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Abstrakt 

Díky rozmachu mobilních technologií v oblasti medicíny je v současnosti vyvíjena snaha vytvořit 

spolehlivý mobilní EKG monitorovací systém. Aby tento systém mohl být precizní, je třeba eliminovat 

rušivé vlivy nebo je alespoň minimalizovat. Precizní hardwarový návrh a kvalitní zpracování signálu 

jsou základními předpoklady. V této práci je popisován vývoj nového typu kapacitních elektrod, kde 

jednoduchou inovací konstrukce došlo ke zvýšení kvality přenášeného EKG signálu na rozhraní 

elektroda - kůže. Naneštěstí, spolu s relevantním EKG signálem je také vždy přenášen pohyb nositele a 

tedy i pohybové artefakty, které jsou hlavním problémem mobilních monitorů. Existuje velké množství 

prací zabývajících se detekcí a eliminací těchto artefaktů. Doposud však nebyla vytvořena metoda, která 

by spolehlivě a zcela eliminovala pohybové artefakty a to zejména proto, že se frekvenční spektra EKG 

a pohybových artefaktů překrývají a tedy je velmi složité, ne-li nemožné tyto dvě složky oddělit. V této 

práci je popsán nový přístup k řešení tohoto problému. Je vytvořen prototyp měřicího zařízení, které 

umožňuje současné snímání EKG a VKG (Vektorkardiograf). Díky tomu je možné porovnávat záznamy 

a rozhodnout, který z nich je kvalitnější z hlediska pohybových artefaktů. K tomu je vytvořen 

komparátor neboli algoritmus, který automaticky vyhodnocuje a provádí selekci kvalitnějšího svodu 

téměř v reálném čase. Nové kapacitní elektrody i komparátor jsou proto vhodnými pro použití 

v mobilních monitorech EKG. 
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Abstract 

With the expansion of mobile technology in medicine there is currently an effort to create a 

reliable mobile ECG monitoring system. In order for this system to be accurate, it is necessary to 

eliminate interference or at least minimize it. Precise hardware design and signal processing quality are 

prerequisites. This work describes the development of a new type of capacitive electrodes, where a 

simple design innovation was able to increase the quality of transmitted ECG signal. Unfortunately, 

along with relevant ECG signal is also always transmitted the movement of the wearer and thus the 

motion artifacts which are the main problem of mobile monitors. There is a large number of works 

dealing with the detection and elimination of these artifacts. However, so far there is no method 

developed which reliably and completely eliminate motion artifacts, especially because the frequency 

spectrum of ECG signal and motion artifacts overlap and thus it is very difficult, if not impossible to 

separate these two components. In this work is described a new approach to solve this problem. It is a 

prototype of measuring device that allows simultaneous recording of ECG and VCG 

(vectorcardiograph). This makes possible to compare these records and decide which one is superior in 

terms of motion artifacts. This is performed by a new comparator i.e. algorithm that automatically 

evaluates and performs the selection of better quality lead almost in real time. New capacitive electrodes 

and the comparator are therefore suitable for use in mobile ECG monitor. 
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0 Úvod 

Snímání a měření EKG a dalších vitálních biosignálů je velmi důležité, jelikož poukazuje na stav 

člověka jak při akutních případech, tak i v případech dlouhodobého sledování. Čím dál více je populární 

mobilní monitorování, například v telemedicíně, v terénu, při sportech, ale i při každodenních 

činnostech. EKG signál je většinou rušen vlivem operačních zesilovačů, teplotních efektů elektrod, 

rušení z elektrické sítě a pohybovými artefakty, které jsou nejvíce významné v případě mobilního 

měření. 

Z rešerší eliminace pohybových artefaktů vyplývá, že jejich detekce je na vysoké úrovni, nicméně 

samotná eliminace pohybových artefaktů je poměrně složitá a zřejmě nikdy nebude stoprocentní a to 

zejména proto, že se frekvenční spektra EKG a pohybových artefaktů překrývají. Precizní hardwarový 

návrh je jedním z hlavních předpokladů kvalitního EKG signálu. Inovovaná konstrukce bezkontaktních 

– kapacitních senzorů a nový přístup k  eliminaci pohybových artefaktů skrze navržené algoritmy, 

představené v této disertační práci, by měly kladně přispět k řešení této problematiky. 

Úvodní, teoretická část je obsažena v kapitolách 1 až 4. V první kapitole jsou uvedeny stanovené 

disertační cíle. Druhá kapitola popisuje srdce jako orgán, vysvětluje principy jeho činnosti a tvorbu a 

šíření elektrických vzruchů. Ve třetí kapitole je popsán vznik elektrokardiogramu, rozmístění elektrod, 

vektorkardiografie (VKG), která zahrnuje kardiogoniometrii (KGM) použitou pro cíle této práce  

a pohybové artefakty, jejichž minimalizace je hlavním tématem. Čtvrtá kapitola se zabývá klasickými  

i kapacitními elektrodami pro měření EKG a shrnuje dosavadní vývoj v této oblasti. 

Praktická část a závěr jsou zahrnuty v kapitolách 5 až 8. Kapitola pátá se zabývá vývojem, 

konstrukcí, zapojením a naměřenými výsledky inovovaných kapacitních elektrod. Hlavní inovací je 

použití keramického dielektrika vazebního členu, které se přikládá přímo na měřené místo. Nové 

kapacitní elektrody umožňují kvalitativně srovnatelné měření EKG signálu jako běžně používané gelové 

elektrody a přitom řeší jejich nevýhody jako například vysychání gelu a lepidla, nutnost očistit měřené 

místo a hlavně polarizační napětí, které na klasických elektrodách vzniká díky oxidaci rozhraní kov-

elektrolyt. Navíc tyto kapacitní elektrody umožňují měřit i přes vrstvu nevodivého materiálu např. 

bavlněnou košili nebo tričko. Není tedy potřeba vodivého spojení na rozhraní elektroda-kůže. 

Z výsledků měření je také patrné nižší rušení pohybovými artefakty během pohybových aktivit a tedy 

přispění k řešení eliminace pohybových artefaktů. 

Kapitola šestá popisuje vlastní měřicí systém vyvinutý pro současné měření EKG a VKG. Pro 

VKG je použit kardiogoniometrický svodový systém, jelikož umožňuje měřit pouze čtyřmi elektrodami 

a je proto vhodný i pro mobilní monitorování. Názorně je předvedeno, jakým způsobem byly signály 

získány. Díky současnému snímání EKG a VKG a možnosti transformovat signály mezi sebou je 

umožněno získat stejné svody ze dvou různých rozmístění elektrod. Autor práce předpokládá, že jeden 

z těchto dvou shodných svodů bude, vlivem různého rozmístění elektrod, méně rušen pohybovými 

artefakty nežli svod druhý.  

Na této myšlence je dále vytvořen komparátor neboli algoritmus pro eliminaci pohybových 

artefaktů pomocí selekce svodu kvalitnějšího, což je popsáno v kapitole 7. Kapitola sedmá dále obsahuje 

naměřené EKG a VKG signály a jejich popis, zpracování a transformaci, včetně vyhodnocení přesnosti 



 

2 

 

a následné kalibrace. Získané signály jsou zpracovány filtrací a normalizovány pro vhodné porovnání 

shodnosti. Transformace KGM svodů na klasické EKG svody je provedena pomocí Dowerovy 

transformační matice koeficientů. Vyhodnocení přesnosti transformace proběhlo pomocí střední 

kvadratické chyby, korelačního koeficientu a procentuální chyby. V kapitole je dále nastíněn způsob 

možné kalibrace transformačních koeficientů pro dosažení vyšší přesnosti. Po transformaci jsou shodné 

svody porovnávány dvěma vlastními algoritmy a jejich kombinací pro dosažení co nejlepších výsledků. 

Algoritmy počítají rozhodné hodnoty porovnávaných svodů, na základě kterých vybírají za daný úsek 

kvalitnější svod. Výsledný signál složený ze dvou porovnávaných EKG a VKG signálů by měl 

obsahovat nižší množství pohybových artefaktů. Výsledky naznačují, že v případě nízké a střední 

intenzity pohybových artefaktů jsou algoritmy funkční a efektivní. Díky tomu, že algoritmy jsou 

schopny vyhodnocovat téměř v reálném čase nebo jen s nízkým zpožděním, jsou vhodné pro použití 

v mobilních monitorovacích systémech. 

Tato práce je snahou o vytvoření inovačního způsobu eliminace či alespoň minimalizace 

pohybových artefaktů, které jsou v současné době jednou z hlavních výzev mobilního monitorování 

EKG. 
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1 Cíle disertační práce 

Cíle disertační práce – rozhraní přenosu užitečných informací z lidského těla: 

1. Vyvinout inovační prototyp kapacitních elektrod pro měření EKG. 

2. Ověřit a zhodnotit funkčnost nové konstrukce kapacitních elektrod. 

3. Použít kapacitní elektrody pro současné měření EKG (Elektrokardiogram) a VKG 

(Vektorkardiogram). 

4. Vytvořit metodu pro porovnání kvality signálů z obou měřených systémů – komparátor. 

5. Na základě výsledků z komparátoru provést automatickou selekci (algoritmus) kvalitnějšího 

svodu a tím eliminovat či minimalizovat pohybové, případně jiné artefakty a umožnit tak 

kvalitní mobilní monitorování EKG. 
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2 Elektrofyziologie srdce 

2.1 Srdeční cyklus a vznik elektrokardiogramu 

Srdce ve své rytmické práci pulzní pumpy zastává funkci čerpadla a střídá dvě fáze: systolu  

s diastolou. Během systoly se srdeční oddíly stahují a vypuzují usměrněnou krev chlopněmi. Při diastole 

srdeční oddíly relaxují a plní se krví. Nejprve vždy dochází ke stahu síní, po něm a po krátké pauze 

následuje stah komor.  Za normálních okolností objem komory ke konci diastoly určuje intenzitu 

následující systoly dle Starlingova zákona. Přibližně 70 % komorové náplně je dosaženo pasivně během 

diastoly. Systolou síní se do komor vžene dodatečné množství krve.  

Při stahu komor se nejprve uzavírají AV chlopně, poté myokard stlačuje krev v dutinách  

a nitrokomorový tlak tak prudce roste (viz Obr. 2-1). Tato fáze se nazývá izovolumická (izometrická) 

komorová kontrakce. Trvá asi jen 0,05 s, do doby, než se díky přesáhnutí tlaku v komorách oproti 

tepnám (v aortě 80 mm Hg či 10,6 kPa a v plícnici 10 mm Hg) semilunární chlopně otevřou (viz Obr. 

2-2). AV chlopně se během izovolumické kontrakce vyklenují do síní a způsobují tím malý, ale strmý 

vzestup síňového tlaku. Fáze komorové ejekce začíná otevřením aortálních a pulmonálních chlopní. 

Zpočátku komorové ejekce je vypuzování krve rychlé a v dalším průběhu systoly se zpomaluje. Tlak  

v komorách stoupá k maximu a před ukončením systoly o něco klesá. Maximální tlak v levé komoře je 

kolem 120 mm Hg, v pravé komoře 25 mm Hg nebo méně. 

 

 

Obr. 2-1: Tok krve v srdci a velkých cévách během srdečního cyklu. Kontrahující se části srdce jsou 

vyznačeny barevně. RA, LA – pravá a levá síň; RV, LV – pravá a levá komora.  

Časově je systola kratší než diastola: v klidu je to asi jedna třetina délky celého cyklu (např. při 

frekvenci 60 tepů/min trvá systola 0,3 s a diastola 0,7 s). Při zrychlování srdeční činnosti se více zkracuje 

doba diastoly. Proto při extrémně rychlé srdeční frekvenci klesá náplň komory v diastole a srdeční práce 

je neefektivní, srdeční minutový objem paradoxně klesá. U mladých, zdravých osob je efektivní zvýšení 

rychlosti srdečního cyklu při maximální tělesné námaze na 180-200 tepů/min. Ženy mají maximální 

srdeční frekvenci asi o deset tepů za minutu vyšší než muži (mají menší srdce). Tepový objem – krev 

vržená jedním stahem do oběhu, je v klidu 50 až 150 ml. Klidový minutový objem (výdej) trénovaného 

jedince je při klidové frekvenci 50 tepů/min a tepovém objemu 100 ml zhruba 5000 ml/min. Při zvýšení 
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rychlosti srdeční činnosti maximálním zatížením se může minutový výdej zvýšit 5tinásobně i více. (tj. 

minutový výdej 25 litrů/min).  

  

 

Obr. 2-2: Mechanická činnost srdce a elektrokardiogram. pA – tlak v aortě, pLK – tlak v levé komoře, 

VLK – objem v levé komoře, pLS – tlak v levé (i pravé) síni. 

Zpracováno z [1] a [2]. 

 

2.2 Vznik a šíření vzruchů v srdci 

 

2.2.1 Akční potenciál buňky srdečního svalu – dráždivost 

Dráždivost srdečního svalu spočívá podobně jako u kosterního svalu nebo neuronu v existenci 

klidového tzv. membránového napětí. Toto napětí se pohybuje mezi -70 až -80 mV (vnitřek negativní 

proti okolí), které se po dostatečně silném podnětu změní na akční potenciál, jenž zodpovídá za zahájení 

kontrakce (viz Obr. 2-3). Akční potenciál neboli elektrické podráždění buňky srdečního svalu se od 

akčního potenciálu nervové buňky či buňky kosterního svalstva liší svým typickým plató (rovina, 

plošina), fází, která je podkladem dočasné ztráty dráždivosti – refrakterity.  

Zatímco u elektrického podráždění nervové buňky lze rozlišit čtyři základní fáze, u srdečních 

svalových buněk lze tento děj rozdělit do fází pěti: 

1. Depolarizace 

2. Transpolarizace 

3. Plató 

4. Repolarizace 

5. Obnovení klidového stavu 
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Obr. 2-3: Akční potenciály a mechanická odpověď vlákna savčího srdečního svalu. ARP – absolutní 

refrakterní fáze, RRP – relativní refrakterní fáze. 

V klidu je polarizace membránového napětí jednotlivých buněk srdečního svalu podmíněna 

rozdílnou koncentrací sodíkových a draslíkových iontů uvnitř a vně buňky. Koncentrace draslíkových 

iontů K+ v buňce (intracelulárně) je asi 30tinásobně vyšší než vně buňky (extracelulárně). Naopak 

extracelulárně převažují ionty sodíkové Na+. Stejně jako v ostatních vzrušivých tkáních ovlivňují změny 

extracelulární koncentrace K+ klidový membránový potenciál srdečního svalu a změny vnější 

koncentrace Na+ ovlivňují velikost akčního potenciálu. Kromě rychlých sodíkových a draslíkových 

kanálů se při akčním potenciálu buňky srdečního svalu uplatňuje také tzv. pomalý kanál vápníkový 

(kalciová elektrogeneze). 

Počáteční rychlá depolarizace a překmit (fáze 1 na Obr. 2-3) jsou, podobně jako v nervu  

a kosterním svalu, způsobeny otevřením Na+ kanálů (ovládaných napětím), při membránovém 

potenciálu -70 až -80 mV. Následkem toho tyto kationty Na+ proudí do buňky. Dále se membránové 

napětí prudce snižuje, propustnost membrány pro kationty Na+ se zastaví a naopak začne klesat, dochází 

k transpolarizaci (fáze 2). Snižování membránového napětí směrem k 0 mV je urychleno tokem 

draslíkových kationů K+ ven z buňky. Proti tomu působí pomalý kanál vápníkový (Ca2+), otevírající 

se při membránovém napětí -30 až -40 mV, který vyvolává fázi plató (fáze 3). V této fázi je další pokles 

membránového napětí značně zpomalen. Repolarizace (fáze 4) na klidový potenciál buňky srdečního 

svalu (fáze 5) je urychlena ustáváním toku vápníkových kationtů Ca2+ do buňky a vytékáním K+ 

různými druhy draslíkových kanálů. 

Srdeční sval je během fází 1–3 a poloviny fáze 4 (do dosažení membránového potenciálu -50 mV 

během repolarizace) v absolutní refrakterní fázi (ARP) a nemůže být proto znovu excitován dalšími 

podněty. Relativně refrakterní (RRP) zůstává do fáze 4. Je to tedy bezpečnostní opatření, díky kterému 

je srdeční sval chráněn před dalšími vzruchy, které by narušovaly pravidelný srdeční rytmus a srdce je 

tak neschopno vyvinout tetanický stah jaký lze vidět v kosterním svalu. Tetanizace srdečního svalu by 

měla za následek smrt. 
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 Absolutní refrakterní fáze: buňky nelze v této době podráždit jakkoliv silným podnětem. 

 Relativní refrakterní fáze: buňky lze podráždit pouze nadprahovým podnětem. Tato fáze končí 

zhruba s koncem vlny T. 

 

Velmi pomalá repolarizace (fáze 4) v srdci savců trvá i více než 200 ms, přitom depolarizace jen 

asi 2 ms. Celková doba trvání akčního potenciálu buňky srdečního svalu je i stokrát delší než u nervové 

buňky a to 200 až 400 ms. Kontrakce srdečního svalu neboli mechanická odpověď začíná těsně po 

začátku depolarizace a trvá přibližně l,5krát déle než akční potenciál. 

 

Zpracováno z [1], [2], [3] a [4]. 

 

2.2.2 Převodní systém srdeční - vodivost a schopnost automacie  

Svalová vlákna myokardu nemají oproti svalstvu kosternímu neuromuskulární ploténky. K jejich 

dráždění dochází prostřednictvím lokálních proudů, šířících se celým myokardem. Vzruch, který se šíří 

po celém srdci je vytvářen ve zvláštní srdeční svalovině – v převodním systému. Převodní soustava 

(Obr. 2-4) je tvořena sinoatriálním (SA) uzlem, síňovými meziuzlovými dráhami, atrioventrikulárním 

(AV) uzlem, Hisovým svazkem s jeho větvením a Purkyňovým systémem. 

 

 

Obr. 2-4: Převodní soustava srdce a elektrokardiogram. 

Na rozdíl od ostatních buněk srdečního svalu mají buňky převodní soustavy nízký obsah myofibril 

a vysoký obsah glykogenu. Funkčně jsou buňky převodního systému obdařeny tzv. automacií neboli 

schopností rytmicky vytvářet vzruchy. Tato schopnost vodivé svaloviny je dána tím, že na rozdíl od 

normálních pracovních buněk, neudrží buňky převodního systému klidové membránové napětí trvale. 

Ke tvorbě vzruchu dojde při poklesu napětí na kritickou hodnotu prahu dráždivosti (-70 až -80 mV). 

Srdce díky tomu nepřestává tepat, ani když jsou přerušeny všechny k němu vedoucí nervy. Dokonce,  

i když je rozřezáno na kousky, tak tyto kousky stále tepou. 
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Za normálních okolností vzniká vzruch nejdříve v nejrychlejším centru automacie, v asi 15 mm 

velkém shluku automatických buněk, sinusovém uzlu. Ten se nachází na rozhraní vstupu horní duté žíly 

do pravé síně. SA uzel je tedy přirozený udavatel rytmu, srdeční pacemaker a frekvence jeho vzruchů 

určuje frekvenci srdečních stahů. Takto určovaná tepová frekvence je v klidu asi 70 tepů/min. V dalším, 

atrioventrikulárním uzlu umístěném v pravé síni na rozhraní síně a komory, už je frekvence vzniku 

podráždění podstatně nižší. AV uzel funguje jako transformační stanice, která filtruje přicházející 

vzruchy shora, propouští jen některé a tím snižuje jejich frekvenci. Díky tomu se komory nezahltí 

nadměrnou frekvencí vzruchů. V oblasti atrioventrikulárních chlopní se nachází izolační bariéra  

z fibrózní tkáně, která zde způsobuje sníženou elektrickou vodivost myokardu. Tato bariéra zabraňuje 

přímému přenosu podráždění ze síní na komory. Naopak, snadnou cestu pro šíření akčního potenciálu 

představuje Hisův svazek, vybíhající komorovou přepážkou (septem) z AV uzlu. Ten se vidlicově 

rozděluje na dvě Tawarova raménka (levé a pravé). Z nich se podráždění dále šíří do poslední části, 

Purkyňových vláken. Odtud se již vzruch předává do srdečního svalu.  

  

Zpracováno z [1], [2] a [3]. 

3 Elektrokardiogram 

Elektrokardiogram (EKG) je záznam napěťových změn během srdečního cyklu. Tyto napěťové 

změny jsou způsobovány depolarizací srdečního svalu. Tělesné tekutiny mají dobré vodivé vlastnosti, 

lidské tělo tedy lze považovat za objemový vodič a srdce za generátor elektrického pole. Proto změny 

napětí, které jsou algebraickým součtem akčních potenciálů srdečních vláken, se mohou po zesílení 

snímat nejen přímo ze srdce ale i z povrchu těla. 

Ta část srdečního svalu, ve které probíhá depolarizace, se stává elektricky negativní oproti tkáni 

klidově polarizované. Rozhraní mezi těmito částmi tak vytváří dipól neboli vektor orientovaný od tkáně 

depolarizované (-) k polarizované (+) (viz Obr. 3-1).  

 

 

Obr. 3-1: Vlevo: Srdeční dipól. Střed a vpravo: Einthovenův trojúhelník. RA – pravá paže, LA – levá 

paže, LL – levá noha. Srdeční dipól je reprezentován elektrickým dipólovým momentem (součet 

vektorů ), což je vektor U směřující od záporného náboje ke kladnému. 
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Úhrnný vektor, elektrická osa srdeční, vzniká v srdci součtem všech dílčích vektorů. Tento vektor 

reprezentuje srdeční elementární elektrický dipól, jehož projekci lze vidět v tzv.  Einthovenově 

trojúhelníku. Tento rovnostranný trojúhelník lze aproximovat umístěním elektrod na obě paže a levou 

dolní končetinu, přičemž srdce se nachází v jeho středu. Takto umístěné končetinové svody tvoří vrcholy 

Einthovenova trojúhelníku a jsou v elektrokardiografii standardně užívané. Součet napětí ve vrcholech 

rovnostranného trojúhelníka se zdrojem proudu v jeho středu, je v objemovém vodiči vždy roven nule. 

EKG lze měřit buď pomocí aktivní neboli explorativní elektrody s indiferentní elektrodou na nulovém 

napětí (unipolární snímání) nebo pomocí dvou aktivních elektrod (bipolární snímání). Připojením těchto 

svodů ke společné svorce se získá indiferentní elektroda, která zůstává na přibližně nulovém napětí. 

Depolarizace šířící se v objemovém vodiči směrem k aktivní elektrodě vytváří pozitivní výchylku, 

depolarizace pohybující se opačným směrem vytváří výchylku negativní. 

EKG je primárním monitorovacím parametrem. Měří srdeční frekvenci, analyzuje arytmie  

a disfunkce, detekuje funkci kardiostimulátoru a mykoardickou ischémii. 

 

Zpracováno z [1], [2] a [3]. 

 

3.1 Umístění elektrod 

V následující tabulce (Tab. 3-1) jsou uvedeny značky používané k identifikaci každého svodu. 

Také je uvedeno příslušné barevné označení dle standardů AHA (American Heart Association) a IEC 

(International Electrotechnical Commission). 

 

Tab. 3-1: Standardní označení svodů. 

Svod (softwarové označení) Barva (AHA) Označení (AHA) Barva (IEC) Označení (IEC) 

RA (pravá paže)  bílá  RA červená  R 

LA (levá paže) černá  LA  žlutá  L 

RL (pravá noha)  zelená  RL černá  N 

LL (levá noha) červená  LL  zelená  F 

V1 (prekordiální)  hnědá  V1  bílá  C1 

V2 (prekordiální)  žlutá  V2  žlutá  C2 

V3 (prekordiální)  zelená  V3  zelená  C3 

V4 (prekordiální)  modrá  V4  hnědá  C4 

V5 (prekordiální)  oranžová  V5 černá  C5 

V6 (prekordiální)  purpurová  V6  nachová  C6 

 

Existuje více svodových systémů, nicméně pro účely disertační práce bylo vybráno 5ti-svodové 

umístění elektrod, které nevyžaduje příliš velký počet elektrod. Podrobnosti jsou v kapitole 6. 



 

10 

 

Umístění elektrod 5ti-svodového EKG je na Obr. 3-2. Barva a označení svodů je dle standardu 

IEC (International Electrotechnical Commission). Elektrody pravé (R) a levé paže (L) musí být umístěny 

těsně pod pravou a levou klíční kostí.  Elektrody pravé (N) a levé nohy (F) se musí nacházet na místě 

bez svalů na spodním okraji hrudního koše. Prekordiální elektroda (C1 – C6) se umístí podle preference 

lékaře. 

 

 

Obr. 3-2: 5ti-svodové umístění elektrod. 

Zpracováno z [5], [6] a [7]. 

 

3.2 Vektorkardiografie (VKG) 

Vektorkardiografie je částí elektrokardiografie. Vektorkardiogram zobrazuje komplexy EKG 

jako QRS, P a T ve formě „smyček“, které jsou determinovány z vektorů reprezentující okamžité  

a postupné střední elektrické síly srdečního cyklu. Srdce je trojrozměrná struktura a proto může být 

každý srdeční cyklus reprezentován časovou posloupností vektorů elektrických sil, které zobrazují délku 

a směr [8]. Činnost srdce tedy lze zobrazit jako dipólový model, kde každý vektor má v určitém časovém 

okamžiku svoji velikost a směr. Vektor je definován třemi vzájemně ortogonálními rovinami X, Y a Z 

(horizontální, frontální a sagitální) (viz  

Obr. 3-3) [9],[10]. 
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Obr. 3-3: Vztah mezi rovinami a orientace os X, Y a Z [8]. 

Existují korigované a nekorigované svodové systémy pro měření VKG. Nekorigované VKG 

svodové systémy nezohledňují deformace způsobené okrajovými i vnitřními nehomogenitami těla. 

Cílem korigovaných svodových systémů je provést ortonormální měření vektorů elektrických sil 

srdečních a zohledňovat tak nehomogenity. Modelované nehomogenity lze využít k normalizaci 

ortogonálních svodů - ortonormální svody [10]. 

Mezi nekorigované svodové systémy patří například systém dle Wilsona nebo Grishmana. Dále 

pak definovali systémy Schellong, Kimura, Duchosal a Sculzer, Minot a další. Mezi korigované svodové 

systémy patří například Frankův svodový systém, McFee-Parungaův a SVEC III [10]. 

 

3.3 Kardiogoniometrický svodový systém 

Pro účely disertační práce byl vybrán kardiogoniometrický svodový systém. Podrobnosti jsou  

v kapitole 6.  

Kardiogoniometrie (KGM) je neinvazivní technika pro kvantitativní trojrozměrnou vektorovou 

analýzu depolarizace a repolarizace myokardu. V KGM jsou oproti běžnému VKG roviny pootočeny  

o 45° vůči hlavní ose srdeční (Obr. 3-4). Takto je srdce rozděleno na přední a zadní stěny, což poskytuje 

snadnější vhled do formace vektorových smyček. KGM používá čtyř hrudních elektrod k vytvoření 

VKG smyček ve trojrozměrném systému, který je definován ortogonálními rovinami X, Y a Z. 

Geometrické rozmístění elektrod do ortogonálního systému minimalizuje zkreslení běžné u VKG metod 

[11], [12], [13].  

Výhody měření touto metodou zahrnují vyšší senzitivitu i specifičnost pro diagnózu ischemické 

choroby srdeční než u měření standardními EKG svody [14], nízký počet elektrod oproti jiným VKG 

metodám a ortogonalitu, která tento svodový systém předurčuje k přesnější transformaci na standardní 

EKG svody. 
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Obr. 3-4: Vlevo: Roviny v tradiční vektorkardiografii (žlutá, červená a zelenomodrá). Vpravo: Roviny 

a osy v kardiogoniometrii [13]. 

 

3.3.1 Pozice elektrod 

Čtyři elektrody jsou umístěny ve čtyřech bodech na hrudníku pacienta dle Obr. 3-5:  

1. Zelený bod v bodě V4 Wilson, tj, v 5. mezižebří ve středu klavikulární osy. 

2. Bílý bod, na zadní straně, naproti zelené (jakoby skrz na V8 Wilson). 

3. Žlutá, střední klavikulární osa. Nachází se kolmo nad elektrodou 1, na 0,7 násobek 

vzdálenosti mezi body 1 a 2. 

4. Červená, 90 ° úhel na 1-3, ve stejné vzdálenosti mezi body 1 a 3. 

 

Černá referenční elektroda – společná s referenční elektrodou pro standardní EKG svody. Svody jsou 

definovány dle Obr. 3-5 takto: 4-2 = D (Dorsal – hřbetní), 4-1 = A (Anterior – přední), 2-1 = I (Inferior 

– nižší), 4-3 = Ho (Horizontal – horizontální), 3-1 = Ve (Vertical – vertikální) [12]. 
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Obr. 3-5: Umístění elektrod a svody v kardiogoniometrii [13]. 

 

3.4 Pohybové artefakty 

Jsou známy tři hlavní zdroje artefaktů kapacitního měření EKG: elektromagnetické rušení 

prostředí, místní triboelektrický efekt na rozhraní elektroda-tělo a variace kapacitních vazeb pod 

stejnosměrným napětím. Všechny tři typy se navíc překrývají dle prostředí a konkrétních podmínek 

(uzemnění pacienta, intenzita pohybů, použité materiály na rozhraní elektroda-tělo, atd.). Pohybové 

artefakty představují nejvíce problematický zdroj rušení v mobilním monitorování EKG. Tyto artefakty 

jsou elektrické potenciály superimponované na užitečný EKG signál. V porovnání s rušením ze sítě jsou 

velmi těžko odstranitelné. Mají amplitudu až několik milivoltů a sdílejí stejné frekvenční spektrum jako 

EKG signál. Navíc mohou mít tvar velmi podobný užitečnému signálu. Z tohoto důvodu není 

jednoduché je spolehlivě detekovat [15], [16]. 

Běžný přístup, který zlepšuje detekci pohybových artefaktů, zahrnuje využití informace z dalších, 

korelovaných signálů [17], [18]. Je zapotřebí použít takový přidaný signál, který co nejpřesněji koreluje 

s artefakty a co nejméně s užitečným EKG signálem. Pro mobilní EKG je vhodné použít jako další 

signál impedanci mezi elektrodou-pokožkou a také signál z akcelerace elektrody – pomocí 

akcelerometru. Nízkonapěťová implementace obou těchto signálů je možná a je vhodná pro kontaktní 

elektrody [16]. Pro bezkontaktní elektrody lze použít časově proměnnou informaci  

o vzdálenosti/kapacitě [19] nebo také real-time informaci o kapacitanci elektroda-tělo [20]. 

V porovnání s holtery (ambulatorní EKG) se mobilní EKG monitory více zaměřují na rychlost 

algoritmů, real-time analýzu a diagnózu. Za posledních několik desítek let bylo publikováno mnoho 

algoritmů automatické analýzy [21], [22], které lze rozdělit na metody hardwarové a softwarové. 

Hardwarové metody bývají většinou jednoduché struktury, které mohou být snadno implementovány do 

mobilního EKG zařízení, ale nedovedou si poradit se složitými problémy jako je šum nebo pohybové 

artefakty. Běžně používané softwarové metody jsou založené na EMD (Empirical Mode 

Decompostition) [23], [24], používají adaptivní filtrování [25], [26] a nebo waveletovou transformaci 
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[27]. Hlavní nevýhodou adaptivního filtrování je potřeba šablony neboli referenčního signálu pro tréning 

filtrů. Výuka filtrů je časově náročná a složitá a nelze ji jednoduše použít v mobilním EKG monitoru. 

EMD metody jsou velmi podobné waveletovým transformacím, oboje dekompozitují a rekonstruují 

signál, což je velmi náročné na výpočet a proto nemohou dosahovat real-time rychlosti [28].  

V posledních letech je nejvíce používanou metodou v mobilních zařízeních waveletová transformace  

k rozložení EKG signálu a poté k detekci artefaktů a k analýze [29], [30]. 

Podnět k této práci vznikl během měření EKG záznamu vlastním systémem [31] pro real time 

přenos dat z monitoru životních funkcí. Na obr. 3-6 je vidět signál, získaný tímto systémem a hrubé 

výchylky svodu V - žluté křivky a zkreslené zbývající svody, způsobené pohybovými artefakty.  

 

 

Obr. 3-6: EKG signál získaný z pacientského monitoru životních funkcí DASH4000 

 

Eliminace či minimalizace pohybových artefaktů je tím důležitější, čím více je běžné mobilní 

EKG monitorování. Miniaturizace umožňuje snímání pomocí hrudních pásů, triček nebo i hodinek. 

Signály, které jsou takto získány, mají různou kvalitu a informační hodnotu, nicméně všechny jsou 

zatěžovány pohybovými artefakty. Tato práce se dále zabývá měřicím prvkem – elektrodami a poté 

vlastními způsoby jejich minimalizace a eliminace. Nejprve pomocí precizního HW návrhu inovačních 

elektrod, poté ojedinělým způsobem měření a nakonec algoritmy, které vybírají kvalitnější signál a tím 

eliminují pohybové artefakty v reálném čase. 
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4 Elektrody pro EKG 

4.1 Současný vývoj 

Důležitým biomedicínským parametrem pro medicínské aplikace, diagnózu a léčbu srdečních 

onemocnění je EKG záznam, který je většinou prováděn medicínským personálem. Nutnost přítomnosti 

personálu u každé EKG procedury navyšuje její cenu. S ohledem na to, že kardiovaskulární nemoci jsou 

hlavní příčinou smrti v západních zemích [32], je zřejmé, že měření EKG je velmi nákladné a náročné 

na lidské zdroje [33]. 

Proto v posledních desítkách let vznikají mobilní systémy pro měření EKG, které mají sloužit pro 

diagnózu, prevenci, rehabilitaci a vyhodnocování rizik. Mobilní systémy umožňuji pacientovi se volně 

hýbat a snižují požadavky na neustálé sledování medicínským personálem. EKG holtery pro mobilní 

sledování pacientů, běžně využívané v nemocnici, používají klasické gelové elektrody [33]. 

Nejčastěji, dokonce dominantně, je v praxi využívána tzv. plovoucí neboli gelová elektroda, která 

je tvořena komůrkou vyplněnou elektricky vodivým gelem, který po položení elektrody na kůži 

zprostředkovává přenos elektrického proudu z povrchu těla zvýšením elektrické vodivosti suché a téměř 

nevodivé povrchové vrstvy kůže na kovovou část elektrody (pecku) umístěnou v komůrce s gelem. 

Přenos elektrického proudu generovaného elektricky aktivním orgánem je v tkáních lidského těla veden 

převážně jejími elektrolyty (vodiči 2. řádu). V úseku kůže – kov je veden rovněž elektrolytem, kterým 

je gel elektrody. Z kovové pecky elektrody je veden takto snímaný elektrický proud kovovým vodičem 

(vodičem 1. řádu) na kovový vývod – koncovku elektrody pro připojení kabelu elektronického zařízení. 

V praxi je nejčastěji používána elektroda této konstrukce zvaná argentchloridová (Ag/AgCl)  

s kovovou peckou tvořenou stříbrem (Ag) povleklým tenkou vrstvičkou špatně rozpustné soli 

(chloridem stříbrným, AgCl), oddělující kovové stříbro od vodivého gelu, který obsahuje aniont použité 

soli (Cl-), kterou je nejčastěji chlorid draselný (KCl). Směr elektrického proudu, pohybu iontů  

a elektronů je určen silou elektrického pole a oxido-redukčními jevy na rozhraních. 

Velkou nevýhodou výše popsané gelové elektrody je vznik polarizačního napětí na rozhraní 

elektrolyt – kov, které je mnohonásobně větší než snímané napětí generující elektrický proud (I) tekoucí 

kůží a elektrodou. Polarizační napětí je časově nestabilní a prudce se mění s pohybem elektrody, což je 

příčinou hrubých napěťových artefaktů na výstupu této elektrody, které snímaný elektrický signál 

znehodnocují. Ani odstranění suché povrchové a málo vodivé vrstvy kůže pro zvýšení její elektrické 

vodivosti a dokonalá fixace elektrody na kůži tyto artefakty neodstraní. Elektrochemie vzniku a chování 

nábojových dvojvrstev této elektrody je složitá, pro potřeby této práce jsou však podstatné výsledné jevy 

jako vznik a nestabilní chování „polarizačního napětí“, a to při použití jakéhokoliv kovu a jakéhokoliv 

elektrolytu. 

V klinické praxi, při použití kovových (gelových) elektrod, je mimo polarizačního napětí, 

nevýhodou potřeba použít vodivý gel zvyšujícího vodivost v místě elektrody a snímané místo je potřeba 

udržovat v čistotě a už vůbec není možné snímat biopotenciál přes nevodivou vrstvu jako například triko 

nebo jinou tkaninu. Gel, který má zlepšit spojení elektroda-kůže postupně vysychá, což má za následek 

zhoršení kvality signálu. Lepidlo, které elektrodu drží na místě, může odpadnout nebo může způsobit 
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podráždění kůže [34]. Vodiče mohou působit diskomfortně a v určitých případech mít i negativní vliv 

na kvalitu signálu [33].  

Nositelné monitory srdeční frekvence, komerčně dostupné na trhu, tyhle problémy řeší  

a umožňují dlouhodobé mobilní monitorování. Zvyšují tak úroveň životního stylu (sportovní 

monitorování, energetický výdej, sledování zátěže, atd.). Jedná se například o Polar Electro monitory, 

Suunto sportovní hodinky a Adidas miCoach. I přes to, že některé z nich mají elektrody umístěné na 

hrudi, neposkytují tolik informace jako standardní EKG [20], [33]. Na integraci elektrod do oblečení 

pro každodenní použití se zaměřují různé projekty. Například se jedná o projekt WEALTHY [35], 

MyHeart [36], VTAMN [37], LifeShirt, CorusFit [38] a další [39], [40], [41], [42]. V těchto, ale  

i v jiných projektech, byla provedena implementace textilních elektrod jakožto suchých elektrod [37], 

[39], [40], [43], dále pak textilní elektrody s použitím různých gelů na vylepšení rozhraní  

elektroda-kůže [35], [44] a také suché elektrody, které nejsou z textilu [45], [46]. 

 

4.2 Kapacitní (bezkontaktní) elektrody 

Vyhnout se přímému dotyku vodivé elektrody s kůží a tím eliminovat nevýhody, umožňují 

bezkontaktní elektrody, které lze najít například v [47] až [54] a také v komerční sféře [55], [56]. 

Výzkum bezkontaktních elektrod zahrnuje i snímání EKG v křesle [57] nebo v posteli [58]. 

Kapacitní elektrody byly poprvé představeny v roce 1967 [59] a v posledních desítkách let vývoje 

postupně umožnily snímání i skrze izolační vrstvu (např. oblečení). Jelikož není nutný přímý kontakt  

s kůží, mohou být kapacitní elektrody integrovány do věcí každodenního použití jako například postele 

[58], auta [60], cvičební pomůcky, oblečení a další. V nedávné době a na některých pracovištích začaly 

být využívány i v klinickém záznamu EKG [61], [62].  

Elektronický návrh kapacitních senzorů je studován již více jak 45 let, ale stále zůstává výzvou 

[52]. K záznamu biopotenciálů je potřeba vytvořit kapacitní vazbu mezi tělem a elektrodou v řádu 

několika pikofaradů a připojit ji na vysokoimpedanční zesilovač (>1 TΩ). Elektroda spolu se 

zesilovačem poté tvoří kapacitní senzor. Vazba senzoru spolu s tělem vytváří kapacitní měřicí systém 

jako na Obr. 4-1. Zdroj signálu je Us, vazební kapacitance Cc, vstupní impedance Rin a Cin. Výstup  

z elektrody je Uel. Mezi tělem a elektrodou bývá izolační vrstva, např. vzduchová mezera, lak, nebo jiný 

materiál. Aktivní stínění a neutralizace jsou běžně implementovány, aby udržely odpor Ri velmi vysoký 

a vstupní kapacitanci Ci co nejnižší [63], [64]. Vo je výstupní napětí - signál ze zesilovače, který bývá 

zapojen jako sledovač. Funkce přenosu signálu je v rovnici (4.1).Volitelný obvod  DRL (Driven-Right-

Leg) eliminuje soufázovou složku rušivého napětí [63]. Cílem hardwarových návrhů je omezit rušení  

a zajistit kvalitní a robustní měření [65], [66]. 
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Obr. 4-1: Schéma kapacitního senzoru a měřícího systému [66]. 
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Frekvenční přenos kondenzátorovou vazbou můžeme mimo jiné vyjádřit i časovou konstantou  

  podle vztahu (4.3). Například pro přenos nízkých frekvencí elektrokardiogramu je  = 3,2 sekundy. 

 

𝜏 = 𝑅𝐶 (4.3) 

 

Přestože existují metody pro eliminaci vstupní kapacity Cin specializovanými obvody [48], [52], 

[67], je velmi složité nebo spíše nemožné ji zcela kompenzovat [66]. 

Elektrický model vazby kůže-elektroda pro konstrukci gelových elektrod Ag/AgCl a elektrod  

s kapacitní vazbou je naznačen na Obr. 4-2. Elektrické vazby mezi kůží a elektrodou mohou být popsány 

vrstvami vodivé a kapacitní struktury sériového uspořádání paralelních RC článků. Rohová vrstva kůže 

(stratum corneum), která je svrchní vrstvou pokožky (epidermis) se chová jako paralelní RC článek. 

Škára (dermis) a podkoží (subcutis) mají čistě rezistivní charakter. Elektrická impedance nepoškozené 

kůže pro frekvence menší než 1 kHz je dána převážně rohovou vrstvou kůže (stratum corneum). 

Impedance na těchto frekvencích souvisí hlavně s elektrickými vlastnostmi extracelulárního prostoru. 

Úbytek napětí nastává zejména na stratum corneum, úbytek na spodních vrstvách kůže je zanedbatelný 
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[68]. Model impedace kůže na Obr. 4-2 sestává z odporu 𝑅SC (~ 1 MΩ), kapacity 𝐶SC (~ 20 nF)  

a sériově řazeného odporu 𝑅B.(~ 1 kΩ), který představuje spodní vrstvy kůže. Pro kompletní model 

kůže lze zahrnout rovněž elektrické charakteristiky potních žláz a kanálků, kdy rozdíl koncentrace iontů 

mezi kanálky potních žláz a dermis a subcutis tvoří potenciál 𝐸P, membránu potních žláz a kanálků 

představuje článek 𝑅P, 𝐶P. Vlastnost pocení tedy snižuje impedanci kůže. Impedanční charakteristika 

na rozhraní kůže-elektroda pro frekvence od 0 Hz až 1 kHz a hodnoty 𝑅SC = 1 MΩ, 𝐶SC = 20 nF, 𝑅B =

1 kΩ je znázorněna na Obr. 4-3 [69]. 
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Obr. 4-2: Elektrický model vazby kůže-elektroda pro dvě různé topologie elektrod; a) pokožka 

(epidermis); b) gelová Ag/AgCl elektroda; c) kapacitní elektroda [70]. 

 

 

Obr. 4-3: Impedance na rozhraní kůže-elektroda [68]. 

Ekvivalentní elektrický obvod biopotenciálové Ag/AgCl elektrody s elektrolytem umístěné na 

kůži (viz Obr. 4-1) sestává z půlčlánkového potenciálu 𝐸HC, 𝑅D a 𝐶D tvoří impedanci na rozhraní 
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elektroda-elektrolyt, 𝑅S je sériový odpor elektrlytu, 𝐸SE je potenciál na rozhraní elektrolyt-kůže. 

Impedance elektrody je menší než 1 kΩ. 

Elektrický obvod kapacitní elektrody umístěné na kůži (viz Obr. 4-1) sestává z kapacity 

vazebního kondenzátoru 𝐶EL, v případě další vrstvy mezi kůží a kapacitní elektrodou (např. vrstva 

bavlněné látky) je zařazen článek 𝑅NC, 𝐶NC. Jelikož měřené biopotenciály mají střídavý charakter, lze 

pro měření použít kapacitní vazbu.  

Problémem je frekvenční spektrum ležící v poněkud nízkých kmitočtových pásmech. To v praxi 

znamená, že pro přenesení nízkých frekvencí vazebním kondenzátorem malé kapacity (řádově desítky 

pF) je vyžadována velmi vysoká vstupní impedance následných elektronických obvodů (řádově 

jednotky T). I přes konstrukční snahu o vytvoření přijatelné hodnoty kapacity tohoto vazebního 

kondenzátoru použitím různých kovových materiálů pro desku kondenzátoru a zvětšováním plochy této 

desky, která tvoří vlastní kontaktní plochu elektrody, jsou výsledky rozpačité, tj. kapacita vazebního 

kondenzátoru elektrody není dostatečná a přenos nízkofrekvenčních složek biopotenciálů je omezený  

a nedostatečný. 

Nevýhodou dosavadního stavu techniky je vysoké polarizační napětí, které snižuje citlivost 

měření a které vzniká v důsledku použití elektricky vodivých materiálů snímací vrstvy pro snímání 

biopotenciálů z povrchu lidského těla. Doposud známé konstrukční řešení kapacitního snímání má 

malou kapacitní vazbu v důsledku použití kovové snímací plochy pokryté ochranným elektricky 

nevodivým materiálem. Tím se snižuje kvalita přenosu biopotenciálů z lidského těla a přenos nízkých 

frekvencí je omezen. 

 

Běžné problémy bezkontaktních elektrod: 

1. Rušení – kapacitní elektrody jsou citlivější na vnitřní rušení obvodů. 

2. Kolísání izoelektrické linie 

3. Pohybové artefakty – i malé pohyby saturují přenášený signál. 

4. Rušení ze sítě a prostředí – citlivý zesilovač zachycuje 50/60 Hz signál. 

5. Složitost – Obvod bezkontaktních elektrod v porovnání s běžnými, gelovými 

elektrodami, zahrnuje nestandardní a specializované komponenty přímo na elektrodě. 

 

Toto jsou jedny z hlavních nevýhod dosavadního stavu techniky, zejména při dlouhodobém 

snímání biopotenciálů v systémech pro domácí péči a monitorování sportovců při sportovních 

aktivitách.  
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5 Vlastní kapacitní EKG elektroda - prototyp 

Uvedené nedostatky z předchozí kapitoly do značné míry odstraňuje uspořádání kapacitní 

elektrody pro měření biosignálů (viz 3. finální prototyp – kapitola 5.3) zahrnující vazební člen, jehož 

podstata spočívá v tom, že vazební člen tvoří dielektrikum v podobě vrstvy keramiky spojené s kovovou 

deskou. Postupně byly vytvořeny 3 prototypy.  

 

5.1 První prototyp – LMP7702 

První verze elektrod je vytvořena dle disertace [70], kapitola 3. Schéma původního zapojení je na 

Obr. 5-1. 

Elektrody pro snímání malých potenciálů z povrchu těla kapacitní vazbou musí mít ultra vysokou 

vstupní impedanci. Vodivá látka pokrývající prostor snímání může sloužit jako referenční signál pro 

všechna místa snímání a tento signál je aktivně řízen průměrnou hodnotou každého snímaného místa. 

První operační zesilovač (OA1) poskytuje diferenční zesílení a řídí společný (referenční) signál VCM 

(Common-Mode Voltage). Druhý operační zesilovač (OA2) slouží jako napěťový sledovač k řízení 

aktivního stínění a zavádí vstupní předpětí. Na místo těchto operačních zesilovačů lze použít LT6078, 

který vyžaduje vstupní předpětí. Použití klasického rezistivního obvodu je nepraktické z důvodu 

zanesení rušení. Vstupní předpětí může být realizováno dvěma antiparalelními diodami. Pro maskování 

parazitní kapacitance a konduktance diody je použit kondenzátor Cb = 2,2 µF. Cb a Rb slouží jako 

dolnopropustný filtr při zachování vysoké impedance vstupu zesilovače a dosažení nízkého šumu. 

Výstupem elektrody je zesílený a filtrovaný rozdíl mezi lokálním biopotenciálem a prostorovým  

a časovým průměrem agregovaných elektrod, aktivně řízeným a přenášeným přes sdílený VCM uzel. 

Každá elektroda (neinvertující uzel OA1) sleduje kapacitně signál z těla. To nastavuje VCM na průměr 

potenciálů všech elektrod, průměrovaný pasivním napěťovým obvodem složeným z Rf a Cf [70]. Více 

podrobností lze najít v disertaci [70], kapitola 3. 

 

 

Obr. 5-1: Schéma kapacitních elektrod dle [66]. 
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5.1.1 Vlastní schéma zapojení a způsob měření 

Schéma zapojení je na Obr. 5-2. Vstupní obvody použitého operačního zesilovače LMP7702 jsou 

vhodné pro ultra vysoké impedance senzorů. Proudový šum je desetkrát vyšší než u přístrojového 

zesilovače, použitého v původním návrhu, ale parametry rušení jsou srovnatelné. První operační 

zesilovač slouží jako napěťový sledovač s jednotkovým zesílením. Pro ochranu vstupu zesilovače  

a izolování výstupu od aktivního stínění jsou použity10 nF a 10 kΩ rezistory. Není potřeba vstupního 

předpětí a vstupy zůstávají v rozmezí napájecího napětí (rail-to-rail). Výstup je rovněž při jednotkovém 

zesílení stabilní. Nepřítomnost obvodu předpětí však znamená nedefinovaný pracovní bod. Pro 

odstranění tohoto offsetu a nízkofrekvenčního driftu je začleněn pasivní RC filtr s frekvencí 0,7 Hz pro 

vycentrování signálu kolem VREF (referenční napětí). Druhý operační zesilovač je napěťový sledovač 

a umožňuje připojení kabelu k elektrodě. Pro izolaci kapacitance je vložen rezistor 100 Ω. 

O této verzi se rovněž píše v článcích [52], [71], [72], [73], [74]. Podobné návrhy kapacitních 

elektrod ve vývojovém prostředí KiCad najdeme na webové stránce [75]. 

Namísto LMP7702 může být rovněž použit precizní přístrojový zesilovač INA116. Toto řešení 

vyžaduje bipolární napájení, INA116 se nevyrábí v miniaturním pouzdře a vyžaduje potenciometr pro 

nastavení zesílení. 

Namísto digitální jednotky uvedené v disertaci [70] byl použit vývojový modul s ADS1298 

obdobně jako ve zdroji [75]. Dále je implementováno (Obr. 5-2): 

 Bipolární měření na jednom kanálu ADS1298 (mezi vstupy + a – přístrojového zesilovače). 

 Pro potlačení soufázové složky měřeného napětí je připojena aktivní RLD (Right Leg Drive) 

elektroda, která sčítá výstupní napětí obou elektrod a polovinu napájecího napětí přivádí ve 

zpětné vazbě zpět na tělo klasickým galvanickým propojením. 

 Napájecí napětí LMP7702 a ADS1298 bylo unipolární: Analogová zem (AGND) a 3 V  

a bipolární: -2,5 V, AGND, + 2,5 V. 

 Jako referenční hodnota napětí VREF byla použita precizní reference napětí LM4041 1,225 

V na každé elektrodě zvlášť pro unipolární napájení a AGND pro bipolární napájení. 

 Přívodní vodiče elektrod byly stíněny se společným stíněním (AGND). Lepších výsledků 

bylo dosaženo s aktivním stíněním (obvod alternativního aktivního stínění byl zapojen na 

vývojový modul).  

 Kabel obsahoval čtyři vodiče a stínění: výstupní signál, napájecí napětí 3 V, AGND, externí 

referenční napětí (připojeno v případě externí reference). 
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Obr. 5-2: Schéma zapojení a plošný spoj. 

 

5.1.2 Výsledky a závěr – prototyp 1 

Elektrody neměřily kapacitně, ale pouze kontaktně – vodivým spojením. Nejlepších výsledků 

bylo dosaženo s aktivním stíněním. Pro jednoduchost a předpokládané lepší výsledky měření bylo 

použito bipolární napájení a reference napětí AGND. Ke zprovoznění tohoto typu elektrod v budoucnu 

by bylo vhodné vyzkoušet kondenzátor na vstupu jako je ve třetím, finálním prototypu. 

 

5.2 Druhý prototyp – ADS8885 

Pro další pokus bylo s ohledem na negativní vliv vodičů a problematiku jejich stínění zvoleno 

složitější schéma (Obr. 5-3). Řešením bylo vytvoření elektrod s implementací AD převodníku přímo na 

elektrodě jako v kapitole 4 ze zdroje [70]. Výstupem z elektrody již byl digitální signál. Oproti původní 

verzi z [70] byla na elektrodu přidána digitální jednotka. Rovněž došlo ke zvětšení plochy elektrody na 

4 x 4 cm. Digitální jednotka se skládá z diferenčního zesilovače rozšířené topologie – známého  

3-vstupého přístrojového zesilovače. Obecně by měl pracovat správně jakýkoliv biopotenciálový 

zesilovač. Na tomto stupni bylo možno začlenit zesílení 40 dB. Namísto 16-bit ADC (AD7685) je použit 

přesnější 18-bit ADC (ADS8885). Pasivní RC filtr druhého řádu filtruje vysoké frekvence s kritickou 

frekvencí 159 Hz. Je zvolena dostatečná vzorkovací frekvence pro eliminaci aliasing artefaktů. 

Frekvenční propustné pásmo systému je tedy v rozmezí 0,7 Hz až 159 Hz. 

Napájecí napětí operačních zesilovačů je unipolární: AGND a 2,7 V. Napájecí napětí 2,7 V je 

zvoleno pro napájení všech analogových částí obvodu (operačních zesilovačů, napěťových referencí  

a analogové části AD převodníku). Referenční napětí VREF je 1,2 V. Referenční napětí pro AD 
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převodník je 2,5 V. Napájecí napětí 3 V je použito pro napájení digitální části AD převodníku. Digitální 

a analogové napájení bylo odděleno filtračním obvodem. 

 

 

Obr. 5-3: Schéma digitální kapacitní elektrody, včetně RLD elektrody. 

Elektrody byly propojeny 6ti žilovým plochým nestíněným kabelem se signály: SCLK, DOUT, 

5 V, GND, VCM na výstupním konektoru a signály: SCLK, DIN, 5 V, GND, VCM na vstupním 

konektoru. RLD elektroda měla pouze jeden vstupní konektor se signály: VCM, GND, 5 V. 

Referenční signál VCM jakožto průměrný signál všech elektrod byl veden přes všechny elektrody 

na elektrodu RLD. 

 



 

24 

 

 

Obr. 5-4: Plošný spoj digitální kapacitní elektrody (vlevo) a RLD elektrody (vpravo). 

 

Obr. 5-5: Fotografie digitální kapacitní elektrody (vlevo), RLD elektrody (uprostřed) a pohled ze 

strany desky kondenzátoru (vpravo). 

Pro čtení dat elektrodami bylo nutné vytvořit digitální jednotku s MCU ATmega8 s SPI rozhraním 

pro čtení dat a UART rozhraním s konvertorem pro komunikaci přes sériové rozraní USB s PC. 

 

5.2.1 Výsledky a závěr – prototyp 2 

Jednotlivé elektrody reagovaly správně na dotek. V Matlabu byl generován graf odpovídající 

rušení 50 Hz (amplituda až do saturace). Měřením bylo zjištěno, že všechna napětí včetně referenčního 

na vstupu AD převodníků jsou správná. Odečtením signálů dvou elektrod umístěných na těle by měl být 

výsledkem měřený svod - EKG signál. Bohužel, vlivem rušení přesahujícího úroveň 10 mV až 100 mV, 

se nepodařilo naměřit žádný užitečný signál. Pomoci mělo zapojení RLD elektrody. Propojením signálu 

VCM elektrod na RLD elektrodu však došlo k výraznému zhoršení výsledků měření. 

V budoucnu by bylo vhodné zkontrolovat správnost zapojení pro unipolární měření. Dále je 

potřeba ověřit údaj o zesílení 40 dB před AD převodníkem – bylo zjištěno pouze jednotkové zesílení. 

Nakonec je třeba ověřit nebo změnit zapojení pro generování signálu VCM a pro generování signálu 

RLD. 

 

5.3 Třetí, finální prototyp – OPA124 a LMP7701 

V současné době je schválen užitný vzor (Kapacitní elektroda pro snímání biopotenciálů; 2016-

32227, číslo zápisu 29660) a probíhá řízení ohledně přijetí patentu této konstrukce (PV 2016-141). 
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Podstata vynálezu [76] spočívá v tom, že vazební člen je tvořen dielektrikem vyrobeným z 

keramiky a jednou kovovou deskou, z níž je elektrický proud veden do vstupního obvodu elektronického 

impedančního převodníku s vysokou vstupní impedancí. Vazební člen se přikládá na kůži měřeného 

subjektu keramickým dielektrikem. Kontaktní plocha může a nemusí být od kožního povrchu oddělena 

vrstvou elektricky nevodivého materiálu (například textil jako bavlněná látka apod.). 

Hlavní inovací tohoto zapojení je použití pouze jedné desky klasického, keramického 

kondenzátoru 100 nF. Jedna deska kondenzátoru je odstraněna a dielektrikum je přiloženo přímo na 

kůži. Pro účely testování byl použit běžně dostupný diskový keramický kondenzátor v několika 

variantách materiálu dielektrika a průměru dielektrické vrstvy. Vazební člen byl připraven odstraněním 

ochranného povrchu, přívodního vodiče a kovové elektrody jedné strany kondenzátoru (viz Obr. 5-6). 

 

ochranný povrch
dielektrikum - keramický disk
kovová elektroda
přívodní vodič

odstranění kovové 
elektrody  

Obr. 5-6: Příklad konstrukce vazebního členu kapacitní elektrody vzniklého odstraněním kovové 

elektrody diskového keramického kondenzátoru. 

Schéma konstrukčního uspořádání elektrody je na Obr. 5-7. Jednotlivé značky jsou: 1 - spodní 

vrstvy kůže (dermis, subcutis); 2 - pokožka (epidermis); 3 - vrstva elektricky nevodivého materiálu;  

4 - keramické dielektrikum; 5 - biologická deska kondenzátoru; 6 - kovová deska; 7 - kondenzátor 

kapacitní vazby; 8 - rezistor; 9 - impedanční převodník; 10 - antisaturační obvod; 11 - obvod ESD 

ochrany; 12 - referenční signál; 13 - záporná větev napájecího napětí nebo zem v případě unipolárního 

zapojení; 14 - kladná větev napájecího napětí; 15 - vstupní signál impedančního převodníku;  

16 - výstupní signál impedančního převodníku; 18 - technický vazební člen. 

 

 

Obr. 5-7: Schéma konstrukčního uspořádání kapacitní elektrody. 
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Mezní frekvence hornopropustného filtru je dle relace: 

 

𝑓𝑚 =
1

2𝜋𝑅𝐶
,    [𝐻𝑧] (5.1) 

 

Kapacita vzniklého vazebního kondenzátoru C jedné kapacitní elektrody byla vypočtena na 

základě měření vzájemné kapacity Cvz mezi kovovými deskami dvou vazebních členů (viz Tab. 5-1). 

Jedná se o sériové propojení dvou kondenzátorů s předpokládanou shodnou kapacitou. Jak je patrné, 

kapacita závisí zejména na použitém materiálu vrstvy elektricky nevodivého materiálu na rozhraní kůže-

elektroda. Dále se projevuje vliv přítlaku a vzdálenost technických vazebních členů (tyto parametry jsou 

zohledněny ve výsledcích měření v Tab. 5-1). Přítlak byl testován v rozsahu 3 až 30 g/cm2 a vzdálenost 

technických vazebních členů byla v rozsahu 4 až 80 cm. Mezní frekvence hornopropustného filtru dle 

Tab. 5-1, při měření přímo na kůži, vyhovuje nárokům pro diagnostická monitorování EKG (viz Tab. 

5-2). Lepší stabilitu izoelektrické linie je možné docílit zvýšením mezní frekvence filtru, úpravou 

hodnoty rezistoru R až na 100 MΩ. Při použití bavlněné tkaniny jako vrstvy na rozhraní kůže-elektroda 

již mezní frekvence stoupá i pro hodnoty rezistoru R řádově GΩ a vyhovuje nárokům pro běžná 

ambulantní monitorování EKG. 

 

Tab. 5-1: Výsledky měření vstupní kapacity mezi dvěma technickými vazebními členy Cvz (jejich 

vzdálenost 4 až 80 cm). Výpočet vstupní kapacity C a mezní frekvence 𝑓𝑚 hornopropustného filtru 

kapacitní elektrody. 

Materiál rozhraní kůže-elektroda Cvz [pF] C [pF] fm [Hz] 

Přímo na kůži 2000 až 10 000 4000 až 20 000 0,008 až 0,04 

Bavlněná tkanina 30 až 45 60 až 90 0,3 až 0,5 

 

Z požadavků pro přenos nízkých kmitočtů EKG, EEG a EMG v Tab. 5-2 je zřejmé, že nejvyšší 

nároky pro přenos nízkých frekvencí má diagnostické EKG a EEG dle normy uvedené v [77]. Z Tab. 

5-1 je patrné, že kapacitní elektroda tyto nároky splňuje. 

  

Tab. 5-2: Požadovaná šířka pásma pro biopotenciály EKG, EEG a EMG 

Biopotenciály  Frekvenční pásmo  

EKG - běžné ambulantní monitorování 0,67 Hz až 40 Hz 

EKG - diagnostické účely 0,05 Hz až 150 Hz 

EEG 0,1 Hz až 100 Hz 

EMG 10 Hz až 2000 Hz 
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5.3.1 Elektrické schéma zapojení 

Bylo zvoleno co nejjednodušší schéma. Takové zapojení vychází z článku [78] B. Babušiaka, kdy 

schéma zahrnuje pouze jeden operační zesilovač v zapojení napěťového sledovače pro impedanční 

přizpůsobení. Podobná schémata lze rovněž najít v článcích [74], [79]. Vstupní impedance je zapojena 

společně s referenčním napětím VREF, které poskytuje předpětí pro operační zesilovač. VREF zajišťuje 

průběh vstupních biopotenciálů v pracovním pásmu zesilovače.  

Pro kapacitní měření byl použit precizní operační zesilovač OPA124(U) (viz Obr. 5-8). Zesilovač 

nemá zabudovanou ochranu vstupů ESD (Electrostatic Discharge) a je proto velmi náchylný na 

poškození i během manipulace a pájení. Z toho důvodu lze použít i LMP7701, který má alespoň 

částečnou ESD ochranu. 

     

 

Obr. 5-8: Schéma a plošný spoj kapacitní elektrody s OPA124U. 

Nastavené parametry tohoto zapojení jsou: 

 Bipolární měření: umístění elektrod na pozice RA a LL dle 5ti-svodového rozmístění. 

 Bipolární napájení -9 V, AGND, +9 V. 

 Vstupní rezistor  2 GΩ, později  1 GΩ. Bez vstupního rezistoru signál saturuje. 

 Stínění realizováno pomocí kovové krabičky. Stínění připojeno na stínící krabičky na 

straně elektrod a na AGND na straně měřícího obvodu. 

 Mezi napájecí svorky zapojeno referenční napětí a spojeno s AGND. 

 RLD je připojeno suchou elektrodou přímo na kůži. 

 Rezistor R3 není zapojen (se zapojeným rezistorem jsou výsledky méně kvalitní). 

 Blokovací kondenzátory 100 nF nejsou nutné. 

 Výstupem jsou čtyři vodiče a stínění: AGND, + 9 V, - 9 V, OUT. 

 Dvě verze: 1. bez kondenzátoru s plochou 3,5 x 5 cm (17,5 cm2) a 2. s kondenzátorem 

100 nF. 
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5.3.2 Měřicí systém 

Měřicí systém pro měření biopotenciálů pomocí aktivních kapacitních elektrod je znázorněn na 

Obr. 5-9. Tento měřicí systém je určen pro bipolární měření jednosvodového EKG. Na hrudníku jsou 

umístěny dvě kapacitní elektrody. Mezi dielektrikem elektrody a kůží je tenká izolační vrstva, případně 

je dielektrikum umístěno přímo na kůži. Pozice elektrod byla zvolena za účelem získání co možná 

největší amplitudy srdečních potenciálů. Elektrody byly proto umístěny přibližně na místa hrudních 

elektrod V1 a V6 (ve směru srdeční osy), případně, pro jednoduchost měření, byly zabudovány do 

hrudního pásu a umístěny vodorovně po stranách hrudníku. Pro vyšší potlačení souhlasného síťového 

rušení 50 Hz byla na těle umístěna také řídicí (RLD) elektroda. RLD elektroda byla umístěna na 

předloktí, případně na hrudníku. Pozice RLD elektrody není pro kvalitu snímání EKG signálu kritická 

a byla použita klasická klipsová RLD elektroda. Pro testovací účely byla jako RLD elektroda použita 

také vodivá látka nebo jiný typ elektrický vodivého materiálu. Ve srovnání s kvalitou kapacitní vazby 

na rozhraní elektroda-kůže není kvalita propojení RLD elektrody a kůže pro měření biopotenciálů 

kritická. 
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Obr. 5-9: Schéma měřicího řetězce pro bipolární kapacitní měření EKG 

Signály z obou kapacitních elektrod byly přivedeny přes stíněné kabely na diferenční vstup 

analogového integrovaného obvodu EKG, v tomto modulu byly signály rovněž digitalizovány  

a přenášeny v datové podobě po sériové lince SPI do signálového procesoru a dále přes USB rozhraní 

do počítače s uživatelským rozhraním pro záznam EKG. Pro měření, filtraci, digitalizaci a zpracování 

dat byl použit vývojový modul ADS1298ECG-FE PDK od firmy Texas Instruments FE [80]. Vstupní 

analogový integrovaný obvod ADS1298 disponuje 24bitovým delta-sigma analogovo-digitálním 
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převodníkem (ΔΣ ADC) s programovatelným zesílením, vstupním rozsahem ±2,4 V (interní reference 

2,4 V). Vzorkovací frekvence, kterou je možné nastavit v rozsahu od 250 SPS do 32 kSPS, byla pro 

měření nastavena na 250 SPS, případně 500 SPS. Napájecí napětí ADS1298 lze zvolit bipolární nebo 

unipolární. V případě použití elektrod s bipolárním napájením ±9 VDC bylo zvoleno rovněž bipolární 

napájení EKG modulu ±2,5 VDC. ADS1298 obsahuje rovněž vstupní filtr elektromagnetické 

interference (EMI). Součástí ADS1298 je RLD obvod s nastavitelným zpětnovazebním RC členem. Pro 

měření byly ponechány původní hodnoty součástek RLD obvodu. Stínění kabelů a elektrod bylo 

připojeno na straně EKG modulu ke standardně vyvedenému signálu analogové země, případně bylo 

testováno aktivní stínění (invertovaný nebo neinvertovaný signál RLD) dostupné na modulu 

ADS1298ECG. 

 

5.3.3 Výsledky 

Ve fázi měření a testování byly dle záznamů EKG porovnávány různé typy vazebního členu, 

materiály dielektrika, velikosti kontaktní plochy dielektrika včetně použití klasické kovové desky (bez 

keramické dielektrické vrstvy). Měřicí řetězec byl sestaven dle Obr. 5-9. Byly použity kapacitní 

elektrody s OZ OPA124 s bipolárním napájecím napětím Obr. 5-8. Stínění elektrod bylo tvořeno 

kovovou krabičkou, dále propojeno se stíněním vodičů a na straně modulu ADS1298ECG-FE spojeno 

se signálem analogové země (AGND), bylo testováno také aktivní stínění. Referenční napětí U_REF 

bylo připojeno na střed napájecího napětí dvou klasických 9V baterií.  

V zapojení s OZ OPA124 dosahovaly záznamy EKG nejlepší kvality (nízká úroveň šumu). 

Záznamy byly použitelné i v případě měření přes tenkou tkaninu z přírodního materiálu. Pohybové 

artefakty způsobily zkreslení vlny P a T, které však v záznamu nebyly rozeznatelné až při intenzivním 

pohybu. 

Za účelem porovnání materiálu a plochy dielektrika vazebních členů bylo vybráno několik běžně 

dostupných diskových keramických kondenzátorů o kapacitě 100 nF s různou plochou dielektrika, což 

je běžně dostupná maximální kapacita jednovrstvých keramických kondenzátorů. Tyto kondenzátory 

používají materiál dielektrika třídy II, čili dielektrika s vysokou permitivitou (kolem 10 000). Vyšší 

permitivitu dosahují nehomogenní bariérové vrstvové dielektrické materiály s permitivitou až 100 000. 

Tyto materiály však nebyly pro testování k dispozici. Kromě dielektrických materiálů na rozhraní 

elektroda-kůže byla pro testování a srovnání použita také kovová deska tvořená pouze nalakovanou 

vrstvou mědi. 

Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 5-3. Výsledný odstup signál/šum (dB) SNR (Signal to 

Noise Ratio) byl získán dle vztahu: 

 

𝑆𝑁𝑅 (dB) = 20 log (
𝑈pk−pk

EKG

𝑈pk−pk
ŠUM

), (5.2) 

 

kde 𝑈pk−pk
EKG  je napětí „špička-špička“ EKG signálu, 𝑈pk−pk

ŠUM  je napětí „špička-špička“ šumu. 
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Z Tab. 5-3 je zřejmé, že kapacitní elektroda bez vrstvy keramického dielektrika s plochou 17,5 

cm2 dosahuje buď stejných, nebo horších výsledků oproti kapacitním elektrodám s keramickým 

dielektrikem o několikanásobně menší ploše. Vyšší hodnota SNR znamená vyšší odstup užitečného 

signálu od šumu a tím kvalitnější měření. 

Kvůli nízkému počtu dostupných dielektrik nelze jednoznačně určit nejvhodnější materiál 

dielektrika. Z porovnání měření EKG s kapacitními elektrodami bez použití inovační konstrukce jedné 

desky keramického kondenzátoru a s různými typy kondenzátorů lze usoudit, že jelikož všechny použité 

kondenzátory mají kapacitu 100 nF, tak ke zlepšení kvality měřeného signálu dochází zvětšením plochy 

dielektrika. Jako materiál nevodivé vrstvy mezi elektrodou a kůží je vhodné použít přírodní materiály 

(bavlněná látka, tenký papír). Umělé materiály (polyester, moira) dosahovaly nižších hodnot SNR  

a umožňují tedy méně kvalitní snímání EKG. 

 

Tab. 5-3: SNR pro různá dielektrika a plochy přikládané elektrody 

 Materiál dielektrika a plocha dielektrika 

Materiál izolační vrstvy bez keramického 

dielektrika 

S = 17,5 cm2 

Y5V 

S = 3,8 cm2 

Z5V 

S = 3 cm2 

Y5P 

S = 0,8 cm2 

Přímo na kůži 30 dB >30 dB >30 dB >30 dB 

Tenký papír 26 dB 26 dB 26 dB 24 dB 

Triko polyester 11 dB 26 dB 14 dB 12 dB 

Triko Moira 0 dB 7 dB 6 dB 3 dB 

Košile bavlna 13 dB 26 dB 22 dB 21 dB 

 

Následuje grafické porovnání výsledků měření EKG signálu přes různé materiály a to buď 

s použitím inovační konstrukce jedné desky keramického kondenzátoru anebo bez něj, pouze s měděnou 

lakovanou deskou o ploše 17,5 cm2. Ve všech případech vychází lépe měření při použití kondenzátoru, 

přitom vyobrazeny jsou verze s dielektrikem Y5V o ploše 3,8 cm2.  

Přímo na kůži je možné naměřit čistý signál bez viditelného rušení (viz Obr. 5-10), který je 

srovnatelný s naměřeným signálem vlastním systémem [81] pomocí nemocničního monitoru vitálních 

funkcí GE DASH. 
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Obr. 5-10: Elektroda přiložena přímo na kůži: Vlevo bez kondenzátoru. Vpravo s kondenzátorem. 

Kapacitní elektroda měří EKG signál i přes obyčejný papír na Obr. 5-11. V tomto případě je 

rozdíl, mezi elektrodou s kondenzátorem nebo bez něj, téměř nepatrný. 

  

  

Obr. 5-11: Elektroda přiložena přes papír: Vlevo bez kondenzátoru. Vpravo s kondenzátorem. 

EKG signál naměřený přes polyesterovou košili je na Obr. 5-12. Rušení v případě konstrukce bez 

kondenzátoru je značné. 
 

  

Obr. 5-12: Elektroda přiložena přes polyesterovou košili: Vlevo bez kondenzátoru. Vpravo 

s kondenzátorem. 
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Signál měřený přes triko z materiálu Moira je na Obr. 5-13. Rušení v případě konstrukce bez 

kondenzátoru dosahuje maximální amplitudy užitečného signálu, a proto jej téměř zcela zakrývá. I při 

použití kondenzátoru je signál silně zarušen. Materiál Moira vrstva mezi elektrodou a kůží je pro 

kapacitní měření zcela nevhodný. 
 

  

Obr. 5-13: Elektroda přiložena přes triko moira. Vlevo bez kondenzátoru. Vpravo s kondenzátorem. 

Signál měřený přes bavlněnou košili je na Obr. 5-14. Rušení v případě konstrukce bez 

kondenzátoru je značné. Na druhou stranu konstrukce s kondenzátorem je schopna měřit kvalitní EKG 

signál a to i bez vodivého spojení, tedy i přes bavlněný materiál. 
  

  

Obr. 5-14: Elektroda přiložena přes bavlněnou košili. Vlevo bez kondenzátoru. Vpravo 

s kondenzátorem. 

Co se týče použitého materiálu dielektrika mezi kůží a elektrodou, nejvhodnějším materiálem je 

přírodní látka – bavlna. Nejhorší výsledky mají umělé a několikavrstvé tkaniny s velkými prostory, oky 

(viz. Obr. 5-13).  

Další testované materiály, kdy elektroda obsahuje kondenzátor, jsou na Obr. 5-15. Hedvábí, 

jakožto přírodní materiál, má nízké rušení, ale je velmi citlivé na pohyb, vlivem kterého v signálu 

vznikají silné pohybové artefakty. Jako vhodný materiál ještě může být použita bavlněná viskóza. Umělé 

materiály lycra a polyamid nejsou příliš vhodné. 
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Obr. 5-15: Další testované materiály: Vlevo nahoře - hedvábí; Vpravo nahoře – lycra; Vlevo  

dole – polyamid (silonky); Vpravo dole – bavlněná viskóza. 

Další testování zahrnuje RLD elektrodu. Při mírném přítlaku kapacitních elektrod je signál 

kvalitní i při pohybu hrudníku, například při běhu. RLD elektroda nemusí být kvalitně spojena  

s tělem, teoreticky stačí i kapacitní vazba. Jako RLD elektroda může sloužit klasická kovová deska, 

vodivá textilní látka i vodivá pryž. Měření bez pohybu na Obr. 5-16 nevykazuje prakticky žádné rozdíly 

v závislosti na typu použité RLD elektrody. 
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Obr. 5-16: Měření bez pohybu, typ RLD elektrody: Vlevo – Kovová deska; Vpravo – Vodivý textil; 

Dole – Vodivá pryž. 

Porovnání měření kapacitních elektrod při běhu je na Obr. 5-17. Pokud je namísto kapacitních 

elektrod použita vodivá pryž nebo vodivá textilní látka, pak jsou z grafů patrny velké pohybové 

artefakty. Při použití elektrod komerčně prodávaného hrudního pásu – dlouhé elektrody ze speciálního 

materiálu, lze dosáhnout dobrého signálu i při pohybu. Nevýhodou je dlouhá elektroda, která díky své 

ploše neumožňuje snímání EKG z jednoho bodu a tedy sestavení standardních EKG svodů. 

 

  

 

Obr. 5-17: Měření při běhu: Vlevo – Kapacitní elektrody; Vpravo – Hrudní pás; Dole – Vodivá pryž. 
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5.3.4 Měření různých konfigurací a srovnání s gelovými elektrodami 

Aby měření pomocí kapacitních elektrod bylo optimální, proběhlo testování různých konfigurací 

zapojení pomocí dvou kapacitních elektrod s kondenzátory Y5V o ploše 3,8 cm2 bez stínění přívodních 

vodičů.  

Elektrody byly umístěny frontálně pod hrudní pás na místa s největším potenciálem. Těsně pod 

kapacitní elektrody byly přilepeny i klasické gelové elektrody. Ověření srovnatelné kvality kapacitního 

měření s měřením z pacientského monitoru s gelovými elektrodami bylo provedeno pomocí vlastního 

měřicího systému a převodu do prostředí Matlab [81]. 

 

Možné reference pro elektrody: 

 EXT – Reference externí (baterie / reference napětí) funguje s AGND připojenou na tělo. 

 INT – Reference interní mírně zkvalitňuje výsledky oproti externí referenci. Funguje s VCM 

připojenou na tělo, nebo i RLD připojenou na tělo. Při měření s testovacími elektrodami 

docházelo v některých případech ke skokům signálu. 

 VCM – Reference VCM  funguje hlavně s AGND připojenou na tělo a také s VCM připojenou 

na tělo. Jakmile není AGND nebo VCM spojeno s tělem, dochází k vychýlení měřeného 

signálu a zhoršuje se jeho kvalita. 

 Nezapojená reference dosahuje nejmenšího rušení, avšak kvůli možné saturaci nelze použít. 

Funguje dobře s AGND připojenou na tělo, nebo i RLD připojenou na tělo. 

Změřeno je několik pohybů (běh, kliky, veslování, předklony a záklony), z nichž pro účely této 

kapitoly byl vybrán běh, kde lze pozorovat výrazné pohybové artefakty a vliv kapacitních elektrod na 

měření oproti klasickým elektrodám gelovým. První graf vždy zobrazuje klasické gelové elektrody, 

druhý graf kapacitní elektrody a třetí graf zapojenou referenci. Zatímco první graf je vždy ve voltech 

x10^-3 neboli mV, ostatní grafy jsou ve voltech. Na ose X je počet vzorků při vzorkovací frekvenci 250. 

Na Obr. 5-18 jsou naměřené signály při běhu se zapojenou externí referencí bez AGND. Oproti 

signálu z klasických gelových elektrod jsou zřetelně rozpoznatelné R kmity, ale také je patrné zkreslení 

signálu. Signál je rušen kolísáním izolinie i u jednotlivých srdečních akcí. 

 

Obr. 5-18: Měření při běhu: EXT, bez AGND.  
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Na Obr. 5-19 je měření se zapojenou interní referencí bez AGND. Signál z kapacitních elektrod 

je méně rušen pohybovými artefakty než u klasických elektrod. Kolísání izolinie je obdobné klasickým 

elektrodám. Toto zapojení je nejvíce vhodné pro další postup této práce. 

 

 

Obr. 5-19: Měření při běhu: INT, bez AGND.  

Na Obr. 5-20 je měření se zapojenou interní referencí i s AGND. Signál z kapacitních elektrod je 

mírně zkreslen, vlny P a T příliš neodpovídají měřenému signálu z klasických elektrod. Kolísání izolinie 

je vyšší než u klasických elektrod. Toto zapojení není vhodné, jelikož se ztrácí užitečná informace  

o vlnách P a T. 

 

 

Obr. 5-20: Měření při běhu: INT, AGND zapojena.  

Výsledky testování různých konfigurací jsou v Tab. 5-4. Bylo zjištěno, že AGND není vhodné 

připojit na tělo současně s RLD, neboť AGND přivádí na tělo nulový potenciál, kdežto RLD přivádí na 

tělo střední hodnotu 1,5 V, což je polovina napájecího napětí. Výsledkem je nestabilní signál a možná 

saturace při zapojení souběžně AGND + RLD. Nejkvalitnější měření je v zapojení interní reference 

s RLD elektrodou a bez AGND. Toto zapojení je použito i pro další fáze této práce. 
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Tab. 5-4: Výsledky měření 

Reference bez AGND s AGND 

EXT nízké zkreslení, intenzivní kolísání NELZE – NESTABILNÍ 

(v případě stability nejkvalitnější) 

INT nízké zkreslení, nízké kolísání 

Srovnatelné s klasickými elektrodami. 

+ méně zkreslený signál 

- pomalé kolísání izolinie 

VCM střední zkreslení, střední kolísání,  NESTABILNÍ 

 

Výhodou navržené kapacitní elektrody pro snímání bio-potenciálů je mimo minimalizace 

pohybových artefaktů také eliminace polarizačního napětí v důsledku využití keramické snímací vrstvy 

při snímání biopotenciálů z povrchu lidského těla. Díky konstrukčnímu řešení kapacitního snímání není 

potřeba použití gelu zvyšujícího vodivost v místě elektrody a snímané místo není potřeba očistit. Navíc 

je možné, při dodržení specifických materiálových vlastností na rozhraní elektroda-kůže, snímat také 

přes tkaninu nebo jinou elektricky nevodivou vrstvu. Toto má velký význam při dlouhodobém snímání 

biopotenciálů v mobilních systémech pro domácí péči, monitorování sportovců při sportovních 

aktivitách a monitorování účastníků záchranných složek během zásahu. 

Dalšího posunu v eliminaci pohybových artefaktů by mělo být dosaženo vlastními metodami 

komparace signálů EKG a VKG popsanými v dalších kapitolách. 
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6 Vlastní způsob eliminace pohybových artefaktů 

Na téma selekce elektrod s nejkvalitnějším spojením mezi měřeným subjektem a elektrodou 

existuje v současnosti snad jen jedna práce, ve které je řešením zavedení 100 kHz signálu do těla  

a měřením kvality na jednotlivých elektrodách [66]. V článku je ovšem využíváno pole mnoha elektrod, 

které je např. vhodné umístit do sedadla řidiče automobilu. Tato metoda však nepočítá se standardním 

rozmístěním elektrod a tedy se záznamem svodů běžně užívaných v klinické praxi.  

V kapitole 5.3.3 je uvedeno srovnání gelových a nových kapacitních elektrod, které poskytuje 

informaci o tom, že z hlediska pohybových artefaktů je signál z kapacitních elektrod kvalitnější a více 

robustní. Je to tedy jeden ze dvou způsobů, uvedených v této práci, jak eliminovat či alespoň 

minimalizovat pohybové artefakty. 

Dalším z cílů této disertační práce je vytvořit systém, který bude schopen současně měřit VKG  

a EKG a bude vhodný i pro mobilní monitorování. Z tohoto hlediska jsou vybrány svodové systémy 

s nízkým počtem elektrod (celkem 8). Standardní svody pro EKG z obou záznamů jsou totiž shodné, ale 

jsou použita různá umístění elektrod, což je pro tuto práci klíčové. 

 

6.1 Prototyp pro současné měření EKG a VKG 

Byl vytvořen systém, který je schopen současně měřit VKG a EKG. Umožňuje tedy měřit dvěma 

systémy současně a posléze vybrat kvalitnější z nich, pokud možno i v reálném čase, aby byla metoda 

použitelná v mobilních EKG monitorech. Standardní svody z obou záznamů jsou totiž více či méně 

shodné, v závislosti na použité transformaci a zpracování signálu, ale jsou použita různá umístění 

elektrod. Díky tomu je možné vybrat svod, který je méně zatížen pohybovými artefakty. Rozmístění 

elektrod EKG a VKG je na Obr. 6-1. 

 

 

Obr. 6-1: Vlevo: 5ti-svodové umístění elektrod. Vpravo: Umístění elektrod v kardiogoniometrii. 

K tomuto účelu je použit poslední prototyp kapacitních elektrod v počtu osmi a jedné DRL 

elektrody. Pro klasické EKG je použito 5ti-svodové zapojení a pro VKG je použito kardiogoniometrické 

zapojení svodů. Účelem výběru těchto systémů je možnost vložení všech elektrod do jednoho kusu 
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oblečení – trika nebo nositelných pásů a také minimální počet elektrod při zachování dostatečného počtu 

standardních svodů.  

VKG umožňuje transformaci na 12ti-svodové EKG. Proto je možné porovnávat svody společné 

pro 12ti-svodové EKG (po transformaci z VKG) spolu s 5ti-svodovým zapojením a to I, II, III   

a případně dopočítané svody aVR, aVL, aVF. Nová metoda by měla být schopna vyhodnotit kvalitnější 

signál vždy mezi dvěma shodnými porovnávanými svody. Blokové schéma na Obr. 6-2 znázorňuje 

navržený měřicí systém. Celé zapojení při praktickém měření i s popisem je zobrazeno na Obr. 6-3. 

 

 

Obr. 6-2: Blokové schéma navrženého měřicího a vyhodnocovacího systému. 

 

Obr. 6-3: Zapojený měřicí a vyhodnocovací systém. 
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Osm kapacitních elektrod je zapojeno dle Obr. 6-1. Pro kapacitní elektrody byl zvolen ověřený 

návrh s LMP7701, přičemž je použit antisaturační obvod se dvěma antiparalelně zapojenými diodami 

FDLL300A. Vstupní hornopropustný filtr je tvořen kapacitní vazbou, kterou tvoří rozhraní  

kůže-keramická vrstva dielektrika a rezistorem 1 GΩ. Elektrody jsou navrženy pro interní referenci 

s nezapojenou analogovou zemí dle výsledků testování konfigurací v předcházející kapitole 5.3.4 a mají 

také připraven vstup pro externí referenci. Rozměr elektrod je přibližně stejný jako průměr použitého 

kondenzátoru Y5V na rozhraní elektroda – kůže a to 22 x 22 mm. Schéma a plošný spoj kapacitní 

elektrody s unipolárním napájením a operačním zesilovačem LMP7701 je na Obr. 6-4.  

 

 

Obr. 6-4: Schéma a plošný spoj kapacitní elektrody s unipolárním napájením (LMP7701). 

Pro současné měření EKG a VKG svodů pomocí vývojového modulu ADS1298RECG-FE bylo 

nutné vytvořit rozšiřující základní desku, která umožní využití všech 8 měřicích kanálů a to volitelným 

způsobem (viz Obr. 6-5). Je zapojeno všech 8 kanálů (bipolárně), přičemž pouze kanál 2 (2P, 2N) je 

připojen přímo na ADS1298RECG-FE přes konektor CANON X1. Ostatní kladné signály (1P, 3P, 4P, 

5P, 6P, 7P, 8P) vedou také přímo na konektor CANON X1, ale záporné signály (1N, 3N, 4N, 5N, 6N, 

7N, 8N) vedou přes dolnopropustné filtry a pak přes konektor CANON X2 a propojkami na příslušné 

vstupy ADS1298RECG-FE modulu. 

Kanály 1, 5, 6, 7, 8 jsou propojeny pro VKG svody používané v KGM. Kanály 2, 3, 4 jsou 

propojeny pro Einthovenovy bipolární svody I, II, III. Rezistorové propojky lze odstranit a vytvořit tak 

8 volitelných vstupů. Na desce jsou vyvedeny všechny kanály (1P až 8P, 1N až 8N), kdy každý signál 

je označen a má vlastní 5pinový konektor. Zapojení konektoru: 1 – signál, 2 – VCC, 3 – AGND,  

4 – VREF, 5 – SHD. 

RLD elektroda je zapojena z modulu ADS1298RECG-FE přes 100 kΩ odpor, kdy konektor JP2 

je v pozici jedna. Na DPS je připojen nestíněný kabel a RLD má vodivé propojení s tělem. Při kapacitním 
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propojení by muselo být zesílení vyšší. Druhou možností je použití interního RLD, kdy konektor JP2 je 

v pozici dva. U interního RLD lze nastavit zpětnou vazbu a zesílení pomocí R9 a C9. RLD je 

odvozováno ze všech kanálů (odpory 200 kΩ od všech kanálů na vstupu IC7A). 

Stínění lze připojit z modulu ADS1298RECG-FE přes cívku FB1 (JP1 nezapojen), nebo cívku 

zkratovat a připojit přímo na SHD modulu. 

Modulační signály MOD_P a MOD_N  jsou přivedeny přes konektor CANON X1 z modulu  

ADS1298RECG-FE a slouží pro generování modulovaného signálu přes klasické kontaktní elektrody 

do pacienta. Pomocí snímacích elektrod (mohou být i kapacitní elektrody) lze pak snímat dýchací 

křivku.  

 

 

 

Obr. 6-5: Plošný spoj a schéma rozšiřující základní desky pro modul ADS1298RECG-FE. 
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7 Měření, algoritmy a výsledky 

Jelikož doposud nebyla publikována práce zabývající se transformací KGM svodů na standardní 

EKG Einthovenovy svody, je tato část práce věnována návrhu metody transformace, filtrace a porovnání 

shodnosti stejných svodů z EKG systému a KGM systému. Poté jsou představeny vlastní algoritmy pro 

selekci kvalitnějšího svodu a tím i eliminaci pohybových artefaktů [82]. V této části práce jsou 

Einthovenovy svody I II a III označovány jako i., ii. a iii., aby nedošlo k záměně, protože v KGM je 

písmeno I již použito pro označení jednoho ze svodů. 

 

7.1 Získání signálů a transformace KGM svodů na standardní EKG svody 

Naměřené signály jsou na ose Y v jednotkách voltů, na X ose je počet vzorků a vzorkovací 

frekvence je 500 Hz. Při 8 000 vzorků je tedy záznam dlouhý 16 sekund. Aby bylo možné porovnat 

shodnost svodů EKG a KGM po transformaci, byl nejprve naměřen klidový signál.  

Svody z osmi kanálů převodníku ADS1298R jsou pro standardní EKG svody (viz Obr. 7-1): 

 

i.   =  LA –  RA      (7.1) 

ii.  =  LL –  RA      (7.2) 

iii. =  LL –  LA      (7.3) 

 

 

Obr. 7-1: Naměřené Einthovenovy EKG svody. 

 



 

43 

 

A pro VKG (Obr. 7-2), kde číslice 1 – 4 označují umístění dle KGM systému měření, které je na 

Obr. 6-1, jsou vzorce pro výpočet svodů dle [12]: 

 

I   =  1 −  2      (7.4) 

A   =  1 −  4      (7.5) 

D   =  2 −  4      (7.6) 

Ho   =  3 −  4      (7.7) 

Ve   =  1 −  3      (7.8) 

 

 

Obr. 7-2: Naměřené KGM svody. 

Pro transformaci VKG na EKG byla vybrána Dowerova metoda transformace. Nejprve je nutné 

získat ortogonální svody X, Y a Z. Odvozené ortogonální svody X, Y a Z jsou na Obr. 7-3. Zdroj [12] 

uvádí výpočet ortogonálních svodů: 
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         X =  D ∗  sin(45°) −  I     (7.9) 

Y =  D ∗  sin(45°)  +  A     (7.10) 

Z =  sin(45°)(Ve −  Ho)    (7.11) 

 

 

Obr. 7-3: Ortogonální svody X, Y a Z. 

Získání příslušného standardního svodu EKG je možné použitím vzorce (7.12) pro lineární 

kombinaci tří ortogonálních svodů a koeficientů z tzv. Dowerovy matice [83] v Tab. 7-1. 

 

P =  x . i +  y . j +  z . k, (7.12) 

 

kde x, y a z jsou koordináty bodu P v souřadné ose X, Y a Z (tedy velikosti, kterých bod nabývá  

v ortogonálním systému souřadnic) a i, j a k jsou jednotkové vektory rovnoběžné s osou souřadnic. 

 

Tab. 7-1: Dowerova matice koeficientů. 

Standardní EKG svody i j k 

I (i.) 0,632 -0,235 0,059 

II (ii.) 0,235 1,066 -0,132 

III (iii.) -0,397 1,301 -0,191 

aVR -0,434 -0,415 0,037 

aVL 0,515 -0,768 0,125 

aVF -0,081 1,184 -0,162 

V1 -0,515 0,157 -0,917 

V2 0,044 0,164 -0,139 

V3 0,882 0,098 -1,277 
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V4 1,213 0,127 -0,601 

V5 1,125 0,127 -0,086 

V6 0,831 0,076 0,23 

 

Naměřený Einthovenův standardní svod i. a k němu odpovídající transformovaný svod z KGM 

systému je na Obr. 7-4. Optickým porovnáním lze na transformovaném signálu pozorovat zachování 

tvaru, poměru amplitud, ale také potlačenou vlnu P, která je téměř nepatrná. To je způsobeno tím, že 

KGM svod D vlnu P neobsahuje a zároveň to může být způsobeno filtrací kanálu pro KGM svod I již v 

použitém vývojovém modulu, což je zobrazeno na záznamu KGM svodu I (Obr. 7-2), ze kterého je 

počítán ortogonální svod X. Při transformaci na EKG svod i. je ortogonální svod X dominantní a proto 

je vlna P potlačena. Rozdíl je také v amplitudách obou signálů, což ale v tomto případě není podstatné, 

jelikož užitečná informace, ze které je lékařem stanovena diagnóza, je přenášena tvarem a poměry 

amplitud v jednotlivých signálech. Posunutí na ose Y je z tohoto hlediska také nepodstatné a po filtraci 

horní propustí budou oba signály posunuty do nuly. 

 

 

Obr. 7-4: EKG svod i. a transformovaný KGM svod i. 

Standardní a transformovaný svod ii. je na Obr. 7-5. Optické porovnání ukazuje nejlepší shodu ze všech 

tří Einthovenových svodů. Zůstal zachován tvar i poměr amplitud, což znamená zachování užitečné 

informace signálu pro stanovení diagnózy. Velikost maximálních amplitud je také přibližně stejná okolo 

2,3 mV. 

Obr. 7-5: EKG svod ii. a transformovaný KGM svod ii. 
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Standardní a transformovaný svod iii. je na Obr. 7-6. Transformovaný signál má více záporný 

QRS komplex a také výraznější vlnu T, jinak je tvar zachován. V poměru amplitud i jejich velikosti je 

v tomto případě rozdíl, který může být způsoben ne zcela přesným umístěním elektrod na těle nebo také 

tím, že samotná Dowerova transformace pro KGM svody nemusí být optimální. Později byla provedena 

korekce samotné transformace úpravou některých koeficientů Dowerovy matice pro získání výrazně 

shodnějších signálů. 

 

 

Obr. 7-6: EKG svod iii. a transformovaný KGM svod iii. 

Pro matematické porovnání shodnosti naměřených EKG a transformovaných KGM signálů byl 

vyhodnocen Pearsonův korelační koeficient, střední kvadratická chyba MSE (Mean-Square Error),  

a procentuální chyba PRMD (Percent Root-Mean-Square Deviation), která se používá například pro 

porovnání původního a výsledného signálu při kompresi a dekompresi EKG.  

Korelace neboli Pearsonův korelační koeficient vyjadřuje vzájemný vztah mezi dvěma záznamy 

nebo proměnnými. Je často využíván ve statistice, při hledání lineární závislosti. Korelační koeficient 

nemá jednotku a nabývá hodnot v rozmezí -1 až 1. Hodnota korelace 0 znamená, že vzájemný vztah 

mezi dvěma proměnnými neexistuje. Pokud je hodnota -1, znamená to nepřímou linearitu mezi 

proměnnými. Hodnota korelace 1 pak vyjadřuje přímou linearitu, tedy podobnost mezi hodnocenými 

záznamy.  

 

Výpočet korelačního koeficientu je dán vztahem [84]: 

 

𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙 =
∑(𝑥1  ∙ 𝑥2)

√∑ 𝑥1
2 ∑ 𝑥2

2
, (7.13) 

 

kde x1 je naměřená hodnota standardního EKG a x2 je odpovídající transformovaný KGM signál. 

 

Střední kvadratická chyba poskytuje informaci o tom, jak velký je průměrný rozdíl (v kvadrátu) 

mezi korespondujícími vzorky obou signálů. MSE tedy porovnává dva záznamy na základě odlišnosti 

nebo naopak podobnosti. Pro hodnocení přesnosti transformace je MSE vypočteno mezi standardním 
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EKG signálem a transformovaným KGM signálem v každém svodu. Střední kvadratická chyba  

u transformovaného KGM signálu hodnotí chyby amplitudy záznamů. Jednotkou je druhá mocnina 

jednotky měřené veličiny. Čím blíže je výsledek k nule, tím více jsou porovnávané záznamy podobnější, 

nebo identické. 

 

Rovnice pro výpočet MSE je [85]: 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑[𝑥1(𝑘) − 𝑥2(𝑘)]2,

𝑛

𝑘=1

        [𝑉2], (7.14) 

 

kde x1 a x2 jsou porovnávané signály. 

 

Procentuální chyba PRMD udává střední kvadratickou chybu vztaženou pouze k užitečnému 

signálu x1.  

 

Procentuální chyba je dána vztahem [86]: 

 

𝑃𝑅𝑀𝐷 = √
∑ [𝑥1(𝑘) − 𝑥2(𝑘)]2𝑛

𝑘=1

∑ [𝑥1(𝑘)]2𝑛
𝑘=1

∙ 100,       [%], (7.15) 

 

kde x1 je naměřená hodnota standardního EKG a x2 je odpovídající transformovaný KGM signál. 

 

Je třeba si uvědomit, že hodnoty v Tab. 7-2 platí pro nefiltrovaný a nijak neupravený signál. 

Signály jsou na různé izolinii a mají různou amplitudu. Filtrací a úpravou signálu ve formě posunu 

nulové izoline a normalizací amplitudy lze získat více vypovídající hodnoty porovnání a také výrazné 

změny směrem ke shodnějšímu signálu (viz Tab. 7-3), což vypovídá o důležitosti samotné filtrace jako 

vhodného kroku předzpracování. V případě této práce jde hlavně o co nejvyšší optickou podobnost 

signálů a tím i zachování užitečné informace z hlediska kardiologické diagnózy.  

 

Tab. 7-2: Korelace neupravených svodů - standardní EKG vs KGM. 

Svody i. ii. iii. 

MSE 0,6573*10^-4 0,2953*10^-4 0,0732*10^-4 

Korelace 0,7176 0,5823 0,5225 

PRMD (8000 vzorků) 487,6086 123,0781 98,0266 
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Hodnoticí parametry pro neupravené signály uvedené v Tab. 7-2 znamenají poměrně nízkou míru 

korelace a díky rozdílům amplitud i vysokou chybovost PRMD. Z tohoto hodnocení vyplývá, že 

standardní a transformované svody i. ii. a iii. jsou matematicky spíše rozdílné. Je to dáno tím, že zatím 

nejsou vyfiltrovány vlivy rušení, signály jsou na různé nulové izolinii a mají různou amplitudu.  

Získání smysluplnějšího matematického porovnání signálů je možné po filtraci, zarovnání nulové 

izolinie a normalizaci jejich amplitud. Pro normalizaci amplitudy je použit Matlab příkaz normc(M), 

kde M je vektor nebo matice hodnot neboli signál ze svodu. Posun nulové izolinie je zajištěn filtrem 

typu horní propust. Pro posun izolinie do nuly je také možné použit Matlab příkaz detrend(X), kde X je 

vektor nebo matice hodnot neboli signál ze svodu. Tím jsou však negativně ovlivněny některé  

z hodnoticích parametrů shodnosti signálů. 

 

7.2 Filtrace signálů 

Pro předzpracování a filtraci EKG signálu je k dispozici několik typů filtrací, jako je například 

adaptivní filtrace, číslicový FIR filtr nebo filtr vlnkové transformace. Pro účely této práci je postačující 

využít FIR (Finite Impulse Response) filtr. Tento filtr má konečnou impulzovou charakteristiku, lehké 

zpracování, lineární fázovou charakteristiku a také dobrou stabilitu. EKG signály jsou běžně filtrovány 

třemi způsoby. Pásmovou zádrží pro eliminaci síťového rušení 50/60 Hz. Filtrem typu horní propust  

s mezním kmitočtem 0,05 Hz pro počítačovou diagnostiku nebo 0,67 Hz pro běžné ambulatorní 

monitorování a filtrem typu dolní propust běžně 150 Hz nebo 40 Hz dle normy uvedené v [77]. 

 Pro všechny typy je použit FIR filtr navržený v prostředí Matlab pomocí příkazu filterbuilder. 

Zesílení pro zádržné pásmo je nastaveno na 60 dB. Vstupní signál má vzorkovací frekvenci 500 Hz. 

Parametry nastavení jednotlivých filtrů jsou: 

Pásmová zádrž nepropouští frekvence 49,9 – 50,1 Hz. Útlum probíhá od 49 do 49,9 Hz a od 51 

do 50,1 Hz, jak je zobrazeno na Obr. 7-7. Vlivem této filtrace vzniklo zpoždění 500 vzorků, tedy  

1 sekunda.  

 

Obr. 7-7:  Zesílení FIR filtru pásmová zádrž. 
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Horní propust nepropouští frekvence pod 0,2 Hz. Útlum probíhá od 0,8 do 0,2 Hz. Zpoždění, 

které díky filtraci vzniklo, je 888 vzorků, tedy asi 1,78 sekund. Tento filtr odstraňuje stejnosměrnou 

složku signálu, dýchání pacienta a některé pohybové artefakty. Signál je navíc zarovnán do nulové 

elektrické izolinie. 

Dolní propust nepropouští frekvence nad 100 Hz. Útlum probíhá od 90 do 100 Hz. Zpoždění je 

u tohoto filtru nízké, pouze 51 vzorků. Frekvence vyšší než 100 Hz nejsou v signálu užitečné pro 

optickou diagnózu EKG záznamu. 

 

Po kompenzaci zpoždění, které v důsledku filtrace vzniklo, jsou výsledné signály na Obr. 7-8. 

Modrá křivka je standardní EKG svod a červená křivka je odpovídající transformovaný KGM svod. Lze 

vypozorovat, že tvar transformovaného signálu zůstal zachován, což je důležité pro správnou diagnózu 

lékařem. Kardiolog MUDr. František Jurek uvedl, že pro optické vyhodnocení je transformovaný signál 

dostatečný. Rozdíly ještě zůstávají u i. svodu v potlačené P vlně a u svodu iii. v amplitudě R kmitů. 

Další úpravou transformační koeficientů – kalibrací, lze dosáhnout přesnější shody. 

  

 
a) 

 

 
b) 
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c) 

Obr. 7-8:  Porovnání vyfiltrovaných standardních EKG (modrá) a transformovaných KGM (červená) 

svodů: a) i. b) ii. c) iii. 

Opětovné matematické vyhodnocení podobnosti signálů je v Tab. 7-3. Všechny hodnoticí 

parametry dosáhly výrazného zlepšení. MSE se snížila o jeden až dva řády. Korelace je nyní téměř o 

0,4 vyšší a to jak u svodu ii., tak u svodu iii. a PRMD ukazuje výrazné snížení procentuální chyby. 

 

Tab. 7-3: Korelace filtrovaných svodů - standardní EKG vs KGM. 

Svody i. ii. iii. 

MSE 0,0074*10^-5 0,5498*10^-5 0,0180*10^-5 

Korelace 0,7286 0,9472 0,8892 

PRMD (5000 vzorků) 5,2666 % 27,4745 % 6,4915 % 

 

Porovnání hodnoticích parametrů podobnosti pro neupravené a filtrované signály poukazuje na 

důležitost a přínos samotné filtrace v procesu získání transformovaných signálů z VKG do EKG. V této 

práci byla filtrace a úprava signálu provedena až po transformaci KGM signálu. Je nasnadě se domnívat, 

že filtrace ještě před transformací může mít pozitivní vliv na hodnoticí parametry porovnávající 

shodnost signálů, protože spolu s transformací lineární kombinací je přenášeno i rušení.  

Množství filtrů a jejich široké možnosti jsou předpokladem pro další optimalizační práce na toto 

téma. Jako nejvhodnější řešení se jeví filtrace již při snímání signálu pomocí HW implementace, čímž 

by bylo eliminováno zpoždění, které vzniká díky náročnosti početních operací se zvyšujícím se řádem 

filtrů, které jsou v této práci implementovány až v SW – aplikační vrstvě. Pro další postup je však 

provedená filtrace dostatečná, jelikož smyslem této práce není návrh optimální filtrace. 
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7.3 Kalibrace transformačních koeficientů 

Ze vzorce pro transformaci (7.12) vyplívá, že pro korekci nedostatků transformovaných KGM 

svodů i. a iii. je potřeba upravit koeficienty Dowerovy matice a změnit tím váhu jednotlivých 

ortogonálních svodů X, Y a Z. Obr. 7-3 naznačuje, které ortogonální svody je potřeba posílit, aby 

výsledný transformovaný signál více odpovídal standardním EKG naměřeným svodům. 

Pro posílení vlny P v transformovaném svodu i. je nutné posílit ortogonální svod Y, který má  

P vlnu nejvýraznější, což je koeficient j v rovnici (7.12). Aby QRS komplex transformovaného svodu 

iii. více odpovídal naměřenému standardnímu svodu, je vhodné změnit koeficient pro ortogonální svod 

Z, tedy koeficient k z rovnice (7.12). Jako optimální byly experimentálním měřením, optickým 

vyhodnocením a porovnáváním hodnoticích parametrů shodnosti zjištěny nové koeficienty, které jsou 

uvedeny tučně v Tab. 7-4. 

 

Tab. 7-4: Kalibrované Dowerovy koeficienty – nové jsou tučně. 

Standardní EKG svody i j k 

I (i.) 0,632 -0,6 0,059 

III (iii.) -0,397 1,301 1 

 

Po kalibrované transformaci a filtraci signálů jsou nové hodnoticí parametry v Tab. 7-5. Kalibrace 

má za následek nezanedbatelný nárůst korelace. V případě svodu i. jde o navýšení o zhruba 0,1 a v 

případě svodu iii. jde o nárůst zhruba 0,07. Změna MSE není příliš výrazná. U svodu i. jde o mírné 

zlepšení a u svodu iii. jde o mírné zhoršení. Nárůst PRMD chyby je zřejmě způsoben změnou amplitud 

obou signálů, ale pro diagnostiku lékařem a tuto práci je důležitější získaná vyšší optická podobnost. 

 

Tab. 7-5: Korelace filtrovaných svodů - standardní EKG vs KGM. 

Svody i. ii. iii. 

MSE 0,0055*10^-5 0,5498*10^-5 0,0427*10^-5 

Korelace 0,8110 0,9472 0,9612 

PRMD (5000 

vzorků) 

6,4020 % 27,4745 % 9,4238 % 

 

Na Obr. 7-9 jsou opticky více si podobné nově kalibrované svody. Kalibrovaný transformovaný 

svod i. má výraznější a lépe čitelnou P vlnu a kalibrovaný svod iii. má nyní QRS komplex více shodný 

se standardním EKG naměřeným svodem. Tyto nové signály jsou již více než dostatečné i pro lékařskou 

diagnózu. 
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a) 

 

 

b) 

Obr. 7-9:  Porovnání vyfiltrovaných standardních EKG (modrá) a zkalibrovaných, transformovaných 

KGM (červená) svodů: a) i. b) iii. 

Jelikož doposud nebyla publikována literatura zabývající se optimální metodou transformace 

KGM systému na standardní EKG, slouží tato kapitola jako návrh základní metody transformace a jejího 

zpřesnění filtrací signálu a ručním kalibrováním. Je vhodné při každém novém měření, kdy se znovu 

umísťují elektrody na tělo, transformační koeficienty kalibrovat, pro dosažení co nejlepších výsledků 

optického srovnání a hodnoticích parametrů podobnosti. V této práci není cílem navrhnout 

automatizovanou metodu kalibrace, ale poskytnout určitý náhled na to, jak lze transformací získat signál 

více odpovídající standardním svodům. V budoucí práci bude vynaložena snaha kalibraci automatizovat 

například algoritmem vyhledávajícím optimální transformační koeficienty na základě korelační funkce. 

Autor páce doporučuje zájemcům porovnat i ostatní metody transformace jako jsou například kvazi 

ortogonální nebo regresní metody popsané Korsem [87], [88] a metodu nejmenších čtverců [87], [89] 

které by také mohly transformaci zpřesnit. 

Takto připravené signály shodných svodů je nyní možné porovnat mezi sebou a rozhodnout zda 

v určitém časovém okamžiku některý z nich podává kvalitnější informaci. Dalším cílem této práce je 

vytvořit algoritmus, který dokáže provést selekci kvalitnějšího z obou porovnávaných svodů a 

eliminovat tím pohybové či jiné artefakty.  
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7.4 Algoritmus pro eliminaci pohybových artefaktů selekcí kvalitnějšího 

svodu 

Pro tvorbu a testování algoritmu za účelem selekce kvalitnějšího svodu bylo naměřeno asi 250 

pohybových artefaktů, během mírných, středních a intenzivních pohybů, na devíti záznamech, každý o 

délce 40 sekund. Algoritmus pro selekci svodu s nižším zatížením pohybovými artefakty v určitém 

časovém intervalu, byl vytvořen na základě experimentů, pozorování a logické dedukce. Z pořízených 

záznamů na Obr. 7-10 je patrné, že pohybové artefakty jsou zpravidla náhodná navýšení amplitudy 

kladným či záporným směrem a rychlé zákmity neboli hroty.  

 

 

Obr. 7-10:  Naměřené standardní EKG svody s pohybovými artefakty. 

Z charakteru pohybových artefaktů je také možné vyvodit, že podle jejich intenzity mají určitý 

průběh a tvar. Lze tedy předpokládat jejich výskyt a nárůst, a to porovnáním dvou shodných svodů, z 

nichž každý je měřen jiným svodovým systémem. Úvaha je taková, že pokud suma absolutních hodnot 

amplitud je v určitém časovém úseku u některého z porovnávaných signálů menší, znamená to, že je 

tento signál pravděpodobně méně zatížen pohybovými artefakty. A také čím větší je největší rozdíl mezi 

maximální a minimální hodnotou v daném úseku, tím je vyšší pravděpodobnost pohybového artefaktu. 

Nicméně je třeba vzít v úvahu QRS komplex, který bývá také minimální a maximální hodnotou  

v určitém úseku. 

Předpoklad zní: Pokud měříme stejný svod dvěma různými systémy rozmístění elektrod, bude, 

díky nehomogenitě měřeného prostředí, náhodné povaze pohybových artefaktů a rozdílnému umístění 

elektrod, některý z těchto svodových systémů v určitém časovém úseku více zarušen než ten druhý.  

Optické porovnání pořízených záznamů s pohybovými artefakty ze standardních EKG  

a transformovaných KGM svodů na Obr. 7-11 podporuje splnění předpokladu. Předpoklad by měl platit 
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také v případě současného použití více než dvou různých svodových systémů a je tak možné ještě zvýšit 

pravděpodobnost, že některý ze systémů bude v daném časovém okamžiku kvalitnější než ty zbývající. 

Na druhou stranu bude nejspíš nutné navýšit počet elektrod, což může být nežádoucí. 

Na Obr. 7-11a je vyobrazen transformovaný signál z KGM systému (červená křivka), který je 

méně rušen pohybovými artefakty a nese tak více užitečné informace než standardní EKG svod (modrá 

křivka). Na Obr. 7-11b lze naopak pozorovat, že zhruba na intervalu pět až sedm tisíc vzorků je 

kvalitnější signál ze standardního EKG svodu (modrá křivka). Je to dáno zejména odlišným rozmístěním 

elektrod, a proto jsou pohybové artefakty v odlišných částech těla během pohybu různě intenzivní. Jinak 

řečeno stejný pohyb těla může působit na standardních EKG svodech vyšší rušení než na záznamu  

z KGM systému a naopak. 

  

 

a) 

 

 

b) 

Obr. 7-11:  Standardní EKG a transformovaný KGM svod i. s pohybovými artefakty: a) Signály  

s odfiltrovaným síťovým rušením 50 Hz. b) Porovnání signálů po filtraci HP, LP a 50 Hz. 
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Dále navržený algoritmus má za úkol porovnat tyto dva signály, a z hlediska pohybových či jiných 

artefaktů s podobným charakterem rozhodnout, který ze záznamů je méně zarušen a je tedy kvalitnější. 

Pro výpočet algoritmu je vždy počítán poslední úsek z obou shodných svodů a to suma absolutních 

hodnot amplitud, která je rozhodnou hodnotou. Formou plovoucího okna se počítaný úsek posouvá 

zároveň s časovou osou a je proto vhodný i pro kontinuální měření. Za cenu určitého zpoždění 

výsledného signálu lze tedy rozhodnout, který ze dvou shodných svodů je pravděpodobněji méně zatížen 

pohybovými artefakty. Z experimentálního testování bylo zvoleno zpoždění půl sekundy a tedy 250 

vzorků. Toto zpoždění je přijatelné i při real time monitorování kdy výsledný signál zpožděný o půl 

sekundy, tedy přibližně o polovinu jednoho tepu při klidovém režimu, není natolik omezující. Nastavení 

Nižší nižšího zpoždění je možné, ale za cenu vyšší míry přeskakování mezi signály během selekce. 

Hodnota parametru zpoždění je vhodná k dalšímu testování a optimalizaci.  

 

7.4.1 Algoritmus 1 – Suma hodnot 

Výpočet rozhodné hodnoty y pro aktuální vzorek n vstupního signálu x je: 

 

𝑦[𝑛] = ∑ |𝑥[𝑘]|

𝑛

𝑘=𝑛−𝑑

, (7.16) 

 

kde d = 250 vzorků (zpoždění), n = aktuální vzorek a k je posloupnost n-d, n-d+1, n-d+2, …, n. 

 

Algoritmus 1 dále porovnává vypočtené rozhodné hodnoty pro oba porovnávané signály kde  

y1 je rozhodná hodnota pro standardní EKG svod (vstupní signál x1) a y2 je rozhodná hodnota pro 

transformovaný KGM svod (vstupní signál x2), a pokud  

 

𝑦1[𝑛] <  𝑦2[𝑛] (7.17) 

 

pak výsledný signál z, resp. signál, který je méně rušen pohybovými artefakty, je roven signálu  

x1 (standardní EKG svod): 

 

          𝑧[𝑛] = 𝑥1[𝑛],      (7.18) 

 

jinak je roven druhému signálu x2 (transformovaný KGM svod): 

 

𝑧[𝑛] = 𝑥2[𝑛] (7.19) 
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Výsledky testování Algoritmu 1 na Obr. 7-12 ukazují, že v případě mírných a středních 

pohybových artefaktů je automatická selekce kvalitnějšího svodu funkční a efektivní. Oba porovnávané 

svody (modrá a červená křivka) jsou na Y ose posunuty směrem výše, aby výsledný signál z (zelená 

křivka) byl viditelný v nule. V první části záznamu je vyobrazeno, že algoritmus upřednostnil 

transformovaný KGM svod a v druhé části, oddělené fialovou svislou čarou, přepnul na standardní EKG 

svod, čímž automaticky upřednostnil kvalitnější signál. 

 

 

Obr. 7-12:  Naměřený EKG a transformovaný KGM svod i. s pohybovými artefakty a výsledný signál 

vybraný algoritmem 1 pro selekci kvalitnějšího svodu. 

Na Obr. 7-13 je další příklad vyhodnocení Algoritmem 1 pro selekci kvalitnějšího svodu. Jedná 

se o záznam běžného pohybu u stolu při práci s PC a přemísťování předmětů v rámci stolu. Je patrné 

nastavené zpoždění o 250 vzorků, než Algoritmus 1 vyhodnotí, který signál je kvalitnější. V tomto 

případě je kvalitnější transformovaný KGM svod. Automatickou selekci a výsledný signál lze případě 

těchto pohybových artefaktů více zkvalitnit. 

 

 

Obr. 7-13:  Naměřený EKG a transformovaný KGM svod i. s pohybovými artefakty a výsledný 

signál vybraný Algoritmem 1 pro selekci kvalitnějšího svodu. 
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7.4.2 Algoritmus 2 – Rozdíl hodnot 

V signálech (Obr. 7-13) převažují hroty a je proto vhodnější použít jiný algoritmus počítající 

rozhodnou hodnotu y a namísto vzorce (7.16) použít vzorec (7.20), u kterého je nyní zpoždění pouze 20 

vzorků. Za tento úsek posledních dvaceti vzorků Algoritmus 2 vyhodnocuje rozdíl mezi maximální a 

minimální hodnotou v tomto úseku. Jedná se o rozdíl funkcí maximální (Max) a minimální (Min) 

hodnoty vstupního signálu x v daném úseku: 

 

    𝑦[𝑛] = 𝑀𝑎𝑥(𝑥[𝑘]) − 𝑀𝑖𝑛(𝑥[𝑘]) (7.20) 

 

kde d = 20 vzorků (zpoždění), n = aktuální vzorek a k je posloupnost n-d, n-d+1, n-d+2, …, n.  

 

Algoritmus 2 poté pokračuje stejně jako Algoritmus 1 vzorci (7.17) až (7.19). 

 

Touto úpravou dostaneme nový Algoritmus 2, který je rychlejší a vhodnější pro pohybové 

artefakty vyobrazené na Obr. 7-13. Výsledek Algoritmu 2 je na Obr. 7-14. Hroty na vzorcích 4500 až 

7000 jsou ve výsledném signále eliminovány rychleji a tedy efektivněji. Nicméně Algoritmus 2 má nižší 

efektivitu rozhodování v případě artefaktů v oblasti okolo 7500 vzorků na ose X, kde je zobrazeno 

nežádoucí zdvojení QRS komplexu. 

 

 

Obr. 7-14:  Naměřený EKG a transformovaný KGM svod i. s pohybovými artefakty a výsledný signál 

vybraný Algoritmem 2 pro selekci kvalitnějšího svodu. 

Oba algoritmy je možné kombinovat a alespoň částečně tím kompenzovat nedostatky každého  

z nich. Po provedení obou algoritmů 1 i 2, je možné porovnat získané, selektované signály mezi sebou 

a ještě jednou vybrat kvalitnější signál. Pro tuto operaci je použit opět Algoritmus 1, který za cenu 

dalšího zpoždění 250 vzorků, vybírá výstupní signál z algoritmu 1 a 2. Na Obr. 7-15 je červená křivka 

signál z Algoritmu 1, modrá křivka je signál z Algoritmu 2 a zeleně je označen nový signál, který vznikl 
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kombinací obou algoritmů. Konkrétně je zde vyobrazeno vyhlazení hrotů (první tři šipky) za pomoci 

Algoritmu 2 a oprava QRS komplexu (poslední dvě šipky) výběrem signálu z Algoritmu 1. Tímto 

způsobem lze v některých případech využít kladných vlastností obou algoritmů a ještě více zkvalitnit 

automatickou selekci kvalitnějšího svodu. 

 

 

Obr. 7-15:  Signály z algoritmu 1 a 2 a jejich kombinace znovu použitím algoritmu 1 mezi nimi. 

 

7.5 Zhodnocení výsledků 

Další grafy, na kterých je zobrazen výsledek rozhodování algoritmů jsou v příloze A.1. 

Vyhodnocení efektivity algoritmů je možné provést na základě optického porovnání, kdy z naměřených 

záznamů je patrné, že v případě mírných a středních pohybů, jsou algoritmy schopny efektivně vybírat 

kvalitnější signál, protože jeden ze svodů je méně rušen pohybovými artefakty.  

Algoritmus 1 je v selekci kvalitnějšího signálu více robustní, protože u něj nedochází k častým 

přeskokům vybíraných signálů jako v některých případech u Algoritmu 2. Algoritmus 2 je na druhou 

stranu v porovnání s Algoritmem 1 velmi rychlý a proto rychleji rozpozná pohybové artefakty ve tvaru 

ostrých hrotů. Číselné vyjádření efektivity algoritmů by bylo možné v případě dostupného referenčního 

signálu EKG, který by byl zcela čistý od rušení i artefaktů nebo v případě hodnoticího parametru kvality 

pro každý signál. V důsledku nepravidelnosti EKG záznamu s pohybovými artefakty však není snadné 

takový parametr, který by byl spolehlivým ukazatelem kvality signálu, vytvořit a jeho tvorba přesahuje 

rámec této práce. Z optického porovnání výsledků, kdy počet naměřených pohybových artefaktů, při 

mírných a středních pohybech, je zhruba 150 (1 artefakt na délku jednoho tepu), však lze odhadovat, že 

úspěšnost selekce kvalitnějšího svodu těmito algoritmy se pohybuje nad 85 % pro Algoritmus 1 a okolo 

60 % pro Algoritmus 2. Nízká úspěšnost Algoritmu 2 je dána tím, že pokud mají pohybové artefakty 

jiný tvar než hroty, například výkyvy amplitudy, pak díky nízkému zpoždění selekce svodu také rychle 

přeskakuje mezi signály a výsledný signál je díky tomu také zarušen. V tomto případě je vhodné provést 
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kombinaci obou algoritmů a alespoň částečně tento nedostatek kompenzovat, kdy v případě kombinace 

je úspěšnost odhadem více než 70 %. 

Během testování algoritmů bylo zjištěno, že je zde prostor pro další optimalizaci a zvyšování 

úspěšnosti. Cílem této práce však není najít optimální řešení, ale představit nový přístup a metodu 

eliminace či minimalizace pohybových artefaktů, která zkvalitňuje výsledný signál pomocí selekce 

kvalitnějšího svodu. Tento cíl byl splněn vytvořením dvou algoritmů a jejich kombinováním, které může 

v některých situacích selekci kvalitnějšího svodu ještě více zpřesnit. 

Problém nastává v případě velmi intenzivního pohybu, kdy jsou celkově zarušeny signály z obou 

systémů rozmístění elektrod a algoritmus tak v podstatě nemá z čeho vybrat, protože oba signály 

obsahují více rušení než užitečné informace. V takovém případě je vhodné využít některou z již 

exitujících metod detekcí a eliminací pohybových artefaktů (viz kapitola 3.4). Podle toho, jak bude 

zvolená metoda úspěšná, ji lze poté opět doplnit algoritmem selekce kvalitnějšího svodu podle této 

práce.  
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8 Závěr a shrnutí 

Splněné disertační cíle 1. a 2. jsou uvedeny v kapitole 5. Jsou vytvořeny inovační kapacitní 

elektrody pro snímání biopotenciálů z lidského těla. Kapitola popisuje vývoj, konstrukci, schéma 

zapojení a naměřené výsledky. Konstrukce nových kapacitních elektrod je chráněna užitným vzorem  

a podaný patent je ve fázi schvalování. Elektrody umožňují měřit EKG bezkontaktně tedy bez vodivého 

spojení s kůží a to i přes tenkou vrstvu nevodivého materiálu jako je například bavlněné triko. Díky 

konstrukčnímu uspořádání není potřeba použití gelu zvyšujícího vodivost v místě elektrody a snímané 

místo není potřeba očistit. Výhodou keramického povrchu snímací vrstvy kapacitní elektrody oproti 

jiným elektrodám s kovovou snímací vrstvou je odolnost vůči oxidaci, při které vzniká polarizační 

napětí a zkreslení užitečného signálu zejména při pohybu. Eliminují tím pohybové artefakty, které 

vznikají vlivem oxidace kovových elektrod zejména při déletrvajícím měření (např. EKG holtery). Také 

ze srovnání s gelovými elektrodami je patrné nižší rušení pohybovými artefakty. Toto má velký význam 

při dlouhodobém snímání biopotenciálů v systémech pro domácí péči, monitorování sportovců při 

sportovních aktivitách a monitorování účastníků záchranných složek během zásahu. 

Disertační cíl 3. je popsán v kapitole 6. Je vytvořen měřicí systém umožňující současné měření 

standardních EKG svodů spolu s VKG, konkrétně s kardiogoniometrickými svody. V kapitole je 

uvedeno blokové schéma, schéma zapojení a způsob, jakým byly signály získány. Použití pouze osmi 

elektrod pro měření těmito dvěma systémy je výhodou z hlediska komfortního nošení. Tím je umožněna 

implementace například do oblečení nebo nositelného pásu ve tvaru X. Díky transformaci z VKG je 

možné získat i více standardních svodů než je systémem měřeno a to konkrétně 12-ti svodové standardní 

EKG. Vytvořený měřicí systém je základem pro vytvoření kompaktního prototypu vhodného pro 

mobilní monitorování. 

Cíle 4. a 5. jsou popsány v kapitole 7. Jsou vytvořeny dva různé algoritmy - komparátory pro 

porovnávání signálů z hlediska pohybových artefaktů a selekci signálu kvalitnějšího. Kapitola obsahuje 

popis naměřených signálů, jejich zpracování, transformaci VKG na EKG, vyhodnocení přesnosti 

transformace, kalibraci a vytvořené algoritmy i s výsledky. VKG signál z kardiogoniometrických svodů 

je nejprve transformován na odpovídající standardní EKG svody I, II a III. Poté je upraven, aby co 

nejvíce odpovídal těmto měřeným standardním svodům. Jelikož doposud nebyla publikována práce 

zabývající se transformací KGM na EKG, klade si tato kapitola za cíl předvést základní metodu 

transformace, kalibrace a jejich vyhodnocení. Algoritmy jsou vytvořeny na myšlence, že pokud je měřen 

stejný EKG svod více systémy rozmístění elektrod, bude některý z těchto signálů více rušen 

pohybovými artefakty, než ty zbývající. V této práci jsou použity dva systémy rozmístění elektrod, a 

proto je předpokládáno, že v určitém časovém úseku, ve kterém se nachází pohybové artefakty, bude 

jeden z těchto dvou signálů kvalitnější. Použití více systémů rozmístění elektrod je možné, ale za cenu 

vyššího počtu elektrod, což již může být nežádoucí. Navržené algoritmy jsou díky nízkému zpoždění 

vhodné pro mobilní online monitorování. V jednom případě jde o zpoždění půl sekundy a ve druhém 

pouze  

o 0,04 sekundy. Jejich kombinací je možné v některých případech eliminovat nedostatky každého 

z nich. Automatické přepínání měřicího systému na kvalitnější svod eliminuje pohybové artefakty  
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a zkvalitňuje tím EKG záznam téměř v reálném čase. Díky tomu jsou tyto algoritmy vhodné pro mobilní 

monitorovací systémy. 

Mobilní monitor může využívat i chytrých mobilních telefonů k dalšímu zpracování, ukládání, 

zobrazování a odesílání dat. Široká využitelnost takového zařízení zahrnuje oblasti telemedicíny, 

rizikových povolání (hasiči, ozbrojené složky a jiné), sportu, ale i domácího použití. 

ONEC TEXT 1 

8.1 Výhled na další práci 

V současné době probíhá vývoj kompaktního prototypu pro současné měření EKG a VKG ve 

formě nositelného zařízení na baterii. Toto zařízení o velikosti zhruba 4 x 6 x 2 cm bude mít 

implementován Bluetooth 4.0 modul pro komunikaci např. s mobilním telefonem. Zařízení bude sloužit 

k dalšímu testování zde uvedených algoritmů při běžných denních činnostech. 

Dále bude experimentováno s nastavením algoritmů, jako například se zpožděním či nastavením 

poměru, o jaký násobek musí být rozhodná hodnota větší nebo menší, aby byl některý ze signálů 

upřednostněn a vybrán. Minimalizovat zpoždění pro předzpracování EKG signálu je možné 

implementací filtrace již při HW návrhu a bude navržena automatická kalibrace transformačních 

koeficientů na základě zpětného vyhodnocování korelačních parametrů.  

Otázkou také zůstává, jak si zde navržené algoritmy poradí např. s komorovými extrasystoly či 

jinými patologiemi srdeční činnosti, které mohou způsobit rapidní výkyvy amplitud v krátkém čase. Je 

tedy vhodné otestovat je na širším spektru případů, kde bude podstatné zachovat užitečnou informaci 

z hlediska kardiologie. Při tomto testování budou dále optimalizovány stávající a vyvíjeny nové 

algoritmy selekce kvalitnějšího svodu z hlediska pohybových artefaktů. 

Smyslem celé této práce a výše popsaného výhledu je dojít do stavu, kdy například senioři, 

pacienti, sportovci či záchranné složky budou moci komfortně nosit mobilní monitorovací systém, který 

bude robustní z hlediska pohybových artefaktů. Tento systém bude, v ideálním případě, možné používat 

i přes tenkou vrstvu oblečení například přes triko. Díky tomu bude možné sledovat zdravotní stav online, 

dlouhodobě záznamy vyhodnocovat a včas reagovat na případy kritického ohrožení nositele.
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I PŘÍLOHY 

A Naměřené signály a vyhodnocení algoritmy 

A.1 Automatická selekce kvalitnějšího svodu 

Následují grafy s výsledky selekce kvalitnějšího signálu pomocí vytvořených algoritmů. Nejsou 

zde uvedena všechna měření, ale pouze asi jedna třetina. Zbývající měření jsou na vyžádání u autora. 

Popis je v legendě grafů. Modrá křivka představuje naměřený EKG signál ze standardních svodů, 

červená křivka je odpovídající transformovaný KGM svod a zelená křivka je výsledný, algoritmem 

vybíraný signál. Grafy jsou bez slovního hodnocení, jelikož vyhodnocení účinnosti algoritmů je možné 

i pro laického čtenáře. 

 

Výsledky Algoritmu 1: 
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Algoritmus 2: 
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