
 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 

 

 

 

AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Rozhraní biomedicínských aplikací 

 

Autor: Ing. Karel Vlach 

Školitel: doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc. 

Obor: Technická kybernetika (2612V045) 

 

Ostrava 2016 



 
 

Úvod – abstrakt 

Monitorování EKG je jednou z biomedicínských aplikací na rozhraní přístroj-lidské tělo. Vlivem 

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 popsán 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. Práce dále obsahuje 

nový přístup k řešení tohoto problému.  

Vytvořen je 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. Výhoda této metody je v 

možnosti kombinace s jinými již dostupnými postupy eliminace pohybových artefaktů. Proto jsou 

inovované kapacitní elektrody i komparátor vhodné pro použití v mobilních monitorech EKG.  

 

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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1 Prototyp kapacitní elektrody – 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). 

Podstata vynálezu [1] 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. 1-1). 

 

ochranný povrch
dielektrikum - keramický disk
kovová elektroda
přívodní vodič

odstranění kovové 
elektrody  

Obr. 1-1: Příklad konstrukce vazebního členu kapacitní elektrody vzniklého odstraněním kovové 

elektrody diskového keramického kondenzátoru. 

Schéma konstrukčního uspořádání elektrody je na Obr. 1-2. 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. 1-2: Schéma konstrukčního uspořádání kapacitní elektrody. 
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1.1 Měřicí systém 

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

Obr. 1-3. 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. 1-3: 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 [2]. Vstupní 

analogový integrovaný obvod ADS1298 disponuje 24bitovým delta-sigma analogovo-digitálním 

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 
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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. 

 

1.2 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. 1-3. Byly použity kapacitní 

elektrody s OZ OPA124 s bipolárním napájecím napětím. 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. 1-1. Výsledný odstup signál/šum (dB) SNR (Signal to 

Noise Ratio) byl získán dle vztahu: 

 

𝑆𝑁𝑅 (dB) = 20 log (
𝑈pk−pk

EKG

𝑈pk−pk
ŠUM

), (1.1) 

 

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

ŠUM  je napětí „špička-špička“ šumu. 

Z Tab. 1-1 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. 
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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. 1-1: 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. 1-4), který je 

srovnatelný s naměřeným signálem vlastním systémem [3] pomocí nemocničního monitoru vitálních 

funkcí GE DASH. 

  

Obr. 1-4: Elektroda přiložena přímo na kůži: Vlevo bez kondenzátoru. Vpravo s kondenzátorem. 

Signál měřený přes bavlněnou košili je na Obr. 1-5. 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. 
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Obr. 1-5: Elektroda přiložena přes bavlněnou košili. Vlevo bez kondenzátoru. Vpravo 

s kondenzátorem. 

 

2 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. 2-1. 

 

 

Obr. 2-1: 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 

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   
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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. 2-2 znázorňuje 

navržený měřicí systém. Celé zapojení při praktickém měření i s popisem je zobrazeno na Obr. 2-3. 

 

 

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

 

Obr. 2-3: Zapojený měřicí a vyhodnocovací systém. 

 

Osm kapacitních elektrod je zapojeno dle Obr. 2-1. 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 a mají také připraven vstup pro externí referenci. 

Rozměr elektrod je přibližně stejný jako průměr použitého kondenzátoru Y5V na rozhraní elektroda – 
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kůže a to 22 x 22 mm. Schéma a plošný spoj kapacitní elektrody s unipolárním napájením a operačním 

zesilovačem LMP7701 je na Obr. 2-4.  

 

 

Obr. 2-4: Schéma a plošný spoj kapacitní elektrody s unipolárním napájením (LMP7701). 

 

3 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. 3-1 je patrné, že pohybové artefakty jsou zpravidla náhodná navýšení amplitudy 

kladným či záporným směrem a rychlé zákmity neboli hroty.  
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Obr. 3-1:  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. 3-2 podporuje splnění předpokladu. Předpoklad by měl platit 

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. 3-2a 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. 3-2b 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. 
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a) 

 

 

b) 

Obr. 3-2:  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. 

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.  
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3.1 Algoritmus 1 – Suma hodnot 

Výpočet rozhodné hodnoty y pro aktuální vzorek n vstupního signálu x je: 

 

𝑦[𝑛] = ∑ |𝑥[𝑘]|

𝑛

𝑘=𝑛−𝑑

, (3.1) 

 

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] (3.2) 

 

pak výsledný signál z, resp. signál, který je méně rušen pohybovými artefakty, je roven signálu  

x1 (standardní EKG svod): 

 

          𝑧[𝑛] = 𝑥1[𝑛],      (3.3) 

 

jinak je roven druhému signálu x2 (transformovaný KGM svod): 

 

𝑧[𝑛] = 𝑥2[𝑛] (3.4) 

  

Výsledky testování Algoritmu 1 na Obr. 3-3 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. 
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Obr. 3-3:  Naměřený EKG a transformovaný KGM svod i. s pohybovými artefakty a výsledný signál 

vybraný algoritmem 1 pro selekci kvalitnějšího svodu. 

Na Obr. 3-4 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. 3-4:  Naměřený EKG a transformovaný KGM svod i. s pohybovými artefakty a výsledný 

signál vybraný Algoritmem 1 pro selekci kvalitnějšího svodu. 

 

3.2 Algoritmus 2 – Rozdíl hodnot 

V signálech (Obr. 3-4) převažují hroty a je proto vhodnější použít jiný algoritmus počítající 

rozhodnou hodnotu y a namísto vzorce (3.1) použít vzorec (3.5), 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: 



 

12 
 

 

    𝑦[𝑛] = 𝑀𝑎𝑥(𝑥[𝑘]) − 𝑀𝑖𝑛(𝑥[𝑘]) (3.5) 

 

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 (3.2) až (3.4). 

 

Touto úpravou dostaneme nový Algoritmus 2, který je rychlejší a vhodnější pro pohybové 

artefakty vyobrazené na Obr. 3-4. Výsledek Algoritmu 2 je na Obr. 3-5. 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. 3-5:  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. 3-6 je červená křivka 

signál z Algoritmu 1, modrá křivka je signál z Algoritmu 2 a zeleně je označen nový signál, který vznikl 

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. 
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Obr. 3-6:  Signály z algoritmu 1 a 2 a jejich kombinace znovu použitím algoritmu 1 mezi nimi. 

 

4 Zhodnocení výsledků 

Jsou vytvořeny inovační kapacitní elektrody pro snímání biopotenciálů z lidského těla. 

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. 

Je vytvořen měřicí systém umožňující současné měření standardních EKG svodů spolu s VKG, 

konkrétně s kardiogoniometrickými svody. 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. 

Jsou vytvořeny dva různé algoritmy - komparátory pro porovnávání signálů z hlediska 

pohybových artefaktů a selekci signálu kvalitnějšího. 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 
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se transformací KGM na EKG, klade si tato část práce 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  

a zkvalitňuje tím EKG záznam téměř v reálném čase. Díky tomu jsou tyto algoritmy vhodné pro mobilní 

monitorovací systémy. 

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 (0,04 s oproti 0,5 s), a proto rychleji 

rozpozná pohybové artefakty ve tvaru ostrých hrotů. Číselné vyjádření efektivity algoritmů by bylo 

možné buď 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 a 

vyhodnocení 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. Poměrně 

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, Algoritmus 2 rychle přeskakuje mezi 

oběma signály a výsledný signál je tímto zarušen. V tomto případě je vhodné provést kombinaci obou 

algoritmů a alespoň částečně tento nedostatek kompenzovat, kdy v případě aplikace obou algoritmů je 

správně vybrán méně zarušený signál ve více než 70 % artefaktů. 

Během testování algoritmů bylo zjištěno, že je zde prostor pro další optimalizaci a zvyšování 

efektivity. 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 

dostupných metod detekcí a eliminací pohybových artefaktů. Podle toho, jak bude zvolená metoda 

úspěšná, ji lze poté opět doplnit algoritmem selekce kvalitnějšího svodu podle této práce. Výhodou 

popsané metody je tedy možnost kombinovat ji s již známými postupy eliminace pohybových artefaktů. 
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ONEC TEXT 1 

4.1 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. Mobilní monitor může 

využívat 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. 

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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