup rozhodlo, že se použijí všechny tři elektrody, to znamená včetně aktivní země. Tento obvod 

byl otestován na nepájivém poli a měl velmi dobré výsledky. 

 
Obr. 26 Testování prototypu 

5.2 Druhá verze DPS 

5.2.1 Návrh a výroba DPS s modulem Bluetooth 4.0  

Návrh druhé desky probíhal rovněž v programu Eagle 6.5.0. Opět se muselo nejprve 

navrhnout schéma, ke kterému se nyní přidal i modul BLE112 a piny, které složí k následnému 

nahrání programu na modul. Rovněž proběhla změna baterie z 9 V na baterii 3 V. V programu 

se vybraly druhy SMD součástek, velikost rezistorů byla zvolena 2010 a velikost kondenzátorů 1812. 

Poté se ve schématu vyznačily velikosti daných součástek a mohla se tvořit deska. 
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Obr. 27 Schéma s modulem BLE112 

Druhá DPS byla vytvořena také jednovrstvá, ale byly použity tři elektrody. Deska 

byla vyleptána v laboratořích VŠB-TUO. Následně byly vyvrtány otvory, pro kabely elektrod 

a pro spojnice některých součástek. Součástky byly objednány a následně napájeny pomocí 

mikropájky na desku. Vše bylo nejprve otestováno bez modulu Bluetooth 4.0 na osciloskopu 

viz Obr. 28. Modul byl napájen po otestování a tím mohlo začít uskutečnění a testování bezdrátového 

přenosu (viz kapitola 8). 

 
Obr. 28 Testování desky bez modulu Bluetooth 4.0 
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6 BLE112 a DKBLE112 

V této části probíhalo seznámení s modulem BLE112 a vývojovým kitem DKBLE112, 

které byly pro účely této práce zapůjčeny od školy. Také probíhalo vyhledávání a zprovoznění 

vhodného programu v programovacím jazyce od firmy Bluegiga BGScriptu. Následně se pomocí 

DKBLE112 a programu BLEGUI realizoval přenos dat, který se poté testoval.  

6.1 Bluegiga 

Bluegiga je firma, která se zabývá bezdrátovými řešeními a konektivitou pro velkovýrobce, 

menší výrobce i jednotlivce. Dodávají širokou škálu modulů Bluetooth a Wi-Fi, aby sloužily 

vedoucím firmám ale i začínajícím podnikům ve všech odvětvích: spotřební elektroniky, zdraví 

a wellness, automobilovém trhu s náhradními díly, sportu a fitness a průmyslu. [25] 

6.2 Modul Bluetooth 4.0 BLE112 

BLE112 je Bluetooth Smart modul, který je určený pro senzory a příslušenství s nízkou 

spotřebou energie. Zahrnuje všechny potřebné prvky pro následné Bluetooth Smart aplikace. 

Má flexibilní hardwarové rozhraní pro připojení k různým periferiím a senzorům, a může být napájen 

přímo ze standardní knoflíkové baterie 3V, nebo dvojicí AAA baterií. Spotřebu v nejnižším klidovém 

režimu má pouze 500 nA a probudí se během několika stovek mikrosekund. [26] 

 
Obr. 29 BLE112 

6.3 Vývojový kit DKBLE112 

Vývojový kit DKBLE112 od Bluetooth Smart poskytuje vhodné prostředí pro rozvoj 

a programování Bluetooth Smart aplikací. Sada obsahuje hardwarovou platformu připravenou ihned 

k použití a software k této desce obsahuje všechnu potřebnou dokumentaci a PC nástroje. K tomuto 

kitu je v sadě také CC debugger, který složí k nahrávání programů na modul BLE112, který je umístěn 

na této platformě a USB dongle BLED112, což je Bluetooth 4.0 rádio, které slouží pro přenos dat přes 

Bluetooth 4.0 do PC. [26] 
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Obr. 30 DKBLE112 

6.4 BGScript 

BGScript je jednoduchý programovací jazyk od Bluegiga, který umožňuje implementovat 

aplikace konečného uživatele do Bluetooth Smart modulů. Výhodou použití BGScriptu je, že je možné 

vytvořit plně samostatné Bluetooth Smart zařízení bez nutnosti externího mikrokontroléru 

a to umožňuje snížení rozměrů, ceny a spotřeby energie. BGScript poskytuje potřebné rozhraní API 

pro správu připojení Bluetooth, bezpečnost, přenos dat a různé hardwarové rozhraní jako UART, 

USB, SPI, I2C, GPIO, PWM a ADC. Je to programovací jazyk zcela založený na událostech, 

které jsou vyvolávány určitými procesy (například připojení Bluetooth). 

Aplikace BGScript jsou vyvíjeny zdarma s Bluegiga Bluetooth Smart SDK
23

 a BGScript 

aplikace jsou prováděny v BGScript Virtual Machine (VM), který je součástí softwaru Bluegiga 

Bluetooth Smart.  

Bluetooth Smart SDK obsahuje všechny potřebné nástroje pro editaci a zpracování kódu 

a také potřebné nástroje pro instalaci firmwaru pro Bluegiga Bluetooth Smart modulů. Několik 

ukázkových aplikací a kódů je k dispozici pro implementaci Bluegiga aplikací, jako jsou teploměry, 

přenos srdeční frekvence nebo lékařské senzory. [27] 

6.5 BLEGUI 

BLEGUI je jednoduché uživatelské rozhraní, které umožňuje vývojářům rychle testovat 

a hodnotit výrobky Bluetooth Smart od Bluegiga. Hlavní účel je skrýt složitost celé komunikace 

mezi Bluetooth Smart zařízeními. Toto rozhraní komunikuje zároveň s USB donglem BLED112, 

modulem BLE112 a vývojovým kitem DKBLE112. [28] 

                                                   
23 Standart development kit z angl. standardní vývojový kit 
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Obr. 31 Uživatelské rozhraní BLEGUI 

6.6 Testování přenosu v BLEGUI 

Testování započalo nahráním volně dostupného programu s názvem Heart Rate přes 

CC debugger do modulu BLE112 umístěného na vývojovém kitu DKBLE112. Nahrání tohoto 

programu se uskutečnilo přes program od Bluegiga BLE SW Update Tool.  

Poté se k PC připojil USB dongle BLED112 a vývojový kit DKBLE112 a spustil se program 

BLEGUI. Zde se dongle zobrazil na COM9 a mohli jsme se k němu připojit pomocí tlačítka Attach. 

Po připojení ke COM9 se provedlo nastavení parametrů se zaškrtnutým Active Scanning. 

Následně mohlo začít vyhledávání BLE112 umístěného na DKBLE112 pomocí Start Scan. Zařízení 

se nám v programu objevilo a my jsme se k němu připojili tlačítkem Connect.  

Po připojení k zařízení jsme již mohli začít s vlastním testováním přenosu. Přes GATT, 

Service Dicover, Heart Rate, Descriptors Discover a Client Characteristic Configuration, kam se zadal 

kód 0100 a po kliknutí na Write nám na Heart Rate Measurement začaly v intervalu 1 s chodit data 

z vývojového kitu DKBLE112, jak můžeme vidět na Obr. 31.  

Tato data jsme mohli měnit otáčením potenciometru na DKBLE112, jelikož v programu 

Heart Rate byl jako výstupní pin nastaven pin P0_6, který je rovněž připojen na potenciometr a ADC. 
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Obr. 32 Přenos dat 

6.7 Změna programu pro data EKG 

Použitý program Heart Rate v BGScript se pro přenos dat EKG musel upravit. 

Nejprve se muselo změnit načasování timeru, který byl nastaven na 1 s. Pro EKG data by toto bylo 

ovšem nedostačující a proto jsme museli vypočítat potřebnou hodnotu podle vzorce 

           
                        

                       
 (5) 

Víme, že BLE112 má clock 32,768 kHz, a budeme potřebovat vzorkování alespoň 25 Hz. 

Z čehož vyplývá perioda 0,04 s. Po dosazení do vzorce nám vyjde potřebný interval value 1310 

v desítkové soustavě. Tohle číslo tedy změníme v BGScriptu u funkce hardware_set_soft_timer. [28] 

Dále bylo potřeba ještě změnit nastavení ADC, které v Heart Rate programu bylo omezeno 

na čtení hodnot od 20 do 224. Což bude pro EKG rovněž nepřijatelné. Proto se od tohoto omezení 

upustilo. Proto se do attributes_write bude zapisovat pouze value. Nakonec 

se ještě z rozlišení 9 efektivních bitů, přistoupilo na 12 efektivních bitů.   
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7 Uživatelské rozhraní 

7.1 Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio je velmi rozsáhlé integrované vývojové prostředí od společnosti 

Microsoft. Dá se použít k vývoji počítačových programů, programů pro Microsoft Windows, 

pro webové stránky a podobně. Je to ucelená kolekce vývojářských služeb a nástrojů, která pomáhá 

vytvářet aplikace. V tomto prostředí lze programovat v programovacích jazycích C, C++, C#, Python, 

HTML5, JavaScript,VB a F#. Také podporuje XML, HTML a CSS. Microsoft poskytuje takzvané 

Express verze zdarma, a studenti mohou získat zdarma licence na komerční verze Visual studia. [29] 

7.2 Programovací jazyk C# 

C# je moderní programovací jazyk na vysoké úrovni, který umožňuje vyvíjení aplikací 

pomocí vývojových prostředí, jako například Visual Studio a pomocí platformy .NET. C # byl navržen 

společností Microsoft tak, aby byl jednoduchý, výkonný, typově bezpečný a objektově orientovaný. 

[30] 

7.3 Struktura programu 

Jako základ programu pro uživatelské rozhraní byl použit volně dostupný ukázkový program 

od Bluegiga BLEHeartRateCollector, naprogramovaný v jazyce C#. Tento program již měl vyřešeno 

vyhledání COM portu, připojení se k němu a poté i vyhledávání dostupných zařízení, 

na čemž se program zastavil a dále nepostupoval. Od tohoto kroku se tudíž program musel upravit. 

Upravený program pracuje v určitých krocích. Zůstal zachován krok vyhledání COM portu, 

jeho výběr z nabídky a připojení k tomuto portu pomocí tlačítka Otevřít COM. Dále program 

nastavuje parametry, pomocí kterých následně vyhledává zařízení. Jakmile zařízení najde, 

tak se k němu pomocí pevně nastavené MAC adresy po kliknutí na tlačítko Připojit zařízení, připojí. 

Poté začne příjem dat ze zařízení, která se zároveň vypisují do programu. Z přijatých dat se vykresluje 

graf a tato data, lze uložit do souboru pomocí tlačítka Uložit. Postup programu je vidět v diagramu 

aktivit na Obr. 33. 
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Obr. 33 Diagram aktivit 

7.4 Zobrazovací formulář 

Formulář slouží k zobrazení přenesených dat z EKG modulu. Jeho struktura, viz Obr. 34, 

je jednoduchá a skládá se z výběrového políčka COM port, v němž se zobrazují dostupné porty 

a tlačítka, pomocí kterého se daný port otevře. Poté je zde tlačítko, které slouží k propojení zařízení 

s programem a po úspěšném připojení zařízení se v textovém poli budou vypisovat přijatá data. 

Zároveň se začne vykreslovat graf. Formulář také umožňuje uložení přijatých dat, kdy po napsání 

názvu souboru do volného pole a kliknutí na tlačítko Uložit se data uloží na disk D s koncovkou csv. 
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Obr. 34 Zobrazovací formulář 
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8 Konečné spojení všech částí 

8.1 Propojení EKG prototypu a programů 

Jak již bylo zmíněno, po otestování desky na osciloskopu a dopájení modulu BLE112, 

mohlo začít celkové propojení všech částí. Na Obr. 35 je vidět finální EKG prototyp v porovnání 

s mincí. Nejprve proběhlo nahrání upraveného programu do modulu BLE112, které bylo uskutečněno 

pomocí propojení pinů a CC debuggeru s PC, přes program BLE SW Update Tool. Pro úspěšné 

nahrání programu na modul musel být ještě získán Licenční klíč, o který bylo nutno zažádat 

na stránkách Bluegiga. Po úspěšném nahrání programu na modul se mohl začít testovat přenos dat. 

 
Obr. 35 EKG prototyp s mincí 

V programu uživatelského rozhraní byla změněna pevná MAC adresa, která je pro každý 

modul jedinečná a bylo odzkoušeno, zda program dostává přes přijímač BLED112 z desky nějaká 

data. Po zjištění, že data z desky do programu chodí, mohlo přijít na řadu konečné otestování desky při 

nalepených elektrodách na těle a měření EKG. 

8.2 Testování 

Jako nejlepší umístění elektrod bylo určeno místo uprostřed hrudníku s uspořádáním elektrod 

do obráceného trojúhelníku, viz Obr. 36. Elektrody se nalepily na tělo, do PC se zapojil BLED112, 

spustil se program, ve kterém bylo nutné se připojit ke správnému COM portu, v tomto případě to byl 

COM9 a bylo spuštěno vyhledávání a připojení k danému zařízení. Po této akci se v uživatelském 

prostředí začal vykreslovat graf s EKG křivkou, viz Obr. 37. 
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Obr. 36 Umístění elektrod na těle při testování 

 
Obr. 37 Průběh EKG v uživatelském rozhraní 

Vykreslování bylo poté zastaveno a data byla uložena ve formátu csv na disk D, jak je vidět 

na Obr. 38. S těmito daty bylo možné potom dále pracovat nebo je využít i v jiných programech. 

 
Obr. 38 Uložení dat 



 

46 

 

Uložená data EKG_1.csv byla poté vložena do grafu v programu Microsoft Excel, viz Obr. 39. 

 
Obr. 39 Znovu vykreslená data EKG_1.csv 

Při vykreslování dat v uživatelském rozhraní byl k prototypu v rámci testování připojen 

i osciloskop. Data se tedy vykreslovala zároveň v PC a na osciloskopu. Signál z osciloskopu nebylo 

možné uložit na flash disk, a proto musel být pouze vyfocen, viz Obr. 40. Je zde vidět R-R interval 

s časem 890 ms, to znamená frekvence 1,1236 Hz. Pro porovnání je na Obr. 41 signál, který byl měřen 

zároveň, vykreslený v uživatelském rozhraní.  

 
Obr. 40 Naměřený signál na osciloskopu 
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Obr. 41 Naměřený signál v uživatelském rozhraní 

Křivky z obou zobrazení jsou velmi podobné a je možné prohlásit, že přenos probíhá správně 

a zobrazená křivka v uživatelském rozhraní je totožný naměřený elektrokardiogram jako 

na osciloskopu. 

 

8.3 Zhodnocení dosažených výsledků 

V této práci jsme se snažili spojit měření EKG, nestandardní rozložení elektrod, bezdrátový 

přenos pomocí Bluetooth 4.0 a zobrazení dat v uživatelském prostředí. Všechny jednotlivé části jsme 

nejprve zprovoznili jednotlivě a v poslední části jsme je spojili dohromady.  

Vše funguje pomocí malého, přenosného EKG prototypu, kterým je měřen elektrokardiogram, 

přenesený přes Bluetooth 4.0 a zobrazen je v uživatelském rozhraní na PC. Uživatelské rozhraní 

umožňuje i uložení naměřených dat ve formátu csv a jejich znovu vykreslení v některém z programů 

podporujících tento formát. 

Byl testován přenos dat, zda data nejsou příliš zkreslená nebo znehodnocená. V tomto případě 

bylo měřeno EKG a přenos probíhal jak bezdrátově do uživatelského rozhraní, tak i analogově do 

osciloskopu. Tato data byla porovnána a bylo zřejmé, že jsou totožná a tudíž správná. Přenos probíhal 

správně a data nejsou při převodu z analogové formy na digitální příliš narušena. 

Celá tato práce zanechala místo pro další rozvoj daného zařízení. Lze vylepšit jak samotný 

prototyp, tak i program uživatelského prostředí. Může se zde přidat měření dalších funkcí, 

detekce arytmií, detekce R kmitů a z toho vyplývající měření tepu a jeho zobrazení a další.  
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Závěr 

Tato práce se zabývá bodovým měřením EKG, zda je reálné a jestli se tímto tématem 

již někdo zabývá. Následně také výrobou EKG prototypu založenou na získaných vědomostech 

a zkušenostech. 

V práci byla rozebrána problematika EKG, jak se měří, jaké jsou standardizované svody 

pro měření EKG a jak to vše souvisí se srdcem. Práce také obsahuje, jak vzniká elektrokardiogram a 

jeho popis, což prakticky ukazuje šíření elektrického potenciálu srdcem. Musely být popsány 

druhy elektrod pro měření EKG, podrobněji plovoucí elektrody, které se nejlépe hodí pro snímání 

elektrických signálů z těla. Kapitola o historii, užití a vývoji Bluetooth uzavírá teoretickou část. 

Další částí byla rešerše, ve které byl proveden průzkum různých prací, z různých zemí. 

Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit, zda se někdo zabývá problematikou bodového měření EKG 

a výrobou takovýchto přístrojů. Bylo zjištěno, že se tímto zabývá celá řada lidí a firem, a proto byly 

v rešerši prezentovány jejich výrobky. U každého z nich byly zhodnoceny klady a zápory a popsány 

návrhy na jejich vylepšení nebo úpravu. 

Finální část práce byla realizace EKG prototypu. Zadáním byla výroba měřícího řetězce, 

využití nestandardního rozmístění elektrod, bezdrátový přenos s využitím Bluetooth 4.0 a uživatelské 

rozhraní pro zobrazení naměřeného elektrokardiogramu. To znamená, že nejprve proběhl výběr 

vhodného obvodu z široké škály možností a jeho úprava pro naše potřeby. Různé obvody 

byly testovány na nepájivém poli se zobrazením na osciloskopu.  

Po dokončení výběru a úpravě obvodu byl vyroben prototyp desky plošného spoje 

se standardními elektronickými součástkami. Jeho testování probíhalo analogovou cestou 

se zobrazením na osciloskopu. Po otestování prvního prototypu se přistoupilo k dalším úpravám 

obvodu, jeho opětovném otestování a nakonec k tvorbě další desky s využitím SMD součástek. Tento 

druhý prototyp byl testován na osciloskopu, ještě bez BLE112 Bluetooth 4.0 modulu. 

Po uspokojujících výsledcích na osciloskopu se přešlo k zakomponování BLE112 modulu. 

 Mezitím probíhaly úpravy programu Heart Rate pro BLE112 dle potřeb pro měření EKG 

a také rozsáhlá úprava grafického uživatelského rozhraní a v neposlední řadě testování komunikace 

obou programů s využitím vývojového kitu DKBLE112. Vše probíhalo v testovacím provozu, pouze 

bylo nutné zajistit bezdrátový přenos dat, přijímat je a zobrazovat je v grafickém rozhraní.  

Po zakomponování modulu BLE112 na desku se přistoupilo k nahrání programu na tento 

modul pomocí nástroje BLE SW Update Tool přes CC debugger, který byl propojen piny spojenými 

s modulem Bluetooth 4.0 na desce. Nahrání programu bylo umožněno až po obdržení Licenčního klíče 

od Bluegiga, o který si bylo nutno zažádat. Poté se mohlo přejít k otestování bezdrátového přenosu. 

Programy se při testování musely ještě poupravit, aby fungovaly pro přenos dat EKG. Na závěr se vše 

otestovalo při měření EKG prototypem s elektrodami umístěnými v nestandardním rozmístění na těle, 

daty přenášenými pomocí Bluetooth 4.0 a se zobrazením elektrokardiogramu v uživatelském rozhraní 

na PC. Ve stejnou chvíli byl na prototyp přiložen osciloskop a data se zároveň vykreslovala na něm. 
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Tato získaná data bylo poté možno porovnat a zhodnotit. Ze získaných křivek bylo vyhodnoceno, že 

přenesená digitální data z uživatelského rozhraní jsou shodná s daty analogovými z osciloskopu a 

bezdrátový přenos probíhá správně. 

Práce byla tedy úspěšně dokončena a EKG prototyp zprovozněn. Vše bylo otestováno pro 

měření v klidu s plovoucími elektrodami. Prototyp měří EKG a přenáší data bezdrátově na PC, kde se 

zobrazují, má také prokazatelně nestandardní rozmístění elektrod. Toto téma a tento typ přístrojů má 

ovšem velký potenciál. Práci lze dále zdokonalovat a rozvíjet ji, například uživatelské rozhraní, které 

by se dalo přizpůsobit pro mobilní platformy jako Android nebo iOS. Dále by šel zdokonalovat a 

rozvíjet rovněž samotný EKG prototyp. Uzpůsobit ho pro měření dalších tělesných veličin nebo 

prototypu umožnit data ukládat a zobrazit si je na požádání. 
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