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Abstrakt 

Tato práce popisuje tvorbu softwarového programu, který je schopen generovat EKG signál a 

jeho anomálie. Jednotlivé kapitoly popisují, jak anatomii a fyziologie srdce, tak základní práci a operace 

v programu LabVIEW. Následuje podrobný popis vzniku srdeční aktivity, zaznamenáváný pomocí 

elektrokardiografu a popis elektrokardiogramu. Svou kapitolu mají i vybrané typy patologií, jejichž 

generaci umožňuje programová aplikace. V praktické části je shrnut postup tvorby projektu v programu 

LabVIEW. První část praktické části se zabývá základním popisem programovacího jazyka. Postupně 

práce pojednává o principech grafického programování a postupně přechází k problematice tvorby 

generátoru. Pro kontrolu je v konečné fázi této práce zobrazeno skutečné generování elektrického 

signálu. Signál je zaznamenán osciloskopem. V závěru práce je shrnut celý postup a přínos bakalářské 

práce. 
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Abstract 
This thesis describes the implementation of software, which can generate ECG signal and his 

anomalies. Theoretical part describes anatomy and physiology of human heart system and basic 

operations in program LabVIEW. The theoretical part also deals with the genesis of the cardiac activity, 

recording by electrocardiograph and description of the parts of the electrocardiogram. In addition, there 

is also a part about heart anomalies, which can be generated by the application software. The 

experimental part contains the steps that were necessary for the implementation of this project in 

LabVIEW. Therefore, the experimental part describes basic information about graphic programming 

language, principles of programming and the making of the generator in LabVIEW. In the final part of 

this thesis, the performance of the generator, which was created in LabVIEW, is compared with the real 

generation of an electric signal. Signal is recorded by the oscilloscope. The procedure of the 

implementation of this bachelor thesis and its possible utilization is summarized at the end of this thesis. 
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1 ÚVOD 

Elektrokardiografie je základní diagnostická metoda zavedená začátkem 20. století nizozemským 

lékařem Willemem Eithovenem. Přesto, že tato metoda je poměrně stará, je dodnes nejpoužívanější 

metodou pro určení stavu lidského srdce. 

Princip elektrokardiografie spočívá v tom, že jsou elektrodami snímány elektrické děje v srdeční 

stěně. Diagnostika pomocí EKG má velký význam i při zjišťování srdečních poruch. Elektrody mohou 

být umístěny jak na kůži, tak přímo na srdci. Záznam pak známe pod pojmem elektrokardiogram, což 

je časový záznam jednotlivých EKG křivek.  

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro generování a měření základních parametrů 

EKG ve vývojovém systému LabView. V teoretické části je detailní popis srdce, jeho význam pro lidský 

organismus a popis jeho činnosti. Taky jsou zde základní informace o vývojovém prostředí LabView. 

Generátor, který modeluje EKG záznam je rozšířen o možnosti nastavení parametrů EKG signálu. Je to 

například tepová frekvence, amplituda jednotlivých segmentů EKG křivky. Generátor rovněž umožňuje 

generaci jednotlivých patologických stavů srdce. Všechny parametry je možno nastavovat na čelním 

panelu virtuálního přístroje, který je vytvořen rovněž e vývojovém prostředí LabView. Na čelním panelu 

je možno zjistit základní informace o tvaru simulované EKG křivky. 

V závěru práce jsou jednotlivé generované křivky porovnávány s výstupem na osciloskopu. Tento 

virtuální generátor, může sloužit jako vzdělávací pomůcka při studiu EKG křivek, laboratorní výuce a 

jako podpůrný prostředek pro analýzu EKG signálu. 
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2 FYZIOLOGIE SRDCE 

 Srdce je orgán tvořen svalem, který má čtyři dutiny. Činnost tohoto svalu spočívá v tom, že funguje 

jako pumpa, která pracuje za ideálních podmínek nepřetržitě. Touto funkcí srdce rozváží krev do celého 

těla pomocí tepen a arterií, a tím zabezpečuje výměnu látek ve tkáních. Hlavní vlastnost, o které se bude 

psát níže je tvorba vzruchu a vznik jedné systoly. 

2.1 Stavba a poloha srdce 

Srdce se nachází v mezihrudí za hrudní kosti (sternum). Rozdělením hrudního koše na polovinu 

vertikálně, popisujeme, že dvě třetiny srdce se nachází vlevo od této středové osy a zbylá jedna třetina 

napravo. Tvar srdce může připomínat kužel, nebo trojbokou pyramidu. Srdce má svou základnu (basis 

cordis), dále má hrot (apex), který směřuje dolů.  

Rozdělení na levou a pravou část srdce je pomocí přepážek (septy). Toto rozdělení nám vytváří v srdci 

duté prostory, které plní speciální funkci při posunu krve tělem. Srdce je vyživováno pomocí věnčitých 

koronárních cév, které vystupují z aorty[1] 

2.1.1 Vrstvy  

Endokard 

Jedná se o vnitřní stranu srdce. Tato část je přímo v kontaktu s protékající krví. V této vrstvě se rozlišuje: 

 endotel  

 subendotel 

 elasticko-muskulární vrstva 

 subendokard  

V subendotelu se nachází kolagenní vazivo. Třetí vrstva je tvořena opět vazivem, stejně tak jako druhá. 

K této vrstvě je však ještě přidáno vazivo elastické a buňky hladké svaloviny. 

Myokard 

Myokard leží uprostřed, je tvořen příčně pruhovanou svalovinou srdeční. V této vrstvě máme takové 

buňky, které patří do převodního systému (viz níže). Tato vrstva, se zasluhuje o kmitočet stahů, které 

dostávají pokyny z autonomního nervstva. Jedná se o nejširší stěnu srdce. Myokard je ve spodní části 

srdce mohutnější a to proto, že je zde v srdci a větší tlak.  

Epikard 

Vnější vrstva srdce se nazývá epikard. Jedná se o výstelku a jsou na ní koronární artérie. [1][4] 
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2.1.2 Dutiny 

Pro průtok krve jsou v srdci 4 dutiny. Každá z nich zabezpečuje jinou funkci. Kombinace těchto funkcí 

zajišťuje celou činnost srdce jako takového. Práci jednotlivých dutin popisuje EKG křivka. Pravá a levá 

část srdce jsou oddělený chlopněmi tak, aby se krev oběhem nevracela zpět. Srdce jako takové je složeno 

ze dvou komor (ventriculus dx. et sin.) a dvou předsíní srdečních (atrium dx. et sin.). Pravá síň slouží ke 

sběru odkysličené krve. Pravá komora tuto odkysličenou krev, skrze plicní kmen přivádí do plic, z plic 

se krev vrací do levé síně. Do levé komory putuje již okysličená krev, která následně aortou vede do 

celého těla 

 

2.2 Elektromechanická činnost srdce 

Každá činnost srdce se dá rozdělit na mechanickou, nebo elektrickou. Mezi těmito činnostmi, můžeme 

najít spojitost a to tak, že jako elektrickou můžeme považovat vybuzení a jako mechanickou smrštění.  

Pro tento případ známe pojem, který se nazývá tzv. převodní systém. Tento systém tvoří a přenáší 

elektrickou aktivitu uvnitř stěny srdeční. Celý proces vzniká v tzv. sinoatriálním uzlíku (nodus 

sinoatrialis). Tento uzlík je shluk automatických buněk. Velikost tohoto shluku je asi 15 mm a nachází 

se v blízkosti horní duté žíly (v. cava. sup.). Vzniká akční potenciál, který vede do atrioventrikulárního 

uzlíku (nodus atrioventricularis). Jak název napovídá, tento uzlík se nachází v blízkosti chlopní mezi 

komorou a síní. Myokard, jako vrstva, ve které se impuls šíří, má v této oblasti sníženou vodivost. Tuto 

sníženou vodivost zaviní fibrózní tkáň. Proto se frekvence zmenší asi na 40 – 60 tepů za minutu, oproti 

70 tepů za minutu, při normálním stavu. Sinoatriální uzlík se považuje za sekundární centrum vzruchu. 

Další část převodního systému je Hisův svazek, kde se vzruch šíří velmi dobře. Následně se dráha dělí 

na levé a pravé Tawarovo raménko. Z těchto ramének vybíhají menší vlákna známa jako Purkyňova 

vlákna. Tyto vlákna obalují a rozvádějí vzruch po celé komorové svalovině. Umístění je vidět na 

obrázku 2.1. 

 
Obr. 2.1 – Převodní systém 

 

Buňky srdečního svalu (kardiocyty) můžeme rozdělit do dvou skupin. První jsou buňky, které mají 

schopnost samostatně vytvářet vzruchy a posílat je dále v systému po celém myokardu. Pracovní 



- 4 - 

 

myokard je tvořen z druhé skupiny buněk, která má za úkol stah. Vlastnosti převodního systému 

srdečního jsou autonomie (nezávislost), automacie (samočinnost) a rytmicita (pravidelnost).[2][3] 

2.3 Akční potenciál kardiocytů 

Pro pochopení vzniku vzruchu a akčního potenciálu, si musíme přiblížit za jakých podmínek a jakými 

principy tento vzruch v myokardu vznikne. Dostáváme se do mikroskopické oblasti buněk a iontů.  

2.3.1 Elektrické děje na buňce 

Buňka jako taková obsahuje intracelulární a extracelulární tekutinu, kterou si můžeme představit jako 

elektrolytický roztok. Jedná se o vodič tzv. druhé třídy, takový vodič má možnost vést proud 

prostřednictvím volných iontů. Právě takové ionty jsou v okolí buňky. Pro možnost výměny těchto iontů 

existují transporty. Známe pasivní a aktivní transport.[5] 

2.3.2 Pasivní transport 

Pro pasivní transport není třeba přísun energie. Snahou tohoto transport je nastolit termodynamickou 

rovnováhu. Tato rovnováha je zajištěna pomocí difúze. Difúze je samovolné pronikání částic roztoku 

s vyšší koncentrací do místa, kde je koncentrace nižší.[5] 

 
Obr. 2.2 – Pasivní transport 

2.3.3 Aktivní transport 

Typický zástupce aktivního transportu je sodíko-draslíková pumpa (Obr. 2.3). Při tomto ději se tři 

kationy sodíku přenesou ven z buňky náhradou za dva kationty draslíku, které směřují do buňky. 

Potřebná energie pro tento proces vzniká štěpením adenozintrifosfátu na adenozindifosfát. Činnost 

pumpy je popsaná na obrázku.[5] 
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Obr. 2.3 – Aktivní transport 

2.3.4 Membránové napětí a akční potenciál 

Při působení transportu, vzniká nerovnováha mezi intracelulární a extracelulární tekutinou. 

Ve skutečnosti k rovnováze nikdy nedojde, protože sodíko-draslíková pumpa pracuje neustále. Mezi 

těmito tekutinami vzniká membránové napětí, které je definováno vztahem: 

 

𝑈𝑚 = 𝜑𝑖 − 𝜑𝑒 

kde: 

 Um [V]…membránové napětí, 

 𝜑𝑖 [V]…potenciál na vnitřní straně membrány, 

 𝜑𝑒 [V]…potenciál na vnější straně membrány. 

Akční potenciál obecně znamená to, že při dráždění buňky dojde ke změně membránového napětí tak, 

že se změní polarita. Klidové napětí srdeční stěny (myokardu), taky známá jako myokard, se pohybuje 

v rozmezí od -70 až -80mV.[5] 

2.3.5 Akční potenciál  

V době kdy je buňka drážděná, dochází ke změně membránového napětí. Změnou napětí na membráně 

na prahovou hodnotu se spustí děj, který nazýváme akční potenciál. Změnu napětí na membráně lze 

vyvolat i elektrickými proudy, což se využívá zejména při elektrické stimulaci tkání.  
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2.4 Fáze srdeční revoluce 

Jedná se o popis jednoho srdečního cyklu, kdy se střídá systola, což je stah myokardu a diastola, naopak 

uvolnění myokardu. Jedná se o 4 části tohoto cyklu. 

Plnící fáze je první fázi tohoto cyklu, která zahrnuje diastolu síní a pozdější diastolu komor. V této části 

se tedy komory a síně plní krví. Tlak v komorách klesá k nule, nazýván diastolický tlak. Při plnění tento 

tlak mírně roste. Krev je poháněná setrvačností tlaku v síních směrem ke komorám a setrvačností 

krevního proudu. V plnící fázi nastávají tři rychle po sobě jdoucí fáze. Je to fáze rychlého plnění komor, 

fáze pomalého plnění komor a systola síní. Tímto prvním cyklem je přečerpaná krev ze síní do komor. 

Nastává konec diastoly komor a začíná následující fáze. Doba této fáze je 400-500 ms.  

Fáze izovolumické kontrakce trvající 60 ms se odvíjí v době první systoly komor. Nastává kontrakce 

srdeční svaloviny a zvyšuje se vnitřní tlak v komorách, při neměnném objemu v nich. Je možno slyšet 

systolickou ozvu, což indikuje uzavírání cípatých chlopní. Taktéž jsou uzavřeny i semilunární chlopně 

a tlak v komoře se zvyšuje. 

Ejekční fáze je závěrečnou části systoly komor. Začátek je při přesažení komorového tlaku oproti tlaku 

v aortě. Semilunární chlopně jsou otevřeny a krev z komor je vypuzována do tepen. Při snížení tlaku 

v tepnách oproti komorám se chlopně opět uzavírají. Doba trvání této fáze je 200 ms.  

Fáze izovolumické relaxace nastává po tom, co stah komor dosáhl maxima. Tlak v komorách postupně 

klesá a semilunární chlopně se uzavírají. Relaxace trvá 50 ms. Končí ve chvíli, kdy tlak v komorách 

klesne pod tlak v síních.[2][3] 
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3 ELEKTROKARDIOGRAFIE 

Elektrokardiografie (zkráceně EKG) je diagnostickou metodu, využívající elektrického potencionálu 

srdečních buněk. V principu jde o to, že elektrické pole v srdci, je možno díky správnému zapojení a 

zesílení měřit i z povrchu těla. EKG je základní vyšetřovací metodou, kterou využívá kardiologie 

k diagnostice. Záznam, ze kterého je možné číst základní parametry aktivity srdce, jsou známy pod 

pojmem elektrokardiogram.  

3.1 EKG svody 

Pro správné načtení této křivky je třeba správné zapojení elektrody, které se připojují do svodů. 

Ke snímání se v této době používá 12 svodové EKG. Je to kombinace 3 standardních končetinových 

svodů, které zavedl Willem Einthoven. Tyto svody označujeme I, II, III a tvoří Einthovenův 

trojúhelník. Principem tohoto zapojení je, že svody zaznamenávají hodnoty napětí (amplitudu) mezi 

elektrodami. Einthovenův zákon říká, že výsledný vektorový součet je nula. 

Dnešní EKG je rozšířeno o tzv. unipolární svody. V tomto zapojení se spojuje aktivní a indiferentní 

elektroda. Tato indiferentní elektroda by měla díky odporům mít stále nulovou hodnotu. Do 12 

svodového EKG tedy patří další 3 končetinové svody (VR, VL, VF) a 6 hrudních svodů označovaných 

V1 – V6. Při odpojení aktivní elektrody od nulové svorky, se měří odpojená vůči dvěma zbylým 

elektrodám. Dostávají se zesílené svody (aVR, aVL, aVF). Přehled svodů a elektrod popisuje obrázek 

3.1 a tabulka 3.2.[7][8] 

 
Obr. 3.1 – Vysvětlení svodů[13] 
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 Svod Zapojení svodu 

Bipolární končetinové 

svody - Einthovenovy 

I 

+ 

Levá horní 

končetina 

- 

Pravá horní 

končetina 

II 
Levá dolní 

končetina 

Pravá horní 

končetina 

III 
Levá dolní 

končetina 

Levá horní 

končetina 

Unipolární končetinové 

svody - Goldbergovy 

aVR Zesílený svod – pravá horní končetina 

aVL Zesílený svod – levá horní končetina 

aVF Zesílený svod – levá dolní končetina 

Unipolární hrudní svody – 

Wilsonovy 

V1 IV. mezižebří – napravo od hrudní kosti 

V2 IV. mezižebří – nalevo od hrudní kosti 

V3 Mezi V2 a V4 

V4 V. mezižebří – levá medioklavikulární čára 

V5 V. mezižebří – levá přední axilární čára 

V6 V. mezižebří – levá střední axilární čára 

Tab. 3.2 – Vysvětlení a umístění svodů a elektrod[7] 

3.2 Elektrokardiogram 

Jedná se o graf napětí (v mV) v závislosti na čase (v ms). Tato kombinace popisuje elektrickou činnost 

srdce, pomocí elektrod a svodů (viz výše), které jsou umístěny na specifických místech tělesného 

povrchu.  

EKG křivka je definována pomocí vln, segmentů, kmitů a intervalů. Vlny mají oblý tvar a oproti 

kmitům nižší amplitudu. Na křivce rozeznáváme vlny P, T a U. Význam těchto parametrů je pospán 

v tabulce níže. Kmity jsou ve tvaru hrotů, mají podstatně větší amplitudu než vlny. Jsou to kmity, které 

tvoří tzv. QRS komplex. Segmenty můžou být různé. Jedná se o časový úsek mezi koncem vlny a 

začátkem kmitu. Jednotlivé segmenty, popisují děje srdečního rytmu. Intervaly jsou časové úseky. 

Zahrnují vlnu nebo kmit a jejich segment. Důležitá na křivce je tzv. izolinie. Je to část, kdy není přítomná 

ani jedna z jednotlivých vln nebo kmitů.  
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3.3 Analýza EKG křivky 

V této části budou jednotlivé vlny, křivky atd. popsány v tabulce 3.3. Tabulka přesně vypovídá o tom, 

co jednotlivá část EKG záznamu znamená. 

 

Vlny a kmity 

Část záznamu Význam Amplituda  Doba 

Vlna P 
Depolarizace síní 

(pozitivní vlna) 
Do 2,5 mV do 0,10 s 

Q kmit 

Depolarizace septa (1. 

negativní kmit QRS 

komplexu) 

¼ R kmitu do 0,03 s 

R kmit 

Součást QRS 

komplexu (pozitivní 

kmit) 

V hrudních svodech se 

postupně zvětšuje. (0,7 

– 1 mV) 

do 0,02 s 

S kmit 
Součást QRS (druhý 

negativní) 
0 - 0,8 mV do 0,05 s 

T vlna 
Repolarizace komor 

(pozitivní) 
0,2 - 0,8 mV 0,1 – 0,25 s 

U vlna 

Nejasný (výskyt u 

sportovců, možná 

repolarizace septa) 

  

Tabulka 3.3 – Popis vln a kmitů[7][8] 

 

Důležité je brát v potaz to, že některé části křivky mohou být z důvodu patologických či jiných změn 

pozměněny, nebo můžou úplně chybět. Problematiku patologií popisuje další kapitola. Hodnoty 

v tabulce odpovídají standartním hodnotám uváděných v literatuře. 

QRS komplex je složen z depolarizační části QRS a repolarizační části úseku ST. Detailně pak 

depolarizace začíná septem z Tawarova raménka a následně se šíří podráždění myokardem k epikardu. 

 



- 10 - 

 

 

Obr. 3.4 – Průběh EKG křivky v závislosti na podráždění srdce 

 

Segmenty a intervaly 

PQ (R) - Začíná od začátku vlny P komorového komplexu. Představuje čas, který je potřebný k tomu, 

aby vzruch prošel z SA uzlu skrz AV uzel do komorových ramének. Tato informace znamená délku 

trvání síňokomorového vedení. Standardně leží na izolinii a trvá 0,12 – 0,20 s.  

QRS interval – Začátek se měří kmitem Q, až po konec kmitu S. Odpovídá to komorové depolarizaci. 

QT interval – Elektrická systola. Probíhá od začátku Q po konec vlny T. Hodnoty QT je závislá na 

tepové frekvenci. 

ST segment – Jedná se o linii isolinie. Následuje po konci kmitu S a začátkem vlny T.[9] 
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3.4 Závislost tepové frekvence na šířce EKG 

Podle informací ze studentské práce z ČVUT (rok 2006) vyplývá, že jednotlivé části EKG křivky, jako 

jsou vlny P, segmenty PQ, ST, TP a vlny T, stejně tak jako QRS komplexu jsou závislé na tepové 

frekvenci. V této práci pomocí modelových kardiogramů, které byly postupně nastavovány na jednotlivé 

tepové frekvence, naměřili hodnoty, které následně zpracovali v programu Matlab. Jednotlivé data a 

informace popisuje tabulka 4.5. 

 

TF (1/min) 
RR (ms) P (ms) P-Q (ms) 

QRS 

(ms) 
S-T (ms) T (ms) T-P (ms) 

Sim 1 Naměřeno 

30 30 1980 100 80 140 200 240 1220 

45 46 1312 92 74 130 104 220 692 

60 60 992 88 52 120 80 200 452 

75 76 792 88 48 112 64 200 280 

90 91 656 80 48 108 44 176 200 

120 122 492 80 40 104 40 140 88 

150 153 392 72 16 100 16 144 44 

180 183 328 64 8 96 16 140 4 

Tabulka 3.5 – Naměřené hodnoty jednotlivých TP simulátoru[6] 

 

V grafech v této práci, je vidět lineární a nelineární trendy jednotlivých úseků. Následně byla provedena 

aproximace všech závislostí doby trvání EKG – t, vzhledem k tepové frekvenci. K aproximaci sloužil 

program Matlab, konkrétně pak jeho funkce cftool. Po zpracování byly nalezeny nejvhodnější lineární 

nebo nelineární aproximace. Pro hodnoty, které vyjadřují délku doby trvání, platí, že mají lineárně 

klesající poměr. V práci se lineárně aproximovalo. Rovnice pro dobu trvání tp, jako doba trvání vlny P 

je 

 

𝑡𝑃 = −0,21 ∙ 𝑇𝐹 + 102,9. 

 

Stejně jako v předchozím případě i doba trvání P-Q segmentu měla klesající tendenci. Použita byla opět 

lineární aproximace a dostalo se rovnice pro dobu trvání P-Q segmentu 

 

𝑡𝑃−𝑄 =  −0,45 ∙ 𝑇𝐹 + 88,9. 

 

Trend QRS komplexu má v závislosti na tepové frekvenci má nelineární charakter. Tento charakter 

vystihuje mocninná funkce. 

 

𝑡𝑄𝑅𝑆 = 290,9 ∙ 𝑇𝐹−0,215. 
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Sestupná tendence je přítomná i u S-T segmentu. Při zvětšením tepové frekvence čas klesá. To odpovídá 

nelineárnímu charakteru. Je tedy použita mocninná funkce k aproximaci. Výsledek se rovnal 

 

𝑡𝑆−𝑇 = 1,879 ∙ 10−4 ∙ 𝑇𝐹−1,336. 

 

Nelineárně klesající tendenci, která je stejně závislá na tepové frekvenci má i doba vlny T. Opět byla 

použita nelineární aproximace. K vyjádření doby trvání vlny T je použita mocninná funkce a odpovídá 

rovnici 

𝑡𝑇 = 748,7 ∙ 𝑇𝐹−0,3245. 

 

Poslední segment, kde se mění závislost na tepové frekvenci nejvýrazněji je segment T-P. Popisujeme 

ho exponenciálním vztahem. Rovnice doby trvání segmentu tT-P je 

 

𝑡𝑇−𝑃 = 3167 ∙ 𝑒−0,03202∙𝑇𝐹 . 

 

Ve všech těchto rovnicích je TF označení pro tepovou frekvenci. Všechny tyto rovnice byly použity při 

konstrukci EKG křivky. [6] 
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4 Srdeční anomálie 

4.1 Arytmie 

4.1.1 Spontánní srdeční rytmus 

Tento rytmus je určován změnou klidového napětí až po práh akčního potenciálu. Tuto změnu zajišťuje 

speciální skupina buněk. Jak již bylo zmíněno, standardně vzniká vzruch v sinoatriálním uzlíku, odkud 

se dále šíří srdcem a mluvíme o sinusovém rytmu. Tento rytmus je v rozmezí frekvence 60 – 90 tepů za 

minutu. Pokud vzruch vznikne v atrioventrikulárním uzlíku, jedná se o sekundární centrum vzruchu. 

Méně častý je vznik vzruchu v komorách, jedná se o tzv. terciální centrum.[7][8][13] 

4.1.2 Arytmie 

Ve chvíli kdy dojde k porušení spontánní činnosti, kterou řídí převodní systém srdeční, dochází 

k arytmiím. Jedná se tedy o porušení srdečního rytmu. Jsou známy různé druhy arytmií, které jsou život 

ohrožující, nebo naopak bezvýznamné. Vznik arytmií může být z mnoha příčin. Jsou to buď záněty 

srdce, užitím léku, nebo prožitím ischemické choroby srdeční (ICHS). Projevy mohou být bušení srdce, 

nepravidelným tepem, slabosti, pocit mdlob, vynechání srdce, nebo občasné bezvědomí. V posledním 

případě je nutná okamžitá resuscitace.  

Typy arytmií se rozlišují podle místa vzniku. Pokud se jedná o arytmii, která vzniká v oblasti sinusového 

uzlíku, jedná se o arytmii sinusovou. Sinusová arytmie vzniká v sinoatriálním uzlíku. Další je 

supraventrikulární arytmie, která vzniká nad úrovni Hisova svazku. Poslední je arytmie komorová a 

vychází z myokardu komor. Pokud je arytmie dělená podle rychlosti srdeční činnosti. Zrychlená činnost 

srdečního rytmu je tachykardie (nad 90 tepů/min). Naopak zpomalená srdeční činnost je bradykardie 

(pod 60 tepů/min). [7][8][13] 

4.2 Sinusové arytmie 

4.2.1 Sinusová tachykardie 

Jedná se o poruchu, která se projevuje zrychlením frekvence rytmu. Frekvence tachykardie je nad 90 

tepů/min.  

 

Obr. 4.1 – Sinusová tachykardie[13] 

 

Na naměřené EKG křivce je vidět normální sinusový rytmus. Akce je ve standartním sledu, amplitudy 

a doby trvání P vln jsou v normě až na výjimky, kdy při příliš rychlých tachykardiích vymizí a to proto, 

že se překrývají s vlnou T. QRS je standardně štíhlý. Podle tachykardie se zkracuje PQ interval. 
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Vyskytuje se při srdeční námaze, nebo při dostavení stresu a pocitu rozrušení. Projevem může být 

zvýšená teplota. Ta se v závislosti na zvýšené frekvenci se zvýší (1 stupeň zvýšené teploty, zvýší TF asi 

o 10 tepů/min). Může se dostavit šok, nebo selhání srdce, kvůli sníženému tepovému objemu a 

minutovému objemu. [7][8]  

4.2.2 Sinusová bradykardie 

Stejně jako u tachykardie je bradykardie označení pro normální tvar EKG záznamu. Jediná změna je 

klesnutí frekvence pod 60 tepů/min. 

 

Obr. 4.2 – Sinusová bradykardie[13] 

 

Na EKG křivce je normální sinový rytmus s pravidelnou akcí a pozitivní P vlnou (u výrazně bradykardie 

může být plochá vlna P). Interval PQ je delší a může přesáhnout i 0,20 s, avšak nepůjde o 

atrioventrikulární blokádu 1. stupně. Výskyt se rozděluje do dvou skupin a to na fyziologický a 

patologický. Pokud se jedná o fyziologický výskyt, zahrnuje zdravé mladé lidi, vysoce trénované 

sportovce a spánek. Jelikož se ve spánku snižuje tonus sympatiku, dochází k bradykardii. Při 

patologickém výskytu jsou známy hypotyreózy (snížený metabolismus), v závislosti na podání léků, 

nebo v závislosti na zvýšení funkce n. vagus. U této vagové aktivity rozeznáváme centrální a reflexní 

aktivitu, která má za následek bradykardii. Pokud se jedná o výraznější bradykardii je nemožné ji odlišit 

od sinoatriální blokády 2. stupně s blokem (poměrem) 2:1 (viz níže). [7][8]  

 

4.2.3 Sinusová zástava 

V literatuře známá z anglického sinus arrest. Jedná se o blok, který zabraňuje funkci vzniku vzruchu 

v SA uzlu. Zpravidla se jedná o dočasnou patologii, která vzniká vagotonií. V tomto případě může být 

důvodem vagotonie podráždění medulla oblognata (prodloužená mícha). 

 
Obr. 4.3 – Sinus arrest[13] 

 

Při zkoumání EKG je možno vidět dlouhou diastolickou pauzu, kde nedochází k žádné elektrické 

aktivitě síní. Tato pauza trvá určitou dobu. Sinusová zástava se vyskytuje opět u lidí postižených 

vagotonií, nebo při organickém postižení síně, včetně oblasti uzlu při zánětu, nebo ischémii.[7][8] 
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4.3 Supraventrikulární arytmie 

Nejedná se, až na výjimky, o život ohrožující patologii, ale mohou být doprovázeny symptomy 

(synkopa, plicní edém). Mohou být také prvním projevem významného srdečního onemocnění.[7][8]   

4.3.1 Supraventrikulární tachykardie 

Nastává při frekvenci komor od 140 do 220 tepů/min. Abnormalita vlny P, která je projevem zpětné 

aktivace síní. Vlna P může být skryta v QRS komplexu. Komorové QRS komplexy jsou štíhlé 

nepřesáhují 0,10s.  

 

Obr. 4.4 – Supraventrikulární tachykardie[13] 

 

Tyto tachykardie mohou nastoupit náhle a konec může nastat do několika minut, ale i do jednoho dne. 

Vedení vzruchu je zachováno, čili po stahu síní je následován standardní QRS komplex. Nastává i 

deprese úseku ST a vlny T je těžko identifikovatelná. U zdravých jedinců nastává zcela výjimečně a to 

díky námaze a stresu. Může být projevem ICHS. Občasně může vznikat při hypertenzi a 

hypertyreóze.[7][8]  

4.3.2 Flutter síní 

Jedná se o kmitání síní. Je méně časté než fibrilace síní, ale je mnohem nebezpečnější. Jeho frekvence 

bývá od 250 do 350 tepů/min a síně mají pravidelnou činnost. Tvar vln P připomíná zuby pily, mají tzv. 

pilovitý tvar.  

 
Obr. 4.5 – Kmitání síní (blok 4:1)[13] 

 

Srdeční akce je naprosto pravidelná. Jelikož u této arytmie funguje AV uzel jako blokáda, díky které 

převádí na komory pouze druhé, třetí a čtvrté vzruchy. Blok na komory je stálý proto je akce srdce 

pravidelná, výjimečně může být nepravidelná. Co se týče rytmu komor, je nepravidelný. Výskyt je 

obdobný jako u předchozích případů. Jedná se o ischemickou chorobu srdeční, zvýšenou funkcí štítné 

žlázy, vady na mitrálních chlopních a po kardiochirurgických zásazích.[7][8] 

4.4 Komorové arytmie 

4.4.1 Fibrilace komor 

Míhání komor, nebo taky fibrilace, je chaotickou elektrickou aktivitou, která se rychle a 

nekontrolovatelně šíří skrz myokard. Jde o neúčinné kontrakce svalových vláken a komor, při které 
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dochází k zástavě oběhu. Srdeční parametry klesají k nulovým hodnotám a během několika minut 

nastává smrt. Při této situaci je nutná defibrilace.  

 

Obr. 4.6 – Fibrilace komor[13] 

 

Komplexy, které jsou vidět na EKG záznamu, jsou úplně deformované a nepravidelné. Jednotlivé 

segmenty a kmity není možné rozeznat. Vznik asystolie (vymizení elektrické činnosti v srdci). 

Fibrilace vzniká na narušeném srdečním myokardu. V závislosti na četných oblastech s různou dobou 

refrakternosti, nastávají rychlé sledy impulsů. Při akutní fázi infarktu myokardu vzniká fibrilace komor 

s hlavní příčinou infarktem srdce. Vyskytuje se také při zasažení elektrickým proudem. Fibrilace komor 

se dělí na primární, sekundární a terminální (předsmrtná).[7][8] 

4.4.2 Flutter komor 

Vyskytuje se zcela ojediněle, ale stejně jako u síní tak i u komor je flutter mnohem závažnější než 

fibrilace. Na záznamu je možno vidět komorové komplexy, které jsou znázorněny stejnými kmity, 

připomínajícími sinusoidu. Frekvence je 180 až 220 tepů/min. Není možné rozlišit jednotlivé části QRS 

komplexu.[7][8] 

  

 
Obr. 4.7 – Flutter komor[13] 

4.5 Převodní poruchy 

Jedná se o poruchy, které vznikají špatnou funkci atrioventrikulárního uzlu nebo v oblasti Hisova 

svazku. Běžná doba intervalu je do 0,20s. EKG interval PQ trvá 200 ms, pokud nedojde k blokádě. 

Atrioventrikulární blokáda (dále AV) je porucha převodního systému.[7][8][13] 

4.5.1 AV blokáda 1. stupně 

AV blokáda 1 stupně je stav, kdy se depolarizace v sinoatriálním uzlíku dostaví a převede na srdeční 

komory, ale na EKG křivce vidíme prodloužení intervalu PR. Stane se tak v důsledků prodloužení 

intervalu, které je zapříčiněno zpožděním. 

 

Obr. 4.8 – AV blokáda 1. stupně[13] 
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AV blokáda prvního stupně je projev ischémické choroby srdeční, akutní revmatické karditidy, nebo 

elektrolytových poruch.[7][8][13] 

 

4.5.2 AV blokáda 2. stupně 

K blokádě druhého stupně dojde tehdy, pokud výpadek převodu nastane v atrioventrikulárním uzlu, 

nebo Hisově svazku. Jsou známy tři druhy blokády druhého stupně a jsou to Mobitzová blokáda typ II, 

Wenckenbachův typ AV blokády 2. stupně a převod 2:1 nebo 3:1.[7][8][13] 

4.5.2.1 Mobitzová blokáda typ II 

Jedná se o normální převod stahů, se stále stejným intervalem PR vyjma toho, že se vyskytne stah bez 

následné reakce komor. Zjednodušeně to znamená, že za jednou vlnou P nenásleduje QRS 

komplex.[7][8][13] 

4.5.2.2 Weckenbachův typ AV blokády 2. stupně 

Speciální typ blokády, ve kterém se prodlužuje interval PR progresivně (postupně). Nejprve nedojde 

k převedení síňové kontrakce na komory a následně v dalším cyklu je následující interval kratší než 

cyklus předchozího převedeného stahu. Tento cyklus se opakuje.[7][8][13] 

 

Obr. 4.9 – Typ blokády Weckenbach[13] 

 

 

4.5.2.3 Převod 2:1 nebo 3:1 

V této blokádě se střídají převedené a nepřevedené síňové kontrakce tak, jako u předchozího případu. 

Další možnost nastává, kdy je jedna kontrakce převedená, a dvě jsou nepřevedené. Na EKG lze vidět 

dvojnásobnou nebo trojnásobnou vlnu P před komorovým QRS komplexem. Doba intervalu PR je 

stálá.[7][8][13] 

 

Obr. 4.10 – Převedení kontrakce 2:1[13] 

4.5.3 AV blokáda 3. stupně 

Předchozí případy byly spíše nezávažného charakteru, vyjma Mobitzovy blokády druhého typu a 

blokády 2:1, tyto patologie můžou být předzvěstí celkové blokády, která je známa jako blokáda 3. 



- 18 - 

 

stupně. Třetí blokádou je přechod na komory zcela znemožněn a nepřichází na ně žádný impulz ze síní. 

Komory i síně tepají svým vlastním rytmem. Na křivce pozorujeme pravidelně se opakující P vlny 

s konstantní vzdáleností. Vlny P tedy nemají žádnou souvislost s QRS. Interval RR je sice konstantní, 

ale vzájemný interval PQ se stále mění. I přesto, že PQ interval není možno nalézt, dá se určit frekvence 

síní, která dosahuje 70 až 80 tepů/min. Frekvence komor dosahuje 30 až 40 tepů/min. Celkový vzhled 

Křivky může vypadat nejasně. Je třeba brát v potaz to, že vlna P může být skryta v QRS komplexu, nebo 

je splynutá s vlnou T. Toto může vnutit pocit, že se jedná o nepravidelnost P vln.  

Stejně jako u většiny předchozích případů může být důvodem ICHS, myokarditida jiné toxické a 

farmakologické vlivy. Celková blokáda se projevuje jako akutní stav postiženého s infarktem myokardu 

a toto značí přechodnou blokádu. Je i chronická v závislosti na fibróze Hisova svazku, nebo blokádou 

Tawarových ramének.[7][8] 

 

4.6 Vady úseku ST 

Úsek ST se nachází mezi QRS a vlnou T. Znázorňuje repolarizaci komor. Běžně je isoelektrický a 

neprojevuje žádnou zvýšenou aktivitu mimo isolinii. Deprese nebo elevace popisují jeho odchylky. 

Dochází k nim v závislosti na srdečních onemocněních zpravidla na ICHS.[7][8][13] 

4.6.1 Elevace (zvýšení) úseku ST 

Jedná se o zvýšený úsek v místě nad izoelektrickou linií. Dochází k ní při poškození epikardu. Zvláště 

pak transmurální infarkt myokardů a akutní perikarditida. V závislosti na místě poškození srdce (místo 

perikarditidy) se projevuje elevace na určitém svodu.  

 
Obr. 4.11 – Elevace (vlevo), Pardeeho vlna (vpravo) [13] 

 

Pokud je vidět Pardeeho vlnu, je na křivce vidět elevaci úseku ST, který splyne s následnou vlnou T. 

[7][8]  

4.6.2 Deprese (snížení) úseku ST 

Jedná se o příznak ischémie. Pokud při běžném klidném srdečním rytmu EKG křivka nevykazuje 

depresi, může vzniknout následným fyzickým zatížením, ke kterému přispěje angina pectoris.[7][8]  

 
Obr. 4.12 – Deprese ST[13] 
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5 Tvorba program v programovacím prostředí LabView 

V následující části práce jsou popsány základní informace o programovacím prostředí a následná práce 

s již konkrétním generátorem EKG. 

 

Teoretická část LabVIEW 

5.1 Seznámení s LabVIEW 

LabVIEW je programovací jazyk, který využívá obrázkové, nebo grafické bloky k práci. Hlavní funkci 

tohoto programovacího jazyka je tzv. tvorba VI. Virtual instruments, které se vytváří v LabVIEW jsou 

virtuální přístroje. Takový přístroj má vzhled opravdového fyzického přístroje, s ovládacími prvky, 

které jsou umístěny na Front Panel, česky pak čelní panel, který je první ze dvou základních částí 

LabVIEW. Druhou částí je blokový diagram, ve kterém se vytváří základní operace a celková funkce 

programu. Tyto dvě hlavní části jsou spolu provázány a komunikují spolu. Například pokud je stisknuto 

tlačítko na čelním panelu, ve skutečnosti je paralelně spuštěn impulz v blokovém diagramu, který dále 

ovlivňuje chod programu. 

5.1.1 Historie LabVIEW 

Jedná se o produkt firmy National Instruments(NI). Firma, kterou roku 1976 založili společníci Dr. 

James Truchard, Jeff Kodosky a Bill Nowlin, si zvolila za cíl uplatnění počítačů ve vývoji, simulaci a 

měření průmyslových zadání. Z původní garážové firmy se díky orientaci na zákazníka stal gigant 

mezinárodních rozměrů. V roce 1896 NI představilo vědecký nástroj, jenž se dá popsat jako revoluční. 

Jednalo se o grafické programovací prostředí LabVIEW. Vývoj tohoto prostředí přesahuje dvacet let a 

v dnešní době je známa aktuální verze 15. První verze schopná virtuální instrumentace byla verze 8.5. 

Virtuální instrumentace umožňuje simulaci procesů a výrobků před uvedením do skutečného provozu. 

 

5.1.2 Práce v LabView 

V této části je popsáno rozhraní LabVIEW, jak ze stránky čelního panelu, tak z pohledu blokového 

diagramu. Popsány jsou základní operace, chování a práce v programu. 

5.1.2.1 Virtuální přístroj 

Na virtuálním přístroji, resp. čelním panelu se nachází ovládací prvky, které umožnují výběr z menu 

ovládacích prvků. Toto menu se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem myši na volnou plochu. Jsou zde 

knihovny, ze kterých je možno vybírat tlačítka, indikátory, popisky a jiné. Tyto patří mezi základní 

ovládací prvky. V dalších knihovnách jsou prvky pro synchronizaci s jiným přístroji a více 

propracované prvky. Tyto prvky byly v této práci použity méně. Má práce však zahrnuje spíše použití 

základních prvků. 
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Front panel 

Po otevření, nebo vytvoření nového VI, je možné stylizovat vlastní vzhled čelního panelu. Na obr. 5.1 

je příklad takového nastylizovaného čelního panelu v okně programu LabVIEW. 

 

 
Obr. 5.1 – Příklad čelního panelu 

 

Controls Palette 

Pro výběr prvků a vkládání jednotlivých komponentů na čelní panel slouží paleta ovládání. Zobrazení 

se vyvolá pomocí menu, kliknutím na View a následně Controls Palette, nebo kliknutím pravého 

tlačítky myši na jakékoliv volné místo pracovní plochy. Paleta je rozložena do jednotlivých kategorií. 

Na obrázku 5.2 je možno tyto kategorie vidět, konkrétně pak otevřenou kategorii Silver. 
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Obr. 5.2 – Control Palette 

 

Ovladače a indikátory 

Každý virtuální přístroj má čelní panel k vytvoření uživatelského prostředí. Čelní panel dále může 

sloužit k použití cesty k propojení vstupu a výstupu, které využívají virtuální stroje z jiných blokových 

diagramů. Uživatel tvoří své prostředí virtuálního přístroje vkládáním ovládacích tlačítek a indikátorů 

na čelní panel. V praxi prvky Controls definují vstupy a Indicators zobrazují výstupy. Ovládací prvky 

jsou typicky knoflíky, tlačítka, číselníky, posuvníky a řetězce. Tyto elementy simulují vstupy a zásobují 

blokový diagram hodnotami. Indikátory jsou typicky grafy, křivky, LED diody a zobrazování textového 

formátu string. Tyto prvky využíváme při zobrazování hodnot, grafů a zobrazení dat. 
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Číselné ovladače a indikátory 

Číselné datové typy můžou reprezentovat hned několik typů proměnných, jako jsou integer nebo real. 

Dva nejběžnější typy jsou číselný ovladač a číselný indikátor, které je možno vidět na Obr. 5.3. 

 
Obr. 5.3 – Control s tlačítky a Indikátor 

 

Tlačítka u prvku kontrol značí inkrement a dekrement, nebo česky přírůstek a úbytek hodnoty. 

 

Ovladače a indikátory Boolovy algebry 

Bool data reprezentují pouze dvě možné hodnoty a jsou to TRUE a FALSE nebo ON a OFF. 

Ve skutečnosti to znamená, že je jedna možnost buďto zapnuta nebo ne. Funkci těchto tlačítek zobrazuje 

obrázek 5.4.  

 
Obr. 5.4 – Control a Indikátor typu Bool 

 

Na Obr. 5.4 je možno vidět že proměnná Boolean je ve stavu FALSE (OFF) a Boolean 2 ve stavu 

TRUE (ON). 

 

Ovladače a indikátory datového typu String 

Datový typ string je sekvence ASCII hodnot. Control string slouží k přijetí textu od uživatele. Takový 

text může být například heslo, nebo uživatelovo jméno atd. Indikátor stringu slouží k zobrazení tohoto 

textu. Při použití stringu se často využívá tabulek, z kterých jsou hodnoty vkládány dále ke zpracování. 

Takovou funkci je možno vidět na obrázku 5.5. 
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Obr. 5.5 – Funkce string ovladače a indikátoru 

5.1.2.2 Blokové schéma 

 

Blokový diagram 

Blokový diagram zahrnuje terminály, subVI, funkce, konstanty, struktury a spoje, které přenáší data 

skrz jednotlivé bloky diagramu. Rozdělení a ukázka jednotlivých části je na obrázku 5.6.  

 

 
Obr. 5.6 – Propojení čelního panelu a blokového diagramu 

 

Na obrázku je možno vidět v levé části blokový diagram, kde jsou Numeric Control bloky spoje, uzly, 

operátory a Numeric Indicator. V pravé části je vidět propojení mezi diagramem a čelním panelem. 

V tomto konkrétním případě se jedná o program, který násobí a sčítá dvě čísla. 
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Terminály 

Objekty na čelním panelu pracují jako vzhled a ovládání jednotlivých bloků na diagramu. Terminály 

jsou vstupní a výstupní porty, které vyměňují informace mezi čelním panelem a blokovým diagramem. 

Existuje analogie parametrů a konstant s textově založenými programovacími jazyky. Jednotlivé typy 

terminálu zahrnují ovládání a indikátory. Data, které uživatel vloží na čelním panelu, vstoupí do 

blokového diagramu skrz ovládací terminál.  

Pro upřesnění bude vysvětlen chod programu, který je na Obr. 5.6. Po nastavení hodnot a spuštění 

programu začnou putovat hodnoty zadané do proměnných A a B dále programem do operandů Add a 

Multiply, kde se mezi dvěma čísly provede operace a výsledek putuje do indikátoru A+B a A*B. Tyto 

indikátory jsou opět zobrazovacím terminálem propojeny s čelním panelem, kde se výsledek zobrazí. 

 

Ovladače (control), indikátory a konstanty 

Všechny tyto prvky slouží jako vstupy a výstupy v blokovém diagramu. Jako příklad je uveden výpočet 

obsahu trojúhelníka. Využitím vzorce: 

 

𝑆 =  
𝑣𝑎 ∙ 𝑎

2
 

V tomto příkladu jsou tyto vstupy: výška na stranu va se základnou a. Výstup zobrazuje obsah S. Čelní 

panel je zobrazen na obrázku 5.7. 

 

Obr. 5.7 – Čelní panel výpočtu  

 

Uživatel tedy nemůže měnit konstantu, která je 0,5, která není vidět na čelním panelu, avšak v programu 

je zaveden jak je vidět na obrázku 5.8. 

 
Obr. 5.8 – Blokový diagram k výpočtu obsahu 
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Vstupní ovladače jsou výška a základna, které je uživatel schopen zadat a pomocí výše popsaných funkcí 

uvede výsledek do indikátoru. 

 

Blokové diagramy – uzly 

Jedná se o objekty v blokovém schématu, které mají vstupy, nebo výstupy. Provádějí operace ve chvíli, 

kdy běží virtuální stroj. Je zde analogie s operátory, funkcemi a podprogramy v běžných textových 

programovacích jazycích. Uzly mohou být funkce, subVI, expresní VI, nebo struktury. Struktury jsou 

prvky jako smyčky FOR, nebo WHILE. 

 

Funkce 

Funkce jsou základními stavebními kameny LabVIEW. Pro součet jsou například konferenční uzly, 

které jsou vidět na obrázku 5.8. Funkce nemají na čelním panelu okna, ani jiné značky. V podstatě 

nejsou vidět. 

 

SubVI 

Po vytvoření VI, je možno jej použit v jiném VI. Analogie s podprogramy v textových programovacích 

jazycích, čili tzv. volání podprogramu.  

 

Paleta funkcí 

Paleta funkcí obsahuje VI, funkce a konstanty, které se používají k vytvoření blokového diagramu. Pro 

přístup do palety funkcí z blokového schématu je třeba kliknout na výběr View a dále Funkce. Paleta je 

rozdělena do různých kategorií. Je zde možnost skrytí a zobrazení kategorií. Obrázek 5.9 zobrazuje 

náhled takové palety funkcí, která slouží k tvorbě programu. 

 
Obr. 5.9 – Paleta funkcí blokového diagramu 
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Výběr možností View a Controls nebo View Functions způsobí otevření příslušných palet, kde se 

zobrazí dvě tlačítka v horní části těchto oken. Po stisknutí na ikonu Search se změní standartní okno 

v okno vyhledávací, ve kterém je možno vyhledávat ovládací prvky, VI, nebo funkce na paletách. Při 

stisku tlačítka Return se okno navrátí do kategorií. 

 

Obr. 5.10 – Vyhledávací okno 

Praktická část LabVIEW 

5.2 Čelní panel generátoru EKG 

V této části se práce zaobírá konkrétní tvorbou EKG generátoru a v této části bude popsán čelní panel. 

Jedná se o uživatelské rozhraní aplikace. Podoba tohoto rozhraní je na Obr. 5.11 a následně v přílohách. 

Mezi prvky, které slouží k ovládání, můžeme řadit podle jejich závislosti na chod programu. 

V první části to jsou ovládací prvky: 

 Stop a Konec programu – Tyto tlačítka pozastavují program, nebo ukončí celý 

LabVIEW. 

 Number Controls – Pomocí těchto číselných ovladačů se nastavují parametry tepové 

frekvence, amplitudy jednotlivých části EKG křivky. 

 Přepínače a LED indikátory – Pomocí těchto přepínačů se spouští jednotlivé patologie 

převodu síní na komory a jim podobné. Indikátory zobrazují, zda je tato patologie 

aktivní. 

 Combo Box – Jedná se o rolovací nabídku, která v sobě skrývá další patologie EKG 

křivek. 

V další části to jsou zobrazovací prvky: 

 Grafické zobrazení křivky – Jedná se o Chart blok, kde se zobrazuje EKG signál. 

 Textové zobrazení popisu – Při aktivní poruše se zobrazí popis patologie v okně. 
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Obr. 5.11 – Neaktivní čelní panel 

5.3 Blokové schéma generátoru EKG 

Protože je celkové blokové schéma velmi rozsáhle, je uvedeno v přílohách. V tomto blokovém diagramu 

jsou za sebe poskládány jednotlivé části programu, které budou popsány níže. Spojení všech těchto 

bloků dává dohromady funkční program. V programování je velmi často využíván blok Case structure, 

který je ovládán přepínači, nebo Combo boxy. 

5.3.1 Hlavní struktura funkce programu 

Celý program je uzavřen ve While Loop smyčce, která způsobuje to, že se algoritmus opakuje, dokud 

je splněna podmínka, kterou je v tomto případě stisknutí jedno z tlačítek uvedených výše. Tedy pokud 

není stisknuto tlačítko Stop, program se neustále opakuje (vykresluje se EKG křivka). 

5.3.2 Modelování defaultní EKG křivky 

Pro modelování EKG se využívá dvou podprogramů, které svým spojením zajištují to, že na výstupu je 

pravdivý záznam. Co se týče generace, v ní je to nastavování amplitud a tvarů křivek. Pro to, aby časové 

úseky jednotlivých vln seděly s normalizovanými časy, se využívá MATLAB scriptu, ve kterém je 

vložen výpočet. Podrobný popis obou těchto problému je popsán níže. 
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5.3.2.1 Generace 

Pro generaci křivky jsou použity bloky v programu LabVIEW. Tyto bloky jsou dostupné z knihovny 

Signal Generation. Tato knihovna obsahuje jednotlivé křivky, pulsy a tvary signálů, které jsou běžně 

používány v elektrotechnice. V knihovně se taky nachází množství šumů, které je možno do signálu 

přidat. V tomto generátoru jsou z knihovny použity hlavně tyto křivky: 

 Sine pattern   

 Triangle pattern  

 

 Pulse pattern   

 

Všechny tyto bloky jsou v podstatě subVI. Jak bylo zmíněno výše, jedná se o podprogramy, které jsou 

volány. Sinusový a pulzní blok má 4 vstupy a 2 výstupy, kde jeden výstup je error, který v práci nebyl 

využit. Co se týče trojúhelníkového má 6 vstupů a stejný počet výstupů, jako předešlé dva. Pro 

pochopení generace, které bude uvedená níže, je třeba tyto vstupy popsat a vysvětlit, co provedou se 

signálem tak, aby na výstupu byl požadovaný signál. 

 

Modifikace Sine Pattern 

 

 

Obr. 5.12 – Popis bloku Sine Pattern 

 

Modifikace je vztažena vzhledem k vlně P. Samples konektor je vstup pro jednotlivé vzorky. V tomto 

případě jsou vzorky jednotlivé časové úseky, které se vypočítají v MATLAB skriptu (viz níže). 

V podstatě si blok připravuje počet vzorku, na který nanese křivku. Druhým vstupem je amplitude a 

přivádí se na něj maximální hodnota sinusovky. Maximální hodnota může být nastavena pevně, nebo 

jako kontrolér s proměnlivou hodnotou na čelním panelu. Vstup phase je ve stupních Celsia a je to 

posun začátku křivky. Tento vstup není využit. Pro to, aby se omezil tvar křivky, respektive pokud se 

má vykreslit celá sinusovka, je tento vstup nastaven na hodnotu 1. Pro vlnu P však stačí pouze kladná 

půlvlna sinusovky, proto se nastaví konstantou na hodnotu 0,5. Tato hodnota značí, že se vykreslí pouze 

polovina křivky sinus. Výstupem je tedy takto modifikovaná křivka, která je připravena k dalšímu 

zpracování v tomto případě konkrétně k uložení do pole – array. 

 

 



- 29 - 

 

Modifikace Pulse Pattern 

 

Obr. 5.13 – Popis bloku Pulse Pattern 

 

Tento blok má obdobné vstupy jako Sine Pattern, ale místo posunu fáze má vstup delay, který zajišťuje 

zpoždění vykreslování. Tento blok opět není připojen. Poslední vstup width je analogicky k cycles u 

Sine Pattern a je defaultně nastaven na hodnotu 1. Ostatní bloky jsou stejné u všech signálových bloků. 

 

Modifikace Triangle Pattern 

Modifikace tohoto bloku je na rozdíl od předchozích jiná. Hlavním rozdílem jsou dva vstupy navíc. 

 
Obr. 5.14 – Popis bloku Triangle Pattern 

 

Vstupy samples, amplitude, delay a width jsou identické s ostatním bloky. Novým vstupem, který 

nebyl u předešlých tvarů přítomný, je vstup delta a jedná se o časový interval vzorkování v sekundách. 

Vstup asymetry je využíván u flutteru síní. Jedná se o indikační bod, kde bude vrchol trojúhelníku. 

Pokud je tedy hodnota 0,5, jedná se o rovnostranný trojúhelník. 

Konkrétní generaci, zobrazuje obrázek 5.15. Na jednoduchém zobrazení je možno vidět, jak jsou 

jednotlivé křivky ukládány do pole a připraveny k vykreslení. Toto ukládání zajišťuje blok Insert into 

array. Tento blok obsahuje jeden startovací blok a další bloky značeny jako new element. Počet těchto 

elementů závisí na počtu připojených křivek. Při defaultní křivce se po sobě připojují: 

 Sinusová křivka – Vlna P 

 Izolinie (Pulse pattern) – Interval PQ 

 Trojúhelníkové křivky – Kmit Q, Kmit R, Kmit S 

 Izolinie (Pulse pattern) – Interval ST 

 Sinusová křivka – Vlna T 

 Izolinie (Pulse pattern) – Interval TP – Od konce do začátku dalšího vykreslení. 
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Obr. 5.15 – Ražení bloku v závislosti na tvaru EKG křivky 

 

Pro vykreslení EKG křivky je za tímto podprogramem napojeno pole na vykreslování. Pro jednotlivé 

křivky je vykreslování ovlivněno Lowpass filtrem jako simulace toho, jak se filtruje zobrazený signál 

v praxi. Pro defaultní křivku je však vykreslování jednodušší. 

 

Obr. 5.16 – Cyklus for vykreslování 

V tomto cyklu for je vykreslovací prvek Waveform chart, který je z knihovny Graph Indicators. 

V možnostech tohoto zobrazovače jsou tři druhy vykreslování: 

 Scope chart – Zapisovač podobný osciloskopu 

 Sweep chart – Zapisovač se svislou značkou 

 Strip chart – Průběžný zapisovač 

V práci je použitý průběžný zapisovač. Časování struktury For Loop je podle vzorkovací frekvence 

filtru. Ve struktuře je funkce Wait Until Next ms Multiple nastavená na hodnotu 4 ms. Tato funkce 

šetří CPU tím, že má vlastní časování mimo program a začne vykreslovat ve chvíli, kdy dorazí signál. 

For Loop pro vykreslování je možno vidět na obrázku 5.16. 
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Nastavování amplitud 

Pro nastavení amplitud jednotlivých vln a kmitů, slouží ovládací prvky Vertical Pointer Slide, což jsou 

hodnoty, které se dají nastavovat na čelním panelu. Každá vlna a kmit mají svůj rozsah, který odpovídá 

fyziologickým hodnotám, které jsou popsány v teoretické části této práce. V rozmezí těchto hodnot 

může uživatel nastavovat jednotlivé hodnoty. 

 

Pokud však budou křivky za sebou naskládány pouze takto a připojeny na vykreslení, výsledek bude 

vypadat tak, jak je uvedeno na Obr. 5.17. Na něm je možno vidět, že EKG křivka neodpovídá 

fyziologické a to proto, že nemá definovány vstupy cycles u jednotlivých bloků. 

 

 
Obr. 5.17 – EKG bez časových úseků 

5.3.2.2 Výpočet časových úseků 

K tomu, aby generovaná EKG křivky vypadala stejně jako fyziologická, je třeba znát jednotlivé časové 

úsek všech vln, úseků a kmitů. Tímto problémem se zabývá kapitola 3.4. Ze vzorců uvedených v této 

kapitole je možnost poskládat MATLAB Script Node. Tento skript dovoluje vkládat matematické 

rovnice, které vystupují ze skriptu jako proměnné. Tyto proměnné se následně připojí na vstup cycles 

jednotlivých bloků pro tvorbu signálu. Obrázek 5.18 zobrazuje MATLAB skript. 

 

Tepová frekvence, se kterou se pracuje jako proměnnou v celém skriptu, je vstupní parametr pro 

generování EKG signálu. Zadávání tepové frekvence je možné více způsoby. Pomocí Case Structure, 

které dokáže přepínat mezi diagramy, kdy právě jeden je aktivní, je možnost nastavit dvě možnosti: 

 Defaultní křivka s nastavitelnou tepovou frekvencí (pomocí Numeric Control) 

 Defaultní křivka s náhodnou tepovou frekvencí, měnící se fyziologicky v rozmezí 60 – 90 

tepů/min. (Algoritmus vytvořený pro generování náhodné hodnoty – Obr. 5.19) 

 

V diagramu je do těchto struktur zavedena i tachykardie a bradykardie, které je generována obdobně. O 

těchto patologiích se bude psát až v příslušné kapitole. 
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Obr. 5.18 – MATLAB Script – Výpočet časových úseků 

 

 

5.19 – Generátor náhodných hodnot s fyziologickou změnou 

 

Na závěr této kapitoly je zobrazeno porovnání po provedení všech kroků. Na snímku 5.20 je možno 

vidět změnu oproti obrázku 5.17 po připojení vypočtených časových úseků. Těmito kroky se docílilo 

standardizované EKG křivky. 
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Obr. 5.20 – Standardizovaná EKG křivka s TF = 72 tepů/min 
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6 Generace patologií srdečního průběhu 

V této kapitole je popsána problematika generace jednotlivých patologií EKG křivky, a tím i virtuální 

fyziologické patologie. V následujících kapitolách jsou popsány: 

 Poruchy převodu ze síní na komory 

 Patologie srdečního rytmu – arytmie 

 Supraventrikulární arytmie 

 Patologie ST úseku 

Při generaci jednotlivých patologií, se využívá již zmíněné Case Structure, která je ovládaná Slide 

Switch přepínači na čelním panelu. Tento přepínač může nabývat hodnot True nebo False, jak je 

pospáno v kapitole popisující LabVIEW. Schéma funkce slide tlačítka s následnou změnovou 

v blokovém diagramu vypadá takto: 

 
Obr. 6.1 – Závislost Case Structure na Slide Switch – Hodnota FALSE 
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Na jednoduchém obrázku je možno vidět, jak se chová blok Case Structure vpravo, při vypnutém Slide 

Switch, čili nastaveném na hodnotu FALSE. Obrázek 6.2 ukazuje pro porovnání přepnutí na hodnotu 

TRUE, kdy se zároveň přepne i blok v diagramu, což nastaví jiný obsah této struktury a funkce programu 

je pozměněna. 

 

 

Obr. 6.2 - Závislost Case Structure na Slide Switch – Hodnota TRUE 

 

Je zřejmé, že se obsah změnil, a rovněž jsou u ovladačů patologií na čelním panelu Round LED, což 

značí, že pokud je aktivní, je patologie generována. Při změně obsahu, je taky možno nastavit 

zablokování ostatních patologií, které nejsou slučitelné. Pro spuštění těchto patologií je třeba nejdříve 

vypnout aktivní. Blokování se provádí pomocí kliku pravým tlačítkem na proměnnou, vybrat možnost 

Create, následně Property Node a vlastnost Disabled. Tato vlastnost má 3 konstanty: 

 1 – Enabled 

 2 – Disabled 

 3 – Disabled and Grayed Out 

Díky tomuto Property Node je možno měnit různé vlastnosti u jednotlivých proměnných.  

Tímto způsobem je generována většina patologií. Zbylé algoritmy při generaci a spuštění, nahrazují část 

blokového schématu. V tomto schématu je běžná defaultní křivka, avšak u těchto 5 patologií je obsah 

tohoto Case Structure zaměněn za jiný. Jsou opět tvořeny sinusovými a trojúhelníkovými funkcemi, ale 

rozložení je jiné, tak jako je jiné nastavení amplitud a cyklů. Tyto patologie jsou vybírány ze seznamu 

typu string – Combo box. Jedná se o rolovací nabídku, ve které je možno vybrat určitou patologii. 

Funkce je podobná jako u přepínače TRUE/FALSE ale protože je nutné vybírat z více struktur, je 

struktura připojena na Case Selector v podobě Combo Boxu. 
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Obr. 6.3 – Závislost Combo Boxu (vlevo) na výběru struktury (vpravo) 

 

Při aktivaci jednotlivých patologií, se v textovém poli (String Indicator) objeví její popis se základními 

informacemi. Informace obsahují příčinu vzniku a projev na EKG křivce. Obrázek 6.4 ukazuje popis 

komorové zástavy. 

 

 
Obr. 6.4 – Zobrazení na String Indicator 
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6.1 Poruchy převodu ze síní na komory 

Poruchy převodu ze síní na komory znamenají, že vzruch, který vznikne v síních je nějakým způsobem 

modifikován. Mezi nasimulované poruchy tohoto typu patří: 

 AV blokáda prvního stupně 

 AV blokáda druhého stupně  

o Mobitzová blokáda typ II 

o Weckenbachův typ 

 Převod 2 : 1 

 Převod 3 : 1 

6.1.1 Realizace AV blokády prvního stupně 

Jak je uvedeno v teoretickém rozboru jedná se o poruchu, pro kterou je typické prodlužování PQ 

intervalu. 

Délka intervalu PQ je vypočítávaná v MATLAB skriptu, ze kterého je spojena do bloku Pulse Pattern. 

Do tohoto spoje je vložena struktura typu Case Structure, ve které je v hodnotě TRUE vložen blok 

Numeric Control, který je schopen měnit délku PQ intervalu. V hodnotě FALSE je pouze spoj, který 

pokračuje tak, jakoby tam struktura nebyla. Interval PQ je možno zadávat při spuštěné patologii na 

čelním panelu a jeho výchozí hodnota je 220 ms. 

 
Obr. 6.5 – Realizace AV blokády 

6.1.2 Realizace Mobitzovy blokády typ II 

Stah ze síně na komory je převáděn normálně a to s konstantním intervalem mezi koncem vlny P a 

začátkem kmitu R. V nějakém okamžiku však nenastane převod na komory. Komory nejsou aktivní, 

tzn., že po P vlně není zaznamenán QRS komplex. 

Patologie tohoto typu je realizovaná pomocí funkce tlačítka na čelním panelu a to je funkcí Latch. Při 

jiných případech, ve chvíli kdy je patologie spuštěná, je přepnuté i tlačítko do analogické hodnoty. 

V tomto případě Slide Switch funguje doslova jako tlačítko, kdy je sepnuto a po dobu jedné iterace 

(opakování) programu je aktivní. Po proběhnutí se automaticky přepne do polohy FALSE. Při aktivaci, 

se v programu (ve struktuře) změní amplituda QRS na hodnotu 0 mV. Totéž se stane i s vlnou T (Obr. 

6.6). 
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U této patologie nastal problém s výpisem informací o ní. Jak bylo popsáno výše, popis je zobrazován 

po dobu stisknutého tlačítka. Protože v tomto případě je tlačítko zapnuté pouze jeden cyklus, byl 

vytvořen blok, který zachytí hodnotu TRUE a udržuje ji i přes to, že u tlačítka je již hodnota FALSE. 

Toto zajišťuje, že je uživatel schopen přečíst informaci o patologii a po přečtení restartovat textové pole, 

aby bylo připraveno pro další patologii (Obr. 6.7). 

 
Obr. 6.6 – Realizace Mobitzovy blokády 

 

 

Obr. 6.7 – Zachycení hodnoty TRUE 

6.1.3 Realizace Weckenbachova typu 

PQ interval je postupně prodlužován a následně nedochází k převodu ze síně na komory. Toto se 

neustále opakuje. Výchozí hodnota délky úseku PQ je v tomto případě 260 ms, která se zvětšuje na 280 

a 320 ms. Po těchto intervalech nastává jeden stah, který se nepřevede.  

K oddělování čtyř od sebe se lišících period je využita hodnota z iterace i. Iterace ukazuje počet cyklů, 

které již byly v programu vykonány. Na obrázku 6.8 a 6.9 je možné vidět obě možnosti struktur, které 

byly vloženy do spoje pro PQ interval. Jak udává teorie, tento interval se prodlužuje a pak přiřadí 

hodnotu 0 mV, stejně jako u Mobitzovy blokády.  
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Obr. 6.8 – Realizace Weckenbachova typu – TRUE 

 

 

Obr. 6.8 – Realizace Weckenbachova typu – FALSE 

6.1.4 Realizace Převodu 2 : 1 a 3 : 1 

Při popisu této patologie slovo převod znamená vedení vzruchu ze síně na komory. Čísla, nebo poměr 

udávají, počet převedených k nepřevedeným vzruchům.  

Realizace, jako u příkladu výše, využívá iterační terminál. U tvorby převodu 2 : 1 rozděluje cykly na 

sudé a liché. 

Změny na EKG jsou rozděleny takto: 

 Liché cykly – Beze změny 

 Sudé cykly – Výpadek QRS 

Převod 3 : 1 je realizován obdobně jako 2 : 1. Oba převody jsou vidět na obrázcích 6.9 a 6.10. 
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Obr. 6.9 – Realizace Převodu 3 : 1, 2 : 1 – Hodnota False 

 
Obr. 6.10 – Realizace Převodu 3 : 1, 2 : 1 – Hodnota False 

6.2 Patologie srdečního rytmu – arytmie 

Rozdělení srdečních arytmií je většinou podle rychlosti tepové frekvence a to: 

 Sinusová tachykardie 

 Sinusová bradykardie 

 Sinusová zástava 

V jednotlivých kapitolách jsou popsány tyto patologie a jejich realizace. 
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6.2.1 Sinusová tachykardie 

Jak bylo v úvodu zmíněno, většina arytmií se odchyluje pouze změněnou tepovou frekvencí. Nejinak 

tomu je i u této patologie. Oproti normalizované křivce má tepovou frekvenci 90-100 tepů/min a výše. 

Vstupní hodnota při této realizaci je opět tepová frekvence. Při této realizaci (stejně u bradykardie) byla 

jako u jediné části programu vložena Case Structure do Case Structure. První struktura slouží k výběru: 

 Defaultní křivka 

 Tachykardie 

 Bradykardie 

U všech těchto záznamu je možno volit Nastavitelnou, nebo Náhodnou tepovou frekvenci. Proto druhá 

Case Structure.  

Výchozí nastavení při spuštění programu je, že je nastavena defaultní EKG křivka. Pomocí Combo Boxu 

na čelním panelu je uživatel schopen měnit všechny parametry výše uvedené. Nejlépe je funkce vidět 

na obrázcích níže. 

 

 

Obr. 6.11 – Možnosti čelního panelu – Tachykardie 
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Obr. 6.12 – Realizace Tachykardie s nastavitelnou TF 

 

 

Obr. 6.13 – Realizace Tachykardie s náhodnou TF 

 

Na obrázku 6.12 je možno vidět realizaci náhodné tepové frekvence. Nutno dodat, že náhodná je tak, 

aby se chovala fyziologicky. To znamená, že TF neskáče po 20 tepech za minutu a podobně, ale 

pohybuje se s krokem 1 nahoru nebo dolů v rozmezí 100 – 200 tepů/min. 
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6.2.2 Sinusová bradykardie 

Projevuje se snížením tepové frekvence a to 60 tepů/min a méně. U této patologie byl postup stejný jako 

tachykardie. Pouze se lišilo rozmezí hodnot tepové frekvence. Obrázky níže slouží pro porovnání dvou 

patologií. 

 

Obr. 6.14 - Možnosti čelního panelu – Bradykardie 

 

Obr. 6.15 – Realizace Bradykardie s nastavitelnou TF 
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Obr. 6.16 – Realizace Bradykardie s náhodnou TF 

 

Při této realizaci je taky zabráněno tomu, aby byly aktivní bloky, které nejsou v reálu slučitelné. Toto 

provádí povolování a blokování jednotlivých indikátorů a kontrolérů. 

6.2.3 Sinusová zástava 

Jedná se o blokádu vzniku vzruchu v sinoatriálním uzlu. Na záznamu není vidět žádná aktivita síní ani 

komor. Nastává dlouhá diastolická pauza. 

Realizace je opět tvořena Case Structure, kdy při jejím přepnutí, je všem amplitudám přiřazena hodnota 

0mV. 

6.3 Supraventrikulární arytmie 

V generátoru jsou modelovány tyto poruchy: 

 Supraventrikulární tachykardie 

 Flutter síní 

Opět jsou níže popsány tvorby jednotlivých patologií. 

6.3.1 Supraventrikulární tachykardie 

Tepová frekvence komor se rovná 140 – 220 tepů/min. Dochází k překrývání P vln do QRS komplexů, 

jejich frekvence je tedy totožná s kmitočtem ventrikulárních komplexů. Je zde mírná deprese ST úseku, 

nejedná se však o samostatnou patologii ST úseku, ta bude popsaná ve své kapitole. 
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Realizace této poruchy je změnou bloku pro jednu periodu signálu. Vzor sinu je zcela odstraněn, tím 

zanikla vlna P, respektive se zdá, že je schovaná. Deprese úseku mezi kmitem S a vlnou T zajištuje 

zmenšení amplitudy Pulse Pattern. Aby na tento úsek navazovala vlna T, fáze u jednoho sinusového 

vzoru byla zaměněna. Taky zde byla snížena amplituda. U jediné patologie v tomto Case Structure 

(vyjma defaultní křivky) je možné měnit TF pomocí Numeric Control. Defaultní hodnota je 140 

tepů/min. 

 

 
Obr. 6.17 – Realizace Supraventrikulární tachykardie 

6.3.2 Flutter síní 

Jedná se o flutter s blokem 4 : 1. Síňové vlnky ve tvaru pily, označené F jsou zobrazeny na EKG křivce. 

Pouze čtvrtý vzruch se vždy převede na komory. Je zřejmé, že pokud je zmíněno, že vlnky jsou ve tvaru 

pily, bude toto realizováno pomocí trojúhelníkového vzoru. Počet vzorků tohoto vzoru se rovná čtvrtině 

z počtu všech vzorků, které tvoří periodu EKG.  
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Tato patologie je opět vložena do struktury pro tvorbu jedné periody s typickými změnami. V bloku 

jsou dva prvky Insert Into Array. Jeden slouží stejné jako u předešlých typů a druhý sbírá čtveřici 

vlnek tak, že je řadí za sériově za sebe. Sečtením těchto dvou polí je získán flutter síní (Obr. 6.18). 

 

 

Obr. 6.18 – Realizace Flutteru síní 

 

6.4 Komorové arytmie 

6.4.1 Komorová zástava 

Na generátoru je tato zástava rozdělena na 1 a 2. Ve chvíli, kdy je spuštěna Komorová zástava 1, 

pozorujeme na EKG záznamu pouze akci síní, tedy vlny P. Tato je realizována nastavením amplitud 

QRS a T vlny na 0 mV. Komorová zástava 2 zobrazuje na záznamu izolinii, čili bez elektrické aktivity. 

Toto je realizováno stejně jako Komorová zástava 1, ale zde je amplituda vlny P rovněž nastavena na 

hodnotu 0 mV. 
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6.4.2 Flutter komor 

Zobrazeny jsou stejné vysoké kmity. Generátor v podstatě generuje funkci sinus o kmitočtu 180 – 220 

tepů/min. Tyto vlny odpovídají flutteru komor. 

Kmitočet sinusových vzorů se udává podle zvolené tepové frekvence, například když by byla tepová 

frekvence 60 tepů/min, kmitočet je 180 tepů/min. To proto, že jedna perioda je poskládána z 3 

sinusových vzorů. Každý z nich má počet vzorků jako 1/3 z celkového počtu vzorů. Realizace je oproti 

ostatním křivkám jednoduchá (Obr. 6.19). 

 

 
Obr. 6.19 – Realizace Flutteru komor 

6.5 Patologie ST úseku 

Generátor generuje tyto dva typy změn ST úseku: 

 Deprese ST 

 Elevace ST 

V jednotlivých kapitolách jsou opět popsány postupy realizace 

6.5.1 Deprese ST úseku 

V normě se úsek mezi kmitem S a vlnou T drží na izoelektrické linii. To znamená, že má nulovou 

amplitudu. Jak se psalo v první kapitole realizační části, je tento úsek tvořen blokem Pulse Pattern, který 

má amplitudu nastavenou na nulu. Deprese neboli pokles tohoto úseku se generuje tím, že amplituda 

obdélníkového bloku je posunuta do záporných hodnot a sinusový blok má posunutou fázi a sníženou 

amplitudu, aby na sebe vlna navazovala. Vzhled v blokovém diagramu je na obrázku 6.20. 
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Obr. – 6.20 – Realizace Deprese ST úseku 

 

6.5.2 Elevace ST úseku 

Jedná se o zvýšenou část křivky. Úsek mezi kmitem S a vlnou T je zvýšen stejným způsobem jako 

předchozí patologie. Porovnání je možno vidět na obrázku 6.21. 

 

 

Obr. – 6.20 – Realizace Elevace ST úseku 
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7 Snímání EKG pomoci Arbitrary Waveform Generátor 

Snímání EKG realizuje zobrazení modelované křivky v programu LabView skrz generátor na 

osciloskopu. Jednotlivé přístroje jsou popsány ve svých kapitolách a následně zobrazeno blokové 

schéma měřícího řetězce pro kontrolu správné funkce generátoru. Na konci kapitoly se porovnává 

generovaná křivka se zobrazenou, aby se dokázala shoda tvaru EKG křivky. Data pro popis jednotlivých 

přístrojů byly nalezený v datasheetech, které jsou v přílohách. 

7.1 Arbitrary Waveform Generátor Agilent 33220A 

7.1.1 Generátor 

Agilent Arbitrary Waveform Generator 33220A značí přístroj, schopný modelování jak základních 

elektrických signálů, tak uživatelsky vytvořené signály. Generovaná amplituda je v rozmezí 10 mV až 

10V. Je schopen pracovat ve frekvenčním pásmě od 1µHz do 20 MHz. Vstupní impedance se rovná 

50Ω. Přesnost generace je ±1 mV. Generátor disponuje grafickým oknem pro kontrolu nastaveného 

signálu. Mezi základní signály patří: 

 Sinusový signál 

 Obdélníkový 

 Šikmý (Ramp) signál 

 Trojúhelníkový signál 

 Signál šumu 

 Pulsní signál s variabilní hranou 

 Stejnosměrné signály 

Uživatelsky vytvořené signály zaručuje tlačítko Arb. Způsobem využití této funkce se zabývá tato 

kapitola. Možnost propojení s dalšími přístroji skrze USB, GPIB a LAN. 

7.1.2 LabView Driver 

LabView driver od společnosti National Instrument provádí komunikaci mezi generátorem a 

programem. Komunikace probíhá přes rozhraní GPIB – USB (viz níže). Knihovna se po instalaci do 

systému zobrazí ve funkční paletě LabView. Paletu je možno vyvolat pravým kliknutím v prostředí a 

následným výběrem knihovny Instruments I/O.  

 

 
Obr.7.1 – Knihovna Agilent 33XXX 
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Obrázek 7.1 zobrazuje rozbalenou knihovnu Agilent. V následujících blocích je možnost vybrat další 

funkce. Dále je ve složce knihovny v systému možnost tzv. examplových programů. Zajímavý blok je 

VI Tree, zobrazující jednotlivé bloky, které jsou možné použít. Na obrázku 7.2 je vidět VI Tree. 

 

Obr. 7.2 – VI Tree 

 

VI Tree je interaktivní nabídka, schopná pomoct uživatel s tvorbou programu. Následně je na obrázku 

7.3 zobrazen examplový příklad pro popis funkce tohoto driveru. 

 

 
Obr. 7.3 – Example 

 

Blokové schéma zobrazuje bloky, nezbytné pro správnou funkci driveru. Seriál Configuration 

poskytuje základní nastavení přenosu, které je uživatel schopen měnit na čelním panelu. VISA resource 

name je blok rovněž na čelním panelu, kterým je vybírán vstup, čili GPIB – USB rozhraní. Další blok 

Initialize zajištuje kontrolu komunikace s generátorem. Blok s ikonou klíče je Waveform function a 

modeluje se v něm signál k zobrazení, který je poslán do dalšího bloku Output. Output povoluje výstup 

hodnotou TRUE a signále je vykreslován. Po vykreslení komunikaci ukončuje blok Close.  
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7.2 Osciloskop Agilent MSO6014A 

Agilent MSO6014A je digitální osciloskop. Pracuje ve frekvenčním pásmu 100 MHz. Maximální počet 

samplů (vzorků) je 2 GSa/s. Hlavním parametrem u osciloskopů je počet kanálů, ke kterým jsou 

připojeny sondy. Počet kanálu u Agilent MSO6014A se rovná čtyřem a jedná se o analogové vstupy. 

Osciloskop disponuje i digitálními vstupy a má jich 16. V tomto měřícím řetězci sloužil osciloskop 

k zobrazování generovaného signálu. Další vlastnosti digitálních zobrazovačů je měření parametrů. Jsou 

zde dvě možnosti měření: 

 Automaticky – Quick Meas 

 Ruční – Pomocí kurzorů 

Existuje zde i možnost nastavení mnoha zobrazovacích a diagnostických režimů.  

7.3 Rozhraní GPIB – USB 

Rozhraní GPIB – USB zajišťuje propojení přístroje a počítače. Jedná se o redukci od společnosti 

National Instruments. Pro správnou funkci je nutné, nainstalovat ovladač pro operační systém, dostupný 

z oficiálních stránek výrobce. Současně se instaluje do systému driver programu LabView, který je 

popsán ve své kapitole. Technické informace o rozhraní jsou uvedeny v datasheetu v příloze. Při 

zobrazovaní je spojení počítače a generátoru zajištěno tímto rozhraním. 

7.4 Schéma měřícího řetězce 

Měřící řetězec značí spojení všech popsaných přístrojů tak, aby signál modelovaný na začátku v počítači 

zobrazen na osciloskopu. Obrázek 7.4 odpovídá skutečnému zapojení na obrázku 7.5.  

 

Obr. 7.4 – Měřící řetězec 

 

Na začátku řetězce se ve vytvořeném VI generuje EKG signál. Souběžně se s vykreslováním signálu 

v LabView posílá přes Arbitrary Driver signál do rozhraní GPIB – USB. Toto rozhraní umožnuje 

komunikaci s přístrojovým generátorem. Arbitrary Waveform generátor nahraje do paměti simulovanou 

křivku a při povolení tlačítka Output generuje opravdový elektrický signál. V poslední části je signál 

posílán na zobrazovací osciloskop, kde je vykreslován. Vykreslený signál je možno osciloskopem 

ukládat na flash disk.  
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7.5 Porovnání EKG křivek 

Po uložení křivek z osciloskopického záznamu je možno porovnat generovaný signál z přístroje 

s modelovanou křivkou v programu LabView. Pro ukázku jsou níže porovnávány vybrané záznamy. 

S každým obrázkem souvisí výpočet konstanty v závislosti na vzorkovací frekvenci. Tato konstanta 

vyjadřuje číslo, které po vynásobení s časovým intervalem z osciloskopu, odpovídá skutečnému 

časovému intervalu modelovaného EKG záznamu. Osciloskopické záznamy byly pořízeny pro tyto 

EKG křivky: 

 Normalizovaná EKG křivka – TF 72 tepů/min 

 Tachykardie – TF 140 tepů/min 

 Bradykardie – TF 50 tepů/min 

 Flutter síní – TF 72 tepů/min 

 Flutter komor – TF 180 tepů/min 

 Elevace ST úseku – TF 72 tepů/min 

 Deprese ST úseku – TF 72 tepů/min 

 

Princip nastavování a vypočítávání frekvencí 

Při zobrazovaní záznamu na osciloskopu, bylo potřeba nastavit jednotlivé parametry generátoru, jako 

jsou offset, gain a frequency. Offset znamená, kolem které stejnosměrné hodnoty bude signál kmitat. 

V tomto případě bylo nastavení takové, aby izolinie ležela na nule. Gain značí zesílení signálu a bylo 

nastaveno na hodnotu 1. Hlavní měření probíhalo u časové základny tak, aby jednotlivé úseky 

odpovídaly skutečnosti. Při nastavování frekvence generátoru se brala v potaz tepová frekvence EKG, 

které udává tepy za minutu. Minuty je nutno převést na sekundy a to podle vzorce: 

 

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑚𝑖𝑡ů 𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑢 =
𝑇𝑒𝑝𝑜𝑣á 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑢

60
 

 

Výsledná hodnota byla využita jako frekvence pro nastavení generátoru a to proto, aby časové úseky 

odpovídaly. Pro ověření je nutno znát jednu periodu signálu. Jedna perioda znamená, jaký čas trvá úsek 

od P po P vlnu (R kmit po R kmit). Tento časový úsek se počítá jako převrácená hodnoty vzorce 

uvedeného výše, neboli: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑎 𝐸𝐾𝐺 =  
60

𝑇𝑒𝑝𝑜𝑣á 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑧𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑢
 

 

Perioda vypočtená z hodnoty tepové frekvence v LabView musí být rovna hodnotě zobrazené na 

osciloskopu pomocí kurzorů. 
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Zde jsou podrobně analyzovány základní typy EKG záznamu. Jsou to: 

 Normalizovaná EKG křivka – TF 72 tepů/min 

 Tachykardie – TF 140 tepů/min 

 Bradykardie – TF 50 tepů/min 

Zbylé uvedené křivky jsou přiloženy pro porovnání, neobsahující přepočet. Hodnota R kmitu souhlasí 

s hodnotou kurzoru. Kurzor zobrazuje 2 V stejně jako LabView. Hlavní důraz byl však kladen na 

dodržení časových intervalů. 

Normalizovaná EKG křivka – TF 72 tepů/min 

 

Obr. 7.5 – Porovnání Normalizované EKG křivky 
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Vzorec pro výpočet jedné periody při tepové frekvence 72 tepů/min je: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑎 𝐸𝐾𝐺 =  
60

72
= 0,8333 𝑠 

Jedná se o hodnotu odpovídající hodnotám odečtených z grafů. Hodnota R kmitu na obou grafech je 

rovna 2 V. Tento jev značí, že generace skutečného elektrického signálu je bez zkreslení. 

 

Tachykardie – TF 150 tepů/min 

 

Obr. 7.6 – Porovnání Tachykardie 

  



- 55 - 

 

Vzorec pro výpočet jedné periody při tepové frekvence 150 tepů/min je: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑎 𝐸𝐾𝐺 =  
60

150
= 0,4 𝑠 

Na grafu je zobrazená hodnota 0,432 ms. Malý rozdíl může být zapříčiněn špatným nastavením kurzorů, 

ale jedná se o drobnou odchylku. 

 

Bradykardie – TF 50 tepů/min 

 

Obr. 7.7 – Porovnání Bradykardie 
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Vzorec pro výpočet jedné periody při tepové frekvence 50 tepů/min je: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑎 𝐸𝐾𝐺 =  
60

50
= 1,2 𝑠 

Na těchto záznamech je hodnota identická. Výše uvedené křivky a jejích výpočet zobrazuje princip 

práce. Následná část slouží k porovnání tvaru křivek bez nastavených parametrů. Princip výpočtu by 

odpovídal stejnému postupu. 

 

Flutter síní – TF 72 tepů/min 

 

Obr. 7.8 – Zobrazení Flutter síní 
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Flutter komor – TF 180 tepů/min 

 

Obr. 7.9 – Zobrazení Flutter komor 
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Elevace ST úseku – TF 72 tepů/min 

 

Obr. 7.10 – Zobrazení Elevace ST úseku 
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Deprese ST úseku – TF 72 tepů/min 

 

Obr. 7.11 – Zobrazení Deprese ST úseku 
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7.6 Vyhodnocení 

Po správném nastavení všech přístrojů a parametrů je možno generovat opravdový elektrický signál. 

Takový signál má stejné parametry jako modelovaný v programu LabView. První tři EKG záznamy 

představují zobrazení křivek s dodržením parametrů, jako jsou amplitudy a časové úseky. Zbylé křivky 

slouží k zobrazení tvaru bez dodržování parametrů, avšak pokud by měly být parametry shodné, jednalo 

by se o stejný postup. Tímto generováním je dokázáno, že je možno modelovaný EKG signál 

v programu LabView snímat pomocí EKG měřidel. Nutno dodat, že generátor se nemůže rovnat 

s profesionálními přístroji pro kalibraci těchto měřidel, avšak změření tohoto záznamu je možné.  
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8 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala tvorbou virtuálního generátoru v grafickém vývojovém systému 

LabView. Virtuální přístroj schopný generovat EKG záznam je ovládán prvky pro nastavení amplitudy 

a zadávání tepové frekvence ať už přesně nastavené nebo náhodné. Po analýze QRS komplexu tak jako 

celkové EKG křivky jsou tvary jednotlivých vln a pulsů tvořeny aproximací s trojúhelníkovými a 

sinusovými průběhy. Úseky izolinie znázorňují obdélníkové pulsy s nastavenou hodnotou 0 V. 

Mimo nastavení výše uvedených parametrů je další funkci virtuální aplikace zobrazování patologicky 

změněných křivek. Po dobu, ve které je patologie aktivní, je zobrazován popis pomocí textového 

indikátoru. Zobrazení je jedním svodem vykreslováno na prvek grafu, který je rozšířen o ovládací panel 

pro nastavení automatické úpravy os. Při praktické části, konkrétně u tvorby blokového schématu je 

hojně využívána struktura přepínače (Case Selector), který podle řídící hodnoty mění tvar blokového 

schématu.  

Pokud by měl přístroj sloužit tak, aby patologie na něm generované byly možné snímat pomocí EKG 

měřicích přístrojů, bylo by nutné zajistit generaci skutečného elektrického signálu, což bylo realizováno 

funkcí arbitrary generátoru. Na rozdíl od skutečného naměřeného EKG modeluje aplikace ideální křivky 

v závislosti na zvolených vzorech. Jedná se o jedinou odchylku od skutečného záznamu. Časové úseky 

jsou odpovídající. Tato práce bude hlavně sloužit jako studijní pomůcka pro analýzu EKG signálu a jako 

podpora laboratorních úloh. 
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Příloha 1 - Čelní panel generátoru 

 

Obr. A.1 – Čelní panel generátoru 

  



 

 

Příloha 2 - Blokové schéma programu 

 

Obr. B.1 – Blokové schéma programu 


