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Abstrakt 

V této diplomové práci se zabývám vytvořením zařízení pro měření tepové frekvence 

řidiče z věnce volantu automobilu během obsluhy vozidla. Pro snímání srdeční aktivity byly 

vyroben potah na volant obsahující polymerové elektrody, kterými je biologický signál veden 

do 24-bitového EKG front endu, zpracován a digitalizován. Zpracování naměřených dat je 

prováděno algoritmem obsaženým v moderním 32-bitovém procesoru. Algoritmus na základě 

detekce a časové vzdálenosti R vln určí tepovou frekvenci. Průměrná hodnota tepové frekvence 

je vypisována na LCD displej.  

Klíčová slova 

Mikrokontrolér, mikroprocesor, Arduino, digitální komunikace, EKG, detekce R vlny, 

měření tepové frekvence, polymerové elektrody, displej, automobil, zdravotnická technika 

Abstract 

In these diploma thesis I am interested in construction of device for measuring heart rate 

frequency from steering wheel during driving car. For heart biological signal sensing was made 

overlay on steering wheel consist of polymer electrodes, which conducive biological signal into 

24-bit ECG Front End, where is signal preprocessed and digitalized. Measured data are 

processed by detection of R peak and estimating of heart rate frequency in powefull 32-bit 

processor. Averaged value of heart rates is displayed on LCD. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

EKG  Elektrokardiograf, elektrokardiogram 

AC  Alternating Current, střídavý proud 

DC  Direct Current, stejnosměrný proud 

AD/DA  Analogově-digitální/Digitálně-analogový převodník 

LED  Light Emitting Diode 

SNR  Signal Noise Ratio 

S/H  Sample and Hold 

IIR  Infinite Impulse Response 

FIR  Finite Impulse Response 

SPI  Serial Peripheral Interface 

SCK  Signal Clock 

MOSI/MISO Master Out Slave In/Master In Slave Out 

SS/CS  Slave Selected/Chip Selected 

DSP/DSC Digital Signal Processor/Digital Signal Controller 

CPU  Central Processing Unit 

RISC  Reduced Instruction Set Computing 

UART  Universal Asynchronous Reciever/Transmitter 

I2C  Inter-Integrated Circuit 

GPIO  General Purpose Input/Output 
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1 Úvod 

V současné době dochází k širokému nasazení monitorovacích prostředků 

diagnostikujících životní funkce osob do různých zařízení používaných v běžném životě. Cílem 

vývojářu je implementace snímacích zařízení, obsažených v mikrokontrolérech do zařízení 

používaných v běžném životě. Výhodou nasazení mikrokontroléru je jejich přesnost, minimální 

požadavky na napájení a jednoduchost. S rozvojem výpočetních možností a nasazením nových 

algoritmů se rovněž otevírají nové možnosti využití i v zařízeních kde doposud nebylo možné 

zajistit řádnou kvalitu výsledků. Cílem nových technologií je neustále zdokonalovat stávající, 

anebo vytvářet nová spolehlivá řešení snímání biologických signálů. 

V dnešních nových moderních automobilech nalezneme spousty pomocných asistentů 

hlídajících řidičovu pozornost. V případě nepozornosti jsou automobily schopny zahájit brzdný 

manévr a zabránit tím kolizi, hlídání dopravního označení anebo hlídání jizdního pruhu, aby 

nedošlo k vyjetí vozidla ze silnice. Nasazení aplikací hlídající řidičovy biologické funkce je 

dalším logickým krokem. Někteří výrobci nabízejí systémy hlídající řidičovu bdělost a v 

případě možného rizika se ozve pasivní varování, například varovný zvukový signál. 

Zaznamenaním biologických dat lze usnadnit rovněž vyšetřování nastále dopravní nehody. 

V této práci je popsán postup výroby zařízení snímajícího tepovou frekvenci 

prostřednictvím polymerových elektrod umístěných na volantu. Signál je zaznamenán 

moderním EKG front endem a zpracovávan algoritmem v procesoru s následným zobrazením 

naměřených hodnot tepové frekvence na LCD displej. První kapitoly přiblíží teorii 

fyziologických a patofyziologických aspektů srdečního systému. Následuje popis snímání, 

metod vyhodnocování EKG křivky a technické aspekty zpracovávaní biologického signálu. V 

návrhu měřicího řetězce následuje podrobný popis použitých součástí a jejich propojení pro 

vytvoření funkčního celku. V praktické části práce je popsán podrobný postup nastavení 

hardwaru a vysvětlen vypočítavací algoritmus. Vytvořené zařízení jsem důkladně otestoval v 

laboratorních podmínkách, ale také v reálném nasazení ve vozidle během řízení. Na základě 

získaných dat jsem provedl analýzu funkčnosti celého zařízení. V příloze se nachází 

fotodokumentace vytvořeného zařízení a jeho implementace ve vozidle. 
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2 Měření tepové frekvence 

2.1 Srdce 

Srdce je dutý svalový orgán, jehož hlavní funkcí je uvádět krev do pohybu v cevním 

systému. Nachází se v mezihrudí mezi plícemi, hrudní kostí a bránicí. Srdce se skládá ze tří 

vrstev: 

 Endocardium - tenká blána skládající se z endotelových buněk vystýlající 

vnitřek orgánu. Ze stejné tkáně jsou i srdeční chlopně. 

 Myocardium - tvořena příčně pruhovanou srdeční svalovinou. Její funkcí je 

provádět srdeční cyklus (systolu a diastolu) a udržovat synchronizaci mezi stahy 

komor a síní. 

 Pericardium - tvořena epikardem a osrdečníkem, mezi nimi je dutina vyplněna 

čirou tekutinou. Epikard je tenká vazivová vrstva přiléhající na srdeční svalovinu. 

V srdci se nacházejí dvě síně a dvě komory, jejich funkce se dělí na malý a velký krevní 

oběh. Malý krevní oběh vychází z pravé komory srdeční a dopravuje krev do plicního kmene, 

kde se tepny dělí pro pravou a levou plíci. Tímto způsobem dochází k okysličení krve v 

alveolách. Okysličená krev se opět vrací do srdce žílami do levé síně. Velký krevní oběh 

vychází z levé komory, aortou je dopravena do tělních tepen, až po arterio-venózní kapiláry. 

Kapilárami dochází k okysličení tkání z krve. Neokysličená krev se vrací horní a dolní dutou 

žilou do pravé srdeční síně. 

 

Obr. 2.1: Srdce s vyznačeným převodním systémem. [4] 
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Komory a síně jsou rozděleny srdečními chlopněmi. Ty mají při srdeční činnosti svůj 

význam. Při systole krev dostávájí do tepen a při diastole zabraňují zpětnému toku krve do 

tepen při nasávání ze žil. 

Zdravé srdce provede 60 - 100 stahů za minutu. Tento údaj se liší podle pohlaví, věku, 

zdravotního a psychického zdraví. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

2.2 Elektrická aktivita srdce 

Na vytvoření elektrické srdeční aktivity se podílí srdeční systém převodní. Podnět pro 

stah srdce vzniká v sinoatriálním uzlu, tato akce je reprezentována P vlnou. Síně mají v této fázi 

zápornější potenciál oproti zbytku srdeční tkáně. Dále se vzruch šíří oběma síněmi rychlostí 

0,8 - 1 m/s do atrioventikulárního uzlu. Z atrioventrikulárního uzlu vzruch dále pokračuje do 

ramének Hisova svazku, raménka představují spojení do příslušných komor. Šíření vzruchu z 

atrioventikulárního uzlu je reprezentováno jako interval PQ, rychlost šíření vzruchu je 0,05 m/s. 

Nakonec se vzruch rozšíří do Purkyňových vláken rychlostí 3 - 3,5 m/s, odkud se dostane do 

všech oblasti komorové svaloviny rychlostí 1 m/s. Tato finální část představuje komplex QRS. 

Vlna T představuje repolarizaci komor. 

 

Obr. 2.2: Záznam srdeční aktivity [3] 

 [1] [2] [3] [5] 
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2.3 Arytmie 

Jsou projevem špatné činnosti srdce. Špatná činnost může vzniknout poruchou vzniku 

vzruchu v sinoatriálním uzlu anebo poruchou šíření vzruchu. Jelikož srdce není elektricky 

homogenní, tak srdeční buňky vykazují dva typy elektrické aktivity: 

 Tachyarytmie - rychlý tep doprovázen rychle se opakujícími extrasystoly. Může 

být také doprovázeno fibrilací síní. 

 Bradyarytmie - pomalý tep zapříčiněný poruchou tvorby elektrického vzruchu, 

ale také špatným šířením elektrického vzruchu. 

[3] [4] 

2.4 Snímání EKG 

Elektrokardiografie je diagnostická metoda snímající elektrickou aktivitu srdce. Pro 

snímání elektrické aktivity je kladen důraz na vysokou přesnost všech prvků měricího přístroje. 

Amplituda snímaného signálu je v řádech milivoltů, takže je potřeba určitých zesilovacích 

schopností přístroje a udržovat přístroje správně zkalibrované. Výsledkem elektrokardiografie je 

elektrokardiogram. 

2.4.1 Elektrody  

Jsou to vodiče prvního řádu, vedou elektrický proud prostřednictvím volných elektronů. 

Lze je rozdělit podle místa snímání na povrchové, podpovrchové a mikroelektrody, a jsou 

aktivními snímači. To znamená, že při snímání potenciálů jsou zdrojem elektrické energie. 

Jelikož je lidská kůže vodičem druhého řádu, elektrický proud je veden pomocí iontů v buněčné 

a mimobuněčné tekutině, je důležité vytvořit mezi snímanou plochou na pacientově těle a 

elektrodou dostatečně vodivé spojení. Vnitřní impedance elektrody musí být co nejmenší, aby 

nedocházelo k úbytkům napětí. Elektrody musí být vždy sterilní, případně musí být možné je 

sterilizovat, zaroveň by neměly zásadním způsobem působit dráždivě na kůži. Pro diagnostiku 

EKG se obvykle používají jednorázové nalepovací elektrody. 

Mezi nejčastější elektrody pro snímání EKG se řadí Ag/AgCl. Jsou to elektrody druhého 

řádu. Skládájí se z čistého kovu, který je pokryt vrstvou těžkorozpustné soli tohoto kovu. Při 

snímání se mezi elektrodu a povrch kůže umisťuje vodivý gel usnadňující přenos potenciálu. V 

praxi se používají nalepovací plovoucí elektrody, které zároveň eliminují do jisté míry 

pohybové artefakty. Uprostřed kruhové elektrody se nachází kovový disk s naneseným vodivým 

gelem, po obvodu elektrody se nachází nalepovací vrstva. 
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Obr. 2.3: Typ plovoucí elektrody. [5] 

Pro snímání potenciálu z povrchu těla lze využít také vodivých polymerů. Polymery jsou 

tvořeny dlouhými řetězci makromolekul. Mezi běžně známé a užívané polymery se řadí 

například polyetylen nebo polyvinylchlorid, elektricky jsou nevodivé a jsou výbornými izolanty. 

Existuje však řada polymerů, které jsou elektricky vodivé, mezi nejlépe vodivé se řadí 

polyacetylen, polypyrrol a polyanilin. Vodivosti těchto polymerů se pohybují v rozmezí 0,01 –

 30 S.cm
-1

, ta je srovnatelná s vodivosti polovodičových materiálů. Dalšími chemickými 

úpravami lze dosáhnout u polyacetylenu vodivosti až 10
3 
- 10

5 
S.cm

-1
, ovšem to vede k omezení 

jeho stability, proto se pozornost přesunula k mnohem stabilnějším polymerům polyanilinu a 

polypyrrolu. Vodivé polymery nejsou schopny úplně nahradit kovové materiály kvůli jejich 

schopnosti měnit svou vodivost v reakci na vnější prostředí. 
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Obr. 2.4: Elektricka vodivost některých anorganických látek a organických polymerů. [24] 

2.4.2 Metody rozložení elektrod 

Neinvazivní snímání využívá systému 12elektrod měřících napětí na hrudníku a 

končetinách. Rozmístění elektrod může být různorodé, protože lze snímat potenciály na celém 

povrchu lidského těla. Pro standardní snímání EKG je umístění elektrod standardizováno na 

následující, tři končetinové a šest hrudních. Umístění elektrod se dělí do skupin dle autorů:  

 Einthovenovy bipolární končetinové - I, II, III 

 Goldbergerovy unipolární končetinové - aVR, aVL, aVF 

 Wilsonovy unipolární hrudní - V1, V2, V3, V4, V5, V6 

Snímání se provádí klipsovými elektrodami nebo plovoucími nalepovacími elektrodami. 

Snímací vrstva elektrod je z materiálu Ag/AgCl. 
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2.4.3 Einthovenovy bipolární končetinové svody 

Elektrody jsou umístěny na pravé paži (RA - Right Arm), levé paži (LA - Left Arm), levé 

noze (LL - Left Leg) a pravé noze (RL - Right Leg). Elektroda na pravé noze je pomocná a je 

zavedena v obvodu zpětné vazby k potlačení souhlasné složky signálu. Zapojení vychází z 

úvahy, že končetiny tvoří přibližně rovnoramenný trojúhelník. Končetiny představují přibližně 

stejně dlouhé vodiče, které spojují tyto vrcholy s elektrickým středem těla, kde se nachází srdce. 

 

Obr. 2.5: Zapojení Einthovenových bipolárních svodů. [5] 

2.4.4 Goldbergerovy unipolární končetinové svody 

Využití rozmístění elektrod je stejné jako při Einthovenově zapojení. Kladná svorka je 

připojena k jedné elektrodě Zbývající dvě elektrody jsou zapojeny přes odporový dělič jako 

referenční. Označení svodů je rozlišeno dle kladné svorky, na pravé ruce se označuje aVR 

(augmented - zesílené), na levé ruce aVL a na levé noze aVF. 

 

Obr. 2.6: Zapojení Golbergerových unipolárních svodů. [5] 

2.4.5 Wilsonovy unipolární hrudní svody 

Při tomto rozložení se elektrody umisťují k hrudní kosti. Tyto elektrody tvoří kladný pól. 

Záporný pól tvoří spojení tří končetinových svodů přes 5 kΩ odpor a je označen jako Wilsonova 

centrální svorka - WCT (Wilson Central Terminal). Záporný pól snímá elektrickou aktivitu 

srdce ve frontální rovině, zatímco kladný pól snímá v horizontální rovině. 
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Obr. 2.7: Zapojení Wilsonových unipolárních svodů s centrální svorkou. [5] 

2.4.6 Artefakty 

Jsou namodulovány na užitečný signál a působí jako rušivé elementy znesnadňující 

řádnou analýzu snímaných parametrů. Artefakty se dělí na technické a biologické, dle druhu 

podstaty rušení. Technické artefakty jsou způsobeny elektrorozvodnou sítí, nazývají se síťový 

brum, v signálu se projeví šumovou složkou na 50 Hz. Dalším technickým artefaktem je 

impulsní rušení od spínaných zdrojů různých zařízení, dále elektrostatické potenciály, které 

vznikají elektrostatickými výboji v blízkosti vstupních obvodů diagnostických přístrojů, ale také 

mohou vznikat špatným kontaktem elektrod s kůží nebo vysycháním vodivého gelu. Samotné 

analogové vstupní obvody mohou také generovat šum při kontaktu či změně teploty, digitální 

obvody jsou proti těmto rušením odolné. Biologické artefakty jsou pohybové artefakty. Změna 

koncentrace iontů na rozhraní elektroda-kůže způsobí změnu potenciálu. 

[3] [5] [7] 

2.5 Metody určení tepové frekvence 

Frekvence srdeční činnosti patří k důležitým sledovaným diagnostickým hodnotám v 

pracovní, klinické a sportovní medicíně. Vyhodnocení srdeční frekvence umožňuje odhalit 

poruchy činnosti srdce, arytmie. Zařízení zaznamenávající srdeční činnost se nazývá 

kardiotachometr. Tepovou frekvenci lze ovšem určit i na základě dalších vyšetřovacích metod: 

 Akustické vyšetření srdce 

 Snímání elektrické aktivity srdce 

 Snímání změny tlaku v krevním řečišti 
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 Snímání změny rychlosti toku krve v krevním řečišti 

 Změna objemu tkáně v závislosti na jejím prokrvení 

 Změna impedance tkáně v závislosti na jejím prokrvení 

 Analýzou dechové křivky 

[5] [7] 

2.5.1 Detektor R-vlny 

Pro hodnocení tepové frekvence se využívá detekce výskytu R vlny v komplexu QRS. R 

vlna se projevuje největší amplitudou. Detektor by měl splňovat několik požadavků. Měl by 

pracovat nezávisle na velikosti, polaritě a přítomnosti rušivých složek v EKG signálu. Každou 

rušivou složku lze popsat ve frekvenční oblasti a na základě známé frekvence je možné rušení 

odstranit vhodným filtrem. Rušivé složky mohou být dechové artefakty, je to rušení s frekvencí 

okolo 0,15 - 0,6 Hz. Artefakty, způsobené svalovými pohyby, bývají s frekvencí 20 - 500 Hz. 

Pohybem elektrod či pacienta při vyšetření má frekvenci 0,2 - 1,5 Hz anebo síťové rušení o 

frekvenci 50 Hz. Spektrum QRS komplexu se nachází v rozmezí 2,5 - 35 Hz. 

Přivedený EKG signál projde základní filtrací. Základní filtraci představují sériově 

zapojené filtry typu horní a dolní propusť, které omezí základní pásmo na rozsah 0,5 - 100 Hz. 

Dále je signál zesílen. Zisk zesilovače je upravován na příslušnou hodnotu prostřednictvím 

detektoru špičkové hodnoty a komparátoru. Pásmová propusť omezí pásmo na oblast frekvence 

QRS komplexu, má velmi strmou charakteristiku. V dalším bloku se signál umocní, čímž se 

dostane absolutní hodnota, výsledný signál bude mít zvýrazněné R vlny a bude se nacházet na 

kladné ose y. Pomocí dolní propusti dojde k vyhlazení signálu. 

 

Obr. 2.8: Blokové schéma detektoru R vln. [5] 
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2.5.2 Technické řešení kardiotachometru 

Hodnota tepové frekvence může být okamžitá nebo zprůměrovaná. Hodnota tepové 

frekvence může kolísat v malých mezích, proto se průměrná hodnota vypočítává z předchozích 

několika tepů. Takové hodnoty lze dále statisticky zpracovávat. Vstupní signál je zaznamenáván 

jako sled impulzů. Impulzy se vytváří průchodem signálu přes detektor R-vlny, kde je nastavená 

mezní hodnota amplitudy. Jakmile obvod zaznamená průchod přes danou mez, zaznamená se 

impulz na časové přímce. Ze záznamu se určí časový interval mezi dvěma R vlnami. Nejprve 

vypočítá vzdálenost dvou impulzů ve vzorcích (1), následně se tento interval podělí vzorkovací 

frekvencí signálu a získá se doba intervalu mezi dvěma impulzy v sekundách (2). Hodnota 

tepové frekvence za minutu se získá vydělením 60 sekund dobou intervalu mezi dvěma 

impulzy (3). 

RR
interval

= vzorek
i+1
- vzorek

i
    (1) 

 RRinterval - vzdálenost dvou impulzů ve vzorcích 

 vzoreki - pozice i-tého impulzu R vlny 

 vzoreki+1 - pozice následujicího impulzu R vlny od i-tého impulzu 

RR
t
=
RR

interval

f
vz

     (2) 

 RRt - vzdálenost dvou impulzů v sekundách 

 RRinterval - vzdálenost dvou impulzů ve vzorcích 

 fvz - vzorkovací frekvence 

Tepová frekvence = 
60

RR
t

    (3) 

 Tepová frekvence - hodnota má jednotku tepmin
-1

 

 RRt - vzdálenost dvou impulzů v sekundách 

Kardiotachometr lze sestavit na hardwarové úrovni a taktéž i na softwarové úrovni. 

Detekční obvod společně s čítači může být na speciálním jednočipu, v paměti se nachází 

program provádějící výpočet a výslednou hodnotu zobrazuje na displeji. 

[5] [7] [8] 

2.5.3 Metoda akustickým vyšetřením 

Metoda založena na auskultačním vyšetření srdce. Pacientovi se snímají srdeční ozvy, 

které vznikají změnou rychlosti proudění krve a opakovanou činnosti chlopní. Přístroj na 
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vyšetření se nazývá fonokardiograf. Na pacientově těle je umístěn mikrofon zaznamenávající 

akustický signál. Pomocí filtrů se odstraní nežádané složky namodulované do signálu, přičemž 

zůstanou špičky srdečních ozvů. Podobně jako u detektoru R-R intervalů lze vypočítat čas mezi 

srdečními ozvy s naslednou interpretaci výsledné hodnoty na displej přístroje. 

[5] [7] [8] 

2.5.4 Metoda měření při změně objemu tkáně 

Hodnotu tepové frekvence lze zjistit nepřímo při provádění pletysmografie. 

Pletysmografie sleduje změnu objemu tkáně v závislosti na jejím prokrvení. Hodnocení tepové 

frekvence se provádí z pulsové vlny. Vyšetření se provádí na konečcích prstů nebo na ušních 

lalůčcích. Nalezne se lokální maximum na jedné realizaci pulsové vlny a poté na následující 

realizaci. Vypočte se časový interval mezi oběma maximy a na základě toho se vypočítá počet 

tepů za minutu podobně jako v předchozích metodách. Získání pulsové vlny je možné na 

základě použití dvou fotodiod. Jedna fotodioda vyzařuje infračervené světlo o vlnové délce 

940 nm a druhá fotodioda přijímá infračervené světlo procházející tkání. V případě, kdy světlo 

prochází tkání se jedná o transmisní metodu, pokud jsou fotodiody umístěny na pomyslné 

přímce, světlo se od tkáně odráží a jedná se o metodu reflexní. Podobně funguje tato metoda za 

použití kapacitních snímačů nebo speciálních vakuových nádob s tlakovými senzory. 

[5] [7] [9] 

2.5.5 Metoda měření změnou impedance 

Zaznamenává se změna elektrické vodivosti v závislosti na změně obsahu krve ve 

vyšetřované oblasti. Dvě nebo čtyři elektrody jsou rovnoměrně umístěny na hrudníku. Snímá se 

absolutní hodnota elektrické impedance pro střídavý proud na frekvencích několika desítek kHz 

během určitého časového intervalu. Tato metoda umožňuje sledovat i jiné parametry, dechovou 

frekvenci, průtok krve ve vyšetřované oblasti nebo minutový objem srdce. 

[5] 
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3 Předzpracování biologických signálů 

Biologický signál musí být před zpracováním nejprve upraven tak, aby byla možná jeho 

analýza. Signál se musí vyfiltrovat, zesílit na potřebnou úroveň a poté digitalizovat AD 

převodníkem. Části obvodů pro předzpracování signálů mohou být konstruovány analogově, 

číslicově nebo kombinovaně. Schéma řetězce pro analogové předzpracování jednoho kanálu je 

uveden na obrázku 3.1. 

Obr. 3.1: Schéma analogového předzpracování biologického signálu. [5] 

Do vstupního předzesilovače jsou přivedeny elektrody. Vstupní předzesilovač je 

přístrojový zesilovač se zesílením 10 - 100. Slouží k potlačení souhlasného rušivého napětí, 

označuje se také jako impedanční přizpůsobení. Horní propust odstraňuje pomalu měnící se 

složky signálu, v tomto pásmu se mohou nacházet také pohybové artefakty. Izolační zesilovač 

slouží jako ochrana pacienta před unikajícími proudy z přístroje nebo také jako ochrana přístroje 

před defibrilačním pulzem a jeho zesílení je 1. Obvody ve vstupní části izolačního zesilovače 

jsou napájeny z galvanicky odděleného zdroje než obvody ve výstupní části. Pro oddělení 

napájecích napětí se používá DC-DC trafo, společně s izolačním zesilovačem tvoří izolační 

bariéru. Fitr typu dolní propust slouží k vymezení spektra sledovaného signálu. Pracuje také 

jako antialiasingový filtr, nepropustí vyšší frekvence než 100 Hz. Filtr síťového rušení, také 

nazývaný jako Notch filtr, je pásmová zádrž s nastavitelnou frekvencí 50 Hz nebo 60 Hz. 
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Zesilovač s proměnným zesílením provádí největší část zesílení v celém řetězci. Zesílení musí 

být vždy nastaveno tak, aby byl využit celý vstupní rozsah AD převodníku. Poslední blok tvoří 

AD převodník zajišťující převedení upraveného analogového signálu do číslicové podoby k 

následnému zpracování. 

Výhodnější a rychlejší je ovšem částečné zpracování analogově a částečné číslicově. 

Zesílení signálu se nadále provádí diskrétními součástkami, ale filtrace je dále řešená pomocí 

moderních digitálních signálových procesorů (DSP). Filtrace v DSP umožňuje jednoduchým 

nastavením definovat nové parametry filtrů nebo je zapínat a vypínat. Digitální filtry nejsou 

ovlivňovány okolními podmínkami a zachovávají si tím své charakteristiky při změně teploty. 

Na blokovém schématu 3.2 je znázorněno předzpracování signálu s využitím DSP pro jeden 

kanál. Oproti analogovému zapojení jsou na místě izolační bariéry použity optočleny. 

Optočleny jsou tvořeny v řadě LED diodami a fototranzistory, mezi nimiž dochází k 

informačnímu toku. 

 

Obr. 3.2: Schéma analogově digitálního předzpracování biologického signálu. [5] 

[5] [7] [9] 

3.1 Biozesilovače a jejich konstrukce 

Biozesilovače jsou speciálně navržené pro zesílení biologických signálů. Jejich funkcí je 

zesílení velmi slabých signálů o několik úrovní pro snadnější zpracování. Musí splňovat několik 

základních požadavků. Velká vstupní impedance v řádech desítek MΩ nebo jednotek GΩ, 

elektrody mají velkou impedanci a staly by se snadným zdrojem rušení. Obvody biozesilovačů 

musí být chráněny, aby nedošlo k poranění pacienta nebo poškození obvodů. Výstupní 
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impedance ze zesilovače je nízká. Musí operovat v pásmu spektra biosignálů, čímž lze 

dosáhnout zlepšení poměru SNR (poměr výkonu užitečného a rušivého signálu v dB). 

Biozesilovače musí mít veliké zesílení, obvykle 1000 a více. 

[5] [7] [9] 

3.2 Analogově digitální převodník 

Hlavní funkcí AD převodníku je analogový spojitý signál převést na posloupnost vzorků. 

Převod doprovází operace vzorkování a kvantování. Vzorkování je sejmutí hodnoty v 

definováním časovém úseku, tzv. vzorkovací frekvencí. Realizován je pomocí obvodu Sample-

and-hold, na obrázku 3.3 je demonstrace vzorkování. Hodnota vzorku se po dobu Δt nemění. 

 

Obr. 3.3: Vzorkování. [12] 

Pro správné vzorkování je nutné dodržet Nyquistův vzorkovací teorém. Vzorkovací 

frekvence musí být minimálně dvakrát větší než je největší frekvence, která má být 

navzorkována (4). 

f
vz
³ 2 × f

max
     (4) 

V případě nedodržení vzorkovací frekvence, dochází k podvzorkování, tzv. aliasing. 

Vysoké frekvence se zamaskují jako nižší. 

 

Obr. 3.4: Aliasing v časové oblasti. [12] 
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Ve frekvenční oblasti dochází při aliasingu ke slévání spekter, čímž se signál stane 

nerekonstruovatelný. 

 

Obr. 3.5: Aliasing ve frekvenční oblasti. [12] 

Po vzorkování dochází ke kvantování, přiřazení čísla vzorkované hodnotě. Hodnota 

vzorku je zaokrouhlena na hodnotu nejbližší kvantovací úrovně. Vzdálenost kvantizačních 

úrovní závisí na rozlišení převodníku. Rozlišení převodníku udává jeho bitové číslo. 

Kvantizační krok (5) je poměr vstupního napětí a počet úrovní převodníku. 

q =
U
in

2B
      (5) 

Existuje několik druhů převodníků lišící se zpracováním, rychlostí a odolností proti 

rušení. 

[5] [11] [12] [13] 

3.2.1 Komparační převodník 

Analogový signál je přiveden na vzorkovací obvod a následně pomocí logických obvodů 

vytvořena posloupnost jedniček a nul odpovídající hodnotě signálu. Každý komparátor má jinou 

porovnávací úroveň nastavenou dle referenčního napětí a velikosti odporu. Výhodou tohoto 

převodníku je vysoká rychlost převodu, v řádech desítek MHz. Nevýhodou je vysoký počet 

komparátorů, pro 8bitový převodník je potřeba 255 komparátorů, a malá odolnost proti rušení. 
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Obr. 3.6: Schéma komparačního převodníku. [11] 

[11] [12] [13] 

3.2.2 Aproximační převodník 

Digitální hodnota je převáděna DA převodníkem na analogovou hodnotu, která je 

porovnávána se vstupní vzorkovanou hodnotou. Výběr hodnoty se provádí metodou půlení 

intervalu. Pokaždé se porovná, ve které polovině hodnota leží a ta se dále půlí. Celý proces 

probíhá tak dlouho, dokud se nedosáhne co nejpřesnější hodnoty při daném kvantování, a poté 

je vzorkovaná hodnota předána na výstup převodníku. Konstrukčně jsou to jednoduché 

převodníky. Počet porovnávacích kroků je roven počtu bitů převodníku. Mají lepší odolnost 

proti rušení oproti komparačním převodníkům, avšak nejsou tak rychlé, rychlost převodu je 

řádově v jednotkách MHz. 

 

Obr. 3.7: Schéma aproximačního převodníku. [11] 
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3.2.3 Sigma - delta převodník 

Metoda je založena na modulaci sigma - delta. Delta modulace je převod analogové 

hodnoty na jednobitovou hodnotu obsahující informaci o změně signálu. Ve zpětné vazbě je 

zařazen DAC převodník. Výstupní hodnota je střední hodnotou vstupního signálu (PDM 

modulace) a je převedena v decimátoru na výstup převodníku. Decimátor je digitální filtr, 

digitální hodnota u PDM je počet impulzů za danou dobu. Tento typ převodníku vykazuje 

vysokou linearitu převodu a vysoké rozlišení. Nevýhodou je pomalejší převod, tudíž se hodí pro 

měření stejnosměrných nebo pomalu se měnících (majících nízkou frekvenci) signálů.  

 

Obr. 3.8: Schéma sigma - delta převodníku. [11] 

[11] [13] 

3.3 Digitální filtrace 

Nedílnou součástí zpracování signálů je jeho filtrace. V moderních systémech se již dnes 

využívá digitální filtrace. Digitální filtr pracuje již s digitalizovaným záznamem. Filtrace může 

být prováděna v počítači jako součást programu nebo ji může provádět speciálně navržený 

procesor provádějící sled matematických operací. Aritmeticko-logická jednotka, pracovní 

registry i instrukční sady jsou upraveny tak, aby pracovaly co nejefektivněji se signálem. 

Nespornou výhodou oproti analogovým filtrům je jejich přesnost při správně nastavených 

parametrech. Pro digitální filtraci se rozlišují dva typy filtrů dle odezvy. 

[7] [11] [12] [14] 

3.3.1 IIR filtry 

Jsou to filtry s nekonečnou impulzní odezvou. Při nesprávném nastavení mohou být 

nestabilní. Jejich fázová charakteristika není lineární, čímž se v signálu mění časové poměry. 

Projevují se dobrou filtrací již při použití nižších řádů a mají menší nároky na pamět při 

výpočtech koeficientů oproti FIR filtrům. Ve svém návrhu mají zavedenou zpětnou vazbu, viz 

obrázek 3.9. Přenosová funkce IIR filtru je vyjádřena rovnicí (6). 
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Obr. 3.9: Schéma IIR filtru se zpětnou vazbou. [15] 

    (6) 

[7] [11] [12] [14] [15] 

3.3.2 FIR filtry 

Jsou to filtry s konečnou impulzní odezvou. Nelze je konstruovat analogovými 

prostředky. Jsou vždy stabilní, avšak pro dobrou filtraci je nutné použít vysokých řádů. 

Nespornou výhodou je, že mají lineární fázovou charakteristiku. Tím pádem jsou vhodným 

prostředkem pro filtraci biosignálů.  

 

Obr. 3.10: Schémá FIR filtru. [14] 
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    (7) 

[7] [11] [12] [14] [16] 

3.4 Digitální signálové procesory 

Digitální signálové procesory (Digital Signal Processor) nebo kontroléry (Digital Signal 

Controller) jsou speciálně navržené procesory pracující se signálem. Jejich funkcí je 

zpracovávat digitální signál a provádět různé matematické operace efektivněji než klasické 

procesory. Jsou postaveny na Harvardské architektuře. Harvardská architektura má oddělené 

paměti pro program a zpracovávaná data, takže zpracovávaná data nemohou přepsat program. 

Paměti jsou oddělenými sběrnicemi propojeny s CPU, což značí jistý paralelismus při 

zpracovávaní dat. Tato koncepce ovšem neumožňuje využít volnou paměť alokovanou pro 

program pro využití při zpracování dat. CPU obsahuje instrukční sadu RISC, která vykonává 

operace na základě požadavku programu. Využití DSP se najde zejména ve zpracování videa či 

zvuku. 

 

Obr. 3.11: Harvardská architektura. [20] 

[20] 
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4 Komunikační sběrnice SPI 

Zkratka SPI (Serial Peripheral Interface) označuje sériové periferní rozhraní. Přenos dat 

probíhá synchronně po sériové sběrnici. Sběrnice slouží k propojení různých integrovaných 

obvodů s různými perifériemi, AD převodníky, vnějšími pamětmi, displeji, klávesnicí, případně 

propojení mikrokontrolérů. Napěťové úrovně signálů jsou dané použitou technologií. 

Skrze sběrnici lze propojit více zařízení najednou, z toho řídicí zařízení je nastaveno do 

režimu Master a koordinuje komunikaci s ostatními zařízeními v režimu slave. Komunikace je 

synchronizována hodinovým signálem SCK ze zařízení Master. Zařízení Master je se zařízením 

Slave propojeno čtyřmi komunikačními vodiči, viz obrázek 4.1. Příkazy ze zařízení Master jsou 

zprostředkována propojením kanálu MOSI, odpověď ze zařízení slave probíhá vodičem MISO. 

Tyto porty mají všechny zařízení společné. Výběr komunikace probíhá vodičem SS, každé 

Slave zařízení je připojeno na vlastní port SS. Zařízení Master má vybrané slave zařízení, může 

vybrat i více nebo dokonce všechny najednou, nastavením logické nuly a následně bude 

probíhat výměna dat. Nepoužívaná zařízení mají na portu SS nastavenou logickou jedničku. 

 

Obr. 4.1: Schéma propojení Master zařízení se Slave zařízeními. [18] 

Všechna zařízení obsahují posuvný registr, řízený hodinovým signálem, a záchytný 

registr, kterému jsou předávána data z posuvného registru. Data jsou serializována a postupně 

přenášena přes vodiče mezi posuvnými registry. Přijatý bit se od vysílacího zařízení zapíše na 

nejnižší pozici do registru přijímacího zařízení. 

[17] [18] 
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5 Návrh a realizace hardwarové části zařízení 

Vyhodnocení tepové frekvence je prováděno snímáním elektrického potenciálu z dlaní 

svírajících věnec volantu během řízení vozidla. Snímání je prováděno prostřednictvím elektrod 

na věnci volantu. Snímaný potenciál je sváděn do měřicí elektroniky. Hodnota tepové frekvence 

se vypočítávává algoritmem v paměťi mikroprocesoru a následně vypisuje na LCD displej. 

5.1 Použité součásti 

Při výběru jednotlivých částí zařízení byla zohledněna jejich kvalita, dostupnost, cena a 

byl kladen důraz na to, zda jejich měřicí rozsah odpovídá parametrům požadované aplikace. 

 Snímací polymerové elektrody 

 Mikrokontrolér pro snímání EKG ADS1298 

 Mikroprocesor AT91SAM3X8E 

 LCD displej 

5.1.1 Polymerové elektrody 

Ke snímání biopotenciálu byl využit polymer polyanilin. Výroba a nanesení polymeru na 

látku potahu volantu probíhaly v laboratorních podmínkách na fakultě. Při výrobě bylo 

postupováno dle následujících bodů. 

1. V první kádince bylo rozpuštěno 2,59 g (0,20 mmol) anilin hydrochloridu v 

50 ml destilované vody a ve druhé kádince bylo rozpuštěno 5,71 g (0,25 mmol) 

peroxydvojsíranu amonného v 50 ml destilované vody. Poté byly oba roztoky 

smíseny a došlo ke zmodrání směsi za vzniku anilininových oligomerů. 

2. Do reakční směsi byl vložen látkový potah. Postupně se začala vytvářet 

pernigranilinová forma polyanilinu, ta se projevila prohloubením zabarvení. Po 

dokončení reakce vznikl tmavězelený emeraldin. 

3. Po dokončení polymerizace byl látkový potah promyt ve 200 mmol roztoku 

kyseliny chlorovodíkové a následně ještě acetonem. 

Polymerace proběhla při laboratorních podmínkách (tj. 20 °C), po 10 minutách teplota 

směsi vzrostla na teplotu 38 °C. Při použití koncentrací nad 1000 mmolů může následkem 

vysoké teploty směsi dojít k výbuchu. Povrch látkového potahu byl pokryt 100 nm vrstvou 

polyanilinového filmu. Takto připravený polyanilin má ve hmotnosti 2 g vodivost 4 S.cm
-1

. 
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Měřený potenciál je řádově v milivoltech, je tedy potřeba použít řádně stíněných vodičů, 

aby nedocházelo k superponaci parazitních signálů. Vodiče jsou odděleně připevněny na 

polymerovaných plochách a zajištěny izolační páskou, k zamezení přímého kontaktu ruky s 

odizolovanou části vodiče a k minimalizaci pohybu odizolovaných částí vodičů na ploše 

polymerových elektrod. Fotografie vyrobených polymerových elektrod se nachází v příloze III. 

[24] 

5.1.2 Mikrokontrolér EKG ADS1298 

Mikrokontrolér z řady ADS1x98 od firmy Texas Instruments. Speciálně navržený pro 

snímání EKG nebo EEG biopotenciálů. Umožňuje simultánní snímání až z osmi kanálů 

najednou. Vstupní referenční šum lze redukovat nastavením zesílení, změnou rychlosti přenosu 

dat anebo volbou režimu napájení a referenčního napětí. Vstupní šumové pozadí se pro zesílení 

6 udává 4μVpp a 200pA. Zesílení obstarávají nízkošumové programovatelné zesilovače (PGA), 

které lze nastavit pomocí vnitřních registrů. Každý z osmi kanálů může mít rozdílné zesílení. Na 

výběr je 7 režimů zesílení (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12). Datový tok vzorků lze volit v rozmezí 250 -

 32000 vzorků za vteřinu. 

 

Obr. 5.1: Schéma zapojení PGA. [19] 

Napájení je možné volit unipolární ±1,5 V nebo bipolární +3 V. Napájení analogové a 

digitální části je oddělené. Při napájení analogové části obvodu 3,3 V je referenční napětí 2,4 V. 

Při napájení analogové části obvodu 5 V lze zvolit navíc referenční napětí 4 V. Odběr proudu je 

v rozmezí 10 - 100 mA v závislosti na použitém režimu snímání High Resolution nebo Low 

Power mode. 

Signál je digitalizován na vstupu každého kanálu analogově - digitálním převodníkem 

typu sigma - delta s rozlišením 24 bitů. Dále mikrokontrolér obsahuje obvod pro detekci 

odpojených svodů, zesilovače RLD (Right Leg Drive), vnitřní zapojení nízkošumových 

zesilovačů a 30 kΩ odporů umožňující vytvoření centrální Wilsonovy svorky a Goldbergových 
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svodů potřebných pro 12svodové EKG, obvod detekce stimulačních pulzů z kardiostimulátoru a 

obvod pro vytvoření simulačních testovacích signálů. Zároveň lze využít možnost použití 

vnitřního oscilátoru a vnitřní reference. Nastavení jednotlivých funkcí obvodů se rovněž provádí 

příslušným nastavením registrů uvedených v technické dokumentaci. Zařízení používá digitální 

komunikační sběrnici SPI. Spotřeba je mnohem menší než u zapojení s diskrétními součástkami, 

pohybuje se okolo 1 mW/kanál. Operační teplota se pohybuje v rozmezí -40°C až +85°C. 

 

Obr. 5.2: Funkční blokové schéma ADS1298. [19] 

Pro vývoj aplikací se mikrokontrolér dodává v sadě ADS1298 Front End Performance 

Demonstration Kit. Sada obsahuje osazený čip ADS1298 na vývojové desce a desku sloužící ke 

zpracování signálu pod označením MMB0 (Modular Mother Board). Obě desky jsou vzájemně 

propojené pomocí pinů. Vývojová deska s mikrokontrolérem zajišťuje základní zpracování 

měřeného biosignálu pro jeho interpretaci v softwaru počítače. Mikrokontrolér lze na 

hardwarové úrovni zapojit různými způsoby. Pro usnadnění vytvoření konkrétního testovaného 

zapojení slouží propojky. V technické dokumentaci je funkce každé propojky důsledně popsána, 

také lze k lepší orientaci využít elektrických schémat v příloze dokumentace. Deska MMB0 

obsahuje digitální procesor TMS320VC5507PGE umožňující provádění úpravu signálu, avšak 

tato deska slouží jako rozhraní mezi SPI komunikační sběrnicí mikrokontroléru ADS1298 a 

USB UART v počítači. Dále vývojová deska zajišťuje napájení pro ADS1298. Software 

dostupný z webových stránek firmy Texas Instruments umožňuje naměřená data interpretovat, 
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filtrovat a jednoduše nastavovat vnitřní registry pro různé režimy ADS1298. Nastavení registrů 

jsou přehledně vypsány v tabulce v programu, což velmi usnadňuje vývoj. 

 

Obr. 5.3: Dialogové okno měřicího softwaru. [21] 

Jednoduchým nastavením v softwaru lze provádět filtraci signálu. Notch filtr umožňuje 

odfiltrovat rušivé složky na frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz. Dále lze nastavit filtry typu dolní 

propust nebo horní propust, případně jejich kombinací vytvořit pásmovou propust či pásmovou 

zádrž. 

 

Obr. 5.4: Deska ADS1298 připojena k MMB0. [21] 

[19] [21] 
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5.1.3 Mikroprocesor AT91SAM3X8E 

Je to 32bitový procesor s jádrem Cortex-M3, americké firmy Atmel harwardské 

architektury s instrukční sadou RISC. Procesor pracuje na taktovací frekvenci 84 MHz, 

disponuje 512 kB flash pamětí pro uložení programu a 96 kB SRAM pamětí. S periferiemi 

umožňuje komunikaci prostřednictvím sběrnice SPI, I
2
C, UART, LIN, CAN a ethernetu. 

Prostřednictvím sběrnice JTAG se provádí zavádění vlastního programu do paměti procesoru. 

Součastí je také 12bitový ADC/DAC převodník. Operační napětí procesoru je v rozmezí 1,62 -

 3,6 V, pracuje tedy na 3,3 V logice. Pouzdro procesoru se vyrábí v provedení QFP (Quad Flat 

Package) nebo BGA (Ball Grid Array) s vyvedením 144 pinů. 

Pro snadný vývoj aplikací lze využít některé z vývojových kitů obsahujících právě tento 

procesor. Komerčně snadno dostupný je na vývojové platformě italské firmy Arduino pod 

označením Arduino Due. Schémata zapojení jsou volně dostupná na stránkách výrobce a tak lze 

tento vývojový kit vyrobit vlastními silami. Programátor mikroprocesoru se nachází na desce 

kitu, k tomuto účelu je použit mikrokontrolér ATmega16U2 s nahraným bootloaderem. Tím je 

umožněno snadné nahrávání vlastních programů prostřednictvím USB portu bez nutnosti 

použití dalšího zařízení. Programátor umístěný na desce lze obejít pomocí pinů označených 

ICSP (In-Circuit Serial Programming) a rovnou nahrát vlastní program pro bootloader bez 

použití dalšího speciálního programátoru. Pro komunikaci s perifériemi lze využít 

komunikačních linek CAN, LIN, SPI, I
2
C, sériového rozhraní a ethernet. K dispozici je 12 

analogových vstupních pinů, 2 analogové výstupní piny a 54 vstupně-výstupních pinů, z nich 12 

umožňující PWM modulaci. Všechny piny lze použít pro vstup vnějšího přerušení, kdy lze v 

případě nastáleho přerušení obsloužit určitou událost a dále pokračovat v programu. Napájení je 

využíváno z USB portu nebo také lze využít připojení baterie či adaptéru přes 2,1 mm jack 

konektor, hodnota vstupního napětí musí být v rozmezí 7 - 12 V. Deska umožňuje napájet další 

periférie napětím 5 V nebo 3,3 V s maximálním proudem 800 mA. Ostatní vstupně výstupní 

piny mají výstupní napětí 3,3 V a poskytují maximální proud 130 mA. Pro stabilní napájení 

periférií 5 V je potřeba zajistit vstupní napětí minimálně 9 V, jinak může docházet k výpadkům 

napájení. Po přivedení napájení se okamžitě začne provádět poslední nahraný program. Pokud 

by nastala situace, kdy prováděný algoritmus neprobíhá správně, nachází se na desce tlačítko 

provádějící reset. Další tlačítko na desce je označeno Erase, při jeho delším podržení dojde 

vymazání programu z paměti. Vývoj aplikací se provádí v softwaru IDE Arduino, který je volně 

dostupný ke stažení na stránkách firmy. Jedná se o vývojové prostředí běžící na platformě Java. 

Vychází z programovacího jazyka C, běžně užívaného pro programovaní mikroprocesorů. Lze 

tedy využít algoritmy běžně napsané v C nebo pouze s lehkými úpravami. Součástí softwaru je 

spousta knihoven usnadňujících použití funkcí desky a spoustu ukázkových programů. Celý 

projekt Arduino se opírá o tým programátorů a širokou uživatelskou základnu volně šířící různé 

projekty a knihovny prostřednictvím zájmových internetových stránek. 



26 

 

 

Obr.5.5: Vývojová deska Arduino Due. 

[22] [23] 

5.1.4 LCD displej 

Displej s řadičem S6A0069 umožňuje snadné propojení s vývojovou platformou a snadné 

ovládání použitím dostupných knihoven. Vybraný displej GDM1602A dokáže zobrazit znaky 

ve dvou řadcích a na každém řádku 16 znaků. Barva zobrazovaného textu je černá na šedém 

pozadí, které není podsvětleno LED diodami. Sytost textu lze regulovat 10 kΩ trimrem. 

Napájecí napětí displeje je 5 V. U některých displejů se vyskytují oddělené piny pro napájení 

samotného displeje a jeho podsvícení.  

 

Obr. 5.6: LCD GDM1602A. [26] 

[26] 
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5.2 Měřicí řetězec 

Důležitou částí práce bylo stanovení procesního diagramu přístroje. Tento diagram 

umožňuje provádět analýzu s následnou úpravou celého řetězce a zefektivnit práci celého 

zařízení. 

Měření je zahájeno připojením všech částí ke zdroji napájení a od té chvíle zařízení 

započne vypočítávat tepovou frekvenci. Snímaný biopotenciál je sváděn stíněnými vodiči z 

elektrod na volantu do vývojové desky ADS1298ECG-PDK. Zde je měřená veličina filtrována, 

zesílena a převedena AD převodníkem na digitální signál k dalšímu zpracování. Zdigitalizovaný 

signál je dále přenesen komunikační linkou do procesoru ke zpracování. Procesor zpracovává 

data dle algoritmu, který příchozí data zpracuje, detekuje R vlny a na základě časové 

vzdálenosti několika dvojic detekovaných R vln vypočítává průměrnou tepovou frekvenci. 

Nakonec je hodnota tepové frekvence vypisována na LCD displej. Na obrázku 5.7 je 

znázorněno měření v blokovém schématu. 

Obr. 5.7: Blokové schéma. 

5.3 Realizace zapojení 

Stíněné vodiče vedoucí z elektrod jsou připojeny přes 15pinový CAN konektor k 

vývojové desce ADS1298. Napájení vývojové desky je realizováno z 9 V baterie přes dva 

lineární napěťové stabilizátory poskytující napětí 5 V a 3,3 V. Napájecí obvod byl sestaven na 

nepájivém poli dle schématu na obrázku 5.6. Skládá se ze dvou 10 μF elektrolytických 

kondenzátorů, dvou 100 nF tantalových kondenzátorů a dvou různých lineárních napěťových 

regulátorů, každý stabilizuje na jedno určité napětí, jejich parametry jsou uvedeny v tabulce 5.1. 

 LF33CV LF50CV 

Výstupní napětí 3,3V 5V 

Výstupní proud 0,5A 0,5A 

Maximální vstupní napětí 40V 16V 

Proud nulovým pinem 0,5mA 1mA 

Úbytek napětí 0,4V 0,45V 

Tabulka 5.1: Parametry použitých lineárních regulátorů napětí. 
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Obr. 5.8: Schéma napájecího obvodu. 

Do jedné napájecí větve nepájivého pole bylo přivedeno stabilizované napětí 5 V a do 

další 3,3 V, uzemnění obou zemí bylo propojeno. Všechny země byly připojeny pouze na jednu 

větev, pro zabránění vytvoření příliš velké proudové smyčky. 

Základní nastavení zkratovacích propojek na vývojové desce ADS1298 vychází ze 

schématu na obrázku 5.9. Pro tuto aplikaci nebyla potřeba úprava nastavení propojek, došlo 

pouze k jejich zkontrolování. Příslušné nastavení propojek je popsáno v tabulce 5.2. Další 

nastavení parametrů zařízení je prováděno prostřednictvím vnitřních registrů. 

Obr. 5.9: Schéma základního nastavení propojek. [21] 
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Označení 

propojky 
Stav Popis 

JP1 1-2 odezva RLD 

JP2 1-2 AVDD bipolární nastavení +2,5V 

JP4 1-2 napájení +5 V prostřednictvím konektoru J4 

JP5 otevřeno /PWDN = 1 

JP15 2-3 řízení stínění otevřeno 

JP16 1-2 WCT na kanálech CH1, CH4-CH8 

JP18 2-3 CLK připojeno k vnitřnímu oscilátoru OSC1 

JP19 1-2 OSC1 povoleno 

JP20 2-3 AVSS bipolární nastavení -2,5 V 

JP21 1-2 /CS prostřednictvím konektoru J3.1 

JP22 2-3 START prostřednictvím konektoru J3.14 

JP23 2-3 CLKSEL = 0, bude použit vnitřní oscilátor OSC1 

JP24 2-3 DVDD napájení +3,3 V prostřednictvím konektoru J4 

Tabulka 5.2: Nastavení zkratovacích propojek s popisem. [21] 

V tabulce nejsou uvedeny následující propojky JP3, JP6 - JP14, JP17 a JP25, z důvodu 

jejich nepřítomnosti v této verzi revize. Tímto nastavením propojek vývojová deska pracuje 

následujícím způsobem. Možnost využití obvodu napájení pravou nohou (RLD), napájení 

analogové části je přístrojové upraveno pro bipolární napětí ±2,5 V. Frekvence vnitřního 

oscilátoru je 2.048 MHz, tato frekvence nesouvisí s frekvencí komunikační sběrnice. Napájení 

vývojové desky ADS1298 bylo vedeno prostřednictvím konektoru J4, zapojení je popsáno v 

tabulce 5.3. První pin konektoru je na desce označen čtverečkem. 

J4.5 Uzemnění - GND 

J4.9 Napájení 3,3 V 

J4.10 Napájení 5 V 

Tabulka 5.3: Označení pinů napájecího konektoru J4. [21] 

Jednotlivé kanály jsou připojeny ke vstupnímu CAN konektoru. Vstup každého kanálu je 

propojen se vstupem do mikrokontroléru označeným INxP (CHx+) a INxN (CHx-). Vstupní 

rozsah mezi vstupy INxP a INxN je dán poměrem dvojnásobku použitého referenčního napětí 

ku zisku kanálu. Přístup signálu k jednotlivým kanálům je řízen nastavením zkratovacích 

propojek JP26 - JP33. Každá z těchto propojek je rozdělena na přístup ke vstupu záporné svorky 

INxN - vrchní a kladné svorky INxP - spodní. Pro tuto aplikaci bylo potřeba využití pouze dvou 

kanálu, CH2 (připojeno k elektrodě pro pravou ruku) a CH3 (připojeno k elektrodě pro levou 
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ruku). Zanechání ostatních propojek na místě neovlivňuje aplikaci. Každý kanál je na desce 

označen doporučeným zapojením elektrod pro 12svodové EKG. Rozpis všech kanálů je 

zpřehledněn v tabulce 5.4. 

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 

+ - + - + - + - + - + - + - + - 

V1 WCT RA LA LL RA V2 WCT V3 WCT V4 WCT V5 WCT V8 WCT 

Tabulka 5.4: Připojení elektrod ke kanálům. [21] 

Výstupními daty z kanálů ADS1298 jsou již hodnoty odpovídající konkrétním svodům 

(viz tabulka 5.5). III. svod a svody aVR, aVL, aVF jsou softwarově dopočítávány. 

Kanál CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 

Svod V6 I. II. V2 V3 V4 V5 V1 

Tabulka 5.5: Výstupní data kanálů reprezentující konkrétní svody. [21] 

Propojení mezi vývojovou sadou ADS1298 a Arduinem bylo provedeno drátovými 

propojkami. Komunikace probíhá prostřednictvím SPI sběrnice. Piny SPI komunikační sběrnice 

na Arduinu jsou značeny dle obrázku 5.8. 

 

Obr. 5.10: Značení SPI pinů na Arduinu Due. [25] 

Mimo SPI komunikaci bylo nutné zapojit další tři piny sloužící k ovládání zařízení 

ADS1298. Vstupní pin označený START vyvolává konverzi dat pro přenos z ADS1298, tento 

pin lze rovněž připojit k logické nule přivedením na zemi a vyvolávat jej odesláním příslušné 

posloupnosti bitů nebo hexadecimální hodnoty. Vstupní pin RESET slouží k resetování 

ADS1298, tento pin lze připojit na logickou jedničku, tedy na napájení 3,3 V a vyvolávat jej 

odesláním příkazu. Výstupní pin DRDY (Data Ready) signalizuje, že jsou připravena další data 

pro přenos na sestupné hraně tohoto signálu. Při použití vnitřního oscilátoru na frekvenci 

2.048 MHz by měla být frekvence DRDY 500 Hz. Všechna tato propojení byla vedena 

prostřednictvím konektoru J3. Propojení mezi deskami je uvedeno v tabulce 5.5, první pin 

konektoru J3 na desce ADS1298 je označen v bílém čtverečku. 
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ADS1298 Popis Arduino Due 

J3.1 SPI - CS GPIO - 52 

J3.3 SPI - CLK ICSP - 3 

J3.8 RESET napájení 3,3 V (log 1) 

J3.11 SPI - MOSI (DIN) ICSP - 4 

J3.13 SPI - MISO (DOUT) ICSP - 1 

J3.14 START GND (log 0) 

J3.15 DRDY GPIO - 45 

Tabulka 5.5: Přehled propojení. 

Napájení Arduina je realizováno z další 9 V baterie skrze jack konektor, tím bylo 

zajištěno, že na 5 V napájecím pinu pro LCD nenastal pokles napětí. Obvod pro stabilizaci 

napětí se nachází na Arduinu. 
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Displej byl připojen drátovými propojkami s Arduinem, v tabulce 5.6 se nachází seznam 

propojených pinů. Napájení bylo realizováno prostřednictvím 5 V pinu z Arduina a zároveň 

logické úrovně jsou rozpoznávány na 5 V. Minimální napětí pro logickou 1 je dle dokumentace 

2,2 V, displej lze ovládat Arduinem, jehož logická 1 má úroveň 3,3 V. Sytost zobrazovaného 

textu lze regulovat 10 kΩ potenciometrem. Všechny piny spojené s displejem byly použity v 

režimu zápisu z mikroprocesoru, nebylo nutné použít převodníky napěťových úrovní. Režim 

čtení nebo zápisu paměti displeje je ovládán pinem označeným R/W. Tento pin byl připojen na 

zemi pro zajištění, že z paměti displeje nebude čteno a nedojde k poškození pinů Arduina, které 

nejsou tolerantní vůči vyššímu vstupnímu napětí, než 3,3 V. Zápis probíhá do 4 registrů, každý 

registr má vlastní datovou linku. Součástí vývojového prostředí je knihovna usnadňující práci s 

LCD displeji, které umožňují pracovat s řadičem displeje. 

 

Arduino Due Popis LCD 

GND Uzemnění GNG 

5 V Napájení displeje Vcc 

Vedeno přes 

potenciometr 
Regulace sytosti textu V0 

GPIO - 2 Volba registru RS 

GND 
Volba režimu pro zápis nebo čtení 

paměti displeje 
R/W 

GPIO - 1 Oznámení pro práci s displejem E 

GPIO - 5 Datová linka D4 

GPIO - 4 Datová linka D5 

GPIO - 3 Datová linka D6 

GPIO - 2 Datová linka D7 

Tabulka 5.6: Přehled propojení s LCD. 

Obrázek sestaveného zařízení se nachází v příloze III. 
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5.3.1 Parametry SPI sběrnice 

Arduino s ADS1298 komunikuje prostřednictvím SPI sběrnice. Pro korektní zachycení 

dat bylo nutné dodržet pokyny z technických dokumentací obou zařízení a správně nastavit 

komunikaci. Sběrnice Arduina je schopná komunikovat na frekvenci 84 MHz. Maximální 

komunikační frekvence ADS1298 je stanovena na 20 MHz. V této aplikaci byla nastavena 

komunikační frekvence na 333 kHz, která je rovna minimální frekvenci, na které Arduinu je 

schopné komunikovat. Úprava frekvence se provádí nastavením děličky v inicializační části 

algoritmu. Polarita hodinového signálu vychází z nuly, tomu odpovídá hodnota CPOL = 0 a 

polarita fáze je CPHA = 1, to znamená, že příchozí bit je zachycen na sestupné hraně signálu a 

další bit je připraven na vzestupné hraně signálu. Ověření frekvence bylo provedeno na 

osciloskopu. Na obrázku 5.11 ve spodní části obrazovky byla změřena perioda signálu 3μs, 

čemuž odpovídá frekvence 333 kHz. 

 

Obr. 5.11: Ověření frekvence. 

[21] [23] [25] [26] 
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6 Návrh a realizace softwarového algoritmu 

Programování algoritmu bylo provedeno ve vývojovém prostředí IDE v aktuální verzi 

1.5.2. Arduino zpracovává program ve dvou základních funkcích. První je funkce void setup(), 

v těle funkce se nacházejí příkazy, které jsou provedeny procesorem pouze jednou při připojení 

ke zdroji napájení. Další hlavní funkcí je void loop(), v těle této funkce je kód prováděn v 

neustále smyčce, dokud je procesor připojen ke zdroji napájení. Samozřejmostí je definování 

vlastních funkcí, na které lze volat z kterékoliv hlavní funkce. Nastavení pinů komunikace a 

inicializace ADS1298 je prováděno ve funkci void setup(). Algoritmus zpracovávající příchozí 

data, detekce R vlny a výpočet tepové frekvence je prováděn ve funkci void loop(). 

6.1 Vnitřní registry ADS1298 

Úpravou vnitřních registrů ADS1298 lze nastavit parametry snímání. Práce s jedním 

registrem je operace využívající tři bajty. V následujících kapitolách jsou popsány funkce, 

pomocí kterých probíhá zápis a čtení konkrétního registru. Základní nastavení parametrů 

snímání zařízení ADS1298 se provádí ve čtyřech registrech. Registr CONFIG1 se nachází na 

adrese 0x01. Jeho nastavením lze zvolit nízkovýkonový mód pro úsporu energie nebo mód 

vysokého rozlišení pro kvalitnější snímání, potom zda se pracuje s jedním nebo více zařízeními 

ADS1298, přístup k vnitřnímu oscilátoru a počet snímaných vzorků za sekundu. Pro tuto 

aplikaci bylo nastaveno vysoké rozlišení, čtení z jednoho ADS1298, použití vnitřního oscilátoru 

a 250 vzorků za sekundu, tomu odpovídá hodnota 0x06. Registr CONFIG2 se nachází na adrese 

0x02. Jeho nastavením se upravují parametry testovacího signálu pro použití v testovacím módu. 

Testovací režim není využitý, pro tuto aplikaci bylo zvoleno doporučené nastavení 0x86. 

Registr CONFIG3 se nachází na adrese 0x03. Jeho nastavením se upravují parametry reference 

a použití obvodu napájení pravou nohou. Pro tuto aplikaci byla nastavena hodnota 0xC0, čemuž 

odpovídá nastavení vnitřního referenčního bufferu, s referenčním napětím 2,4 V bez použití 

kanálu pro snímání napájení pravé nohy, ale generováním vnitřní napěťové reference pravé 

nohy dle vzorce (8) a vypnutím snímání odpojení pravé nohy. 

A
VDD

- A
VSS

2
     (8) 

Registr LOFF se nachází na adrese 0x04. Jeho nastavením se upravují parametry pro 

obvod detekce odpojených svodů. Pro tuto aplikaci bylo nastavení registru hodnotou 0x03, 

čemuž odpovídá vypnutí detekce odpojených svodů. Registry pro nastavení parametrů 

jednotlivých kanálů se nachází na adresách 0x05 - 0x0C. Jeho nastavením se stanoví, zda se 

konkrétní kanál využije nebo zůstane vypnutý, dále zesílení pro konkrétní kanál a nakonec účel 

konkrétního kanálu. Každý kanál lze využít v režimu pro normální snímání, pro snímání šumu, 

pro porovnání vstupu se vstupem obvodu napájení pravou nohou, pro měření teploty, pro 

měření vstupního napětí, pro testování kanálu a nakonec zda se jedná o kladnou či zápornou 
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svorku elektrody napájení pravou nohou. Každý kanál lze mít nastaven v jiném režimu dle 

požadavku aplikace. Pro tuto aplikaci byly kanály CH2 a CH3 nastaveny na zesílení 12 v 

normálním režimu, tomu odpovídá hodnota 0x60. Ostatní kanály byly nastaveny pro snímání 

šumu a vypnuty, aby samy nevytvářely šum, tomu odpovídá hodnota 0x81. 

6.1.1 Čtení obsahu registru 

Pro kontrolu obsahu registru slouží funkce ads_rreg(adresa). Po zavolání této funkce s 

proměnnou adresy registru dojde k výpisu hodnoty zapsané v daném registru. Funkce odešle 

dva bajty, první s adresou registru, druhý bajt definuje, kolik registrů bude čteno a třetí bajt je 

odpověď ADS1298. Adresa pro čtení musí být bitově definována 001x xxxx, kde x značí adresu 

čteného registru. Čtení obsahu registru lze provádět pouze pokud neprobíhá příjem dat, jinak je 

nutné před touto operací zastavit konverzi příkazem 0x11. 

 SPI.transfer(CS, 0x20 | adresa, SPI_CONTINUE); 

Logickým součtem je určeno, že bude čteno z proměnné adresa, 

SPI_CONTINUE stanoví, že CS zůstane po přenesení stále v logické nule. 

 SPI.transfer(CS, 0x00, SPI_CONTINUE); 

Čteno bude právě z jednoho registru (jeden bajt). 

 dout_input=SPI.transfer(CS, 0x00, SPI_CONTINUE); 

Do proměnné dout_input se uloží přečtena hodnota registru. 

 lcd.clear(); 

Smazání zobrazeného textu na displeji. 

 lcd.print("Hodnota registru"); 

Výpis textu na displej. 

 lcd.setCursor(0, 1); 

Nastavení kurzoru na první pozici dalšího řádku. 

 lcd.print(dout_input, HEX); 

Výpis hodnoty registru na displej. 

6.1.2 Zápis hodnoty do registru 

Zápis hodnoty do registru pracuje na podobném principu jako čtení z registru. Pro zápis 

konkrétní hodnoty slouží funkce ads_wreg(reg, val). Při zavolání této funkce s proměnnými reg 

a val dojde k zápisu na adresu jednoho registru bajt s hodnotou nastavení. Adresa pro zápis 

musí být bitově definována 010x xxxx,kde x značí adresu zapisovaného registru. Opět lze 
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zapisovat do registru pouze, neprobíhá-li příjem dat, ten se zastavuje odesláním příkazu 

SDATAC (0x11). 

 SPI.transfer(CS, 0x40 | reg, SPI_CONTINUE); 

Logickým součtem je určena adresa registru pro zápis. 

 SPI.transfer(CS, 0x00, SPI_CONTINUE); 

Bude zapisován pouze jeden bajt. 

 SPI.transfer(CS, val); 

Zapisovaná hodnota. 

6.1.3 Odesílání příkazu 

ADS1298 přijímá řídicí povely nezávisle na procesu konverze dat. Pro tento účel slouží 

funkce ads_prikaz(cmd) a lze ji zavolat kdykoliv. Do funkce vstupuje proměnná cmd obsahující 

kód příkazu v hexadecimálním tvaru. 

Příkaz Popis HEX 

RESET Resetování zařízení 0x06 

START Pokyn pro konverzi dat 0x08 

STOP Pokyn pro konec konverze dat 0x0A 

RDATAC Kontinuální čtení dat 0x10 

SDATAC Konec čtení dat 0x11 

RDATA Pokyn pro jednorázové čtení dat 0x12 

Tabulka 6.1: Seznam použitých příkazů. [21] 

6.1.4 Příjem dat 

Příchozí data z jednoho kanálu obsahují 3 bajty (24 bitů). Délka příchozího přenosu z 

ADS1298 je definována prvními třemi bajty status registru a počtem bajtů čtených kanálů. Data 

I. svodu jsou čtena na kanálu CH2. Pro zachycení těchto dat bylo nutné číst zároveň i data z 

kanálu CH1. Celková délka čtených dat je určena z následujícího vztahu, 24 bitů status 

registru + 24 bitů*2 kanály = 72 bitů. Data pro čtení jsou vždy připravena při výskytu sestupné 

hrany signálu na lince DRDY. 

Po odeslání požadavku o začátek konverze dat lze načítat hodnoty z kanálů jednorázově 

nebo v kontinuálním režimu. V jednorázovém režimu je vždy nutné opakovaně vyslat příkaz 

pro čtení. Kontinuální režim poskytuje po odeslání příkazu data neustále při výskytu logické 

nuly na lince DRDY. Okamžitě po zapnutí kontinuálního čtení se první příchozí impulz DRDY 

ohlásí po určité ustalovací době, která je dána módem snímání a počtem snímaných vzorků za 
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vteřinu. Pro zvolené nastavení nízkovýkonového módu a 250 vzorků za vteřinu je tato hodnota 

rovna době 36872 tCLK = 19 ms. 

6.2 Inicializace komunikace 

Součástí algoritmu je inicializace knihoven pro SPI komunikaci, matematické operace, 

práci s displejem a definování I/O pinů. Arduino Due umožňuje připojit více zařízení v režimu 

slave, proto bylo nutné nastavit konkrétní pin, ke kterému je ADS1298 připojeno. Následující 

syntaxe vysvětluje proces nastavení SPI sběrnice a je definována jako funkce SPI_komunikace(). 

 SPI.begin(CS); 

Zahájení komunikace se zařízením připojeným na pinu 52. 

 SPI.setClockDivider(CS,255) 

Nastavení děličky komunikační sběrnice z 84 MHz na 333 kHz. 

 SPI.setBitOrder(CS, MSBFIRST); 

Nastavení pořadí odesílaných bitů.  

 SPI.setDataMode(CS, SPI_MODE1); 

Nastavení módu hodinového signálu, MODE1 odpovídá CPOL = 0 a CPHA = 1. 

6.3 Inicializace ADS1298 

Diagram popisující proces inicializace ADS1298 je uveden v příloze I. Startovací postup 

bylo nutné dodržet přesně, jak je definován, v případě nedodržení správného sledu inicializace 

by mohlo dojít ke špatnému nebo úplně nefunkčnímu odesílání dat z ADS1298. Po připojení k 

napájení se provede kontrola stavu na pinu CLKSEL, který souvisí s aktivací vnitřního 

oscilátoru a má význam ,je-li připojeno více měřicích zařízení k jednomu procesoru. Standardně 

je tento pin nastaven propojkou na logickou jedničku. V následujícím kroku byly nastaveny 

piny PWDN a RESET na logickou jedničku, čemuž odpovídá aktivace zařízení. Následuje 

čekací doba 1 vteřinu na ustálení napájení všech částí vývojového kitu. Vysláním příkazu 

RESET se provede resetování ADS1298, doba pro ustálení je stanovena na 18tCLK, tomu 

odpovídá 9 μs, v kódu je nastaveno 10 μs. V tuto chvíli ADS1298 odesílá kontinuálně data do 

mikroprocesoru, příkazem SDATAC dojde k přerušení příjmu a pokračuje se v inicializaci. V 

dalším kroku dojde k nastavení registrů a kanálů do režimu měření šumu. Příkazem START 

(0x08) je zahájena konverze dat. Následně se nastaví dva kanály pro snímání pravé a levé 

končetiny v normálním režimu se zesílením 12. Závěrem inicializačního procesu je odeslán 

příkaz RDATAC (0x10) pro zahájení kontinuálního příjmu dat. Po uplynutí čekací doby 19 ms 

se začne provádět algoritmus detekce ve smyčce. 
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6.4 Algoritmus detekce R vln 

Detekční algoritmus je založen na výpočtu první derivace vzorků přijímaných dat dle 

vzorce (9). 

Y(n) = X(n+1)- X(n)     (9)  

Y(n) označuje derivaci n-tého vzorku vypočítanou rozdílem hodnoty X(n)-tého vzorku od 

X(n+1) vzorku. Výsledkem derivace je sklon křivky v bodě n. Je-li derivace v bodě n větší než 

nula, křivka je rostoucí a je-li derivace v bodě n menší než nula, křivka je klesající. Při výskytu 

R vlny je hodnota derivace mnohem větší než pro ostatní elementy QRS komplexu. Algoritmus 

porovnává, zda je derivace v bodě n větší než určitý vypočítaný práh. Prahová hodnota je 

stanovena při zapnutí zařízení záznamem prvních 250 vzorků. Hodnoty derivací se uloží do pole 

a po dokončení akvizice dat je nalezena maximální hodnota v celém poli. Maximální hodnota je 

vynásobena koeficientem 0,8. V původním návrhu byl koeficient stanoven na 0,7. Toto 

nastavení během testování způsobovalo špatnou detekci R vln, analýza problému se nachází v 

kapitole 7 Testování. Po stanovení koeficientu dojde na displeji k výpisu hlášení OK. V případě, 

že by měřicí zařízení bylo nedostatečně napájené, nedojde k akvizici dat, prahová hodnota 

zůstane nulová a dojde k vypsání chyby na displej. V tomto případě je doporučeno vyměnit 

baterii a provést tlačítkem na Arduinu reset. Pro řádné nastavení prahové konstanty je 

doporučeno během inicializace ponechat obě ruce na volantu, jinak by mohlo dojít ke špatnému 

stanovení prahu. Po správném nastavení, algoritmus započne měření. Příchozí data jsou 

zaznamenána vyvoláním přerušení na lince DRDY. Data jsou filtrována algoritmem 

pohyblivého průměru. Tento algoritmus při vhodném nastavení provádí filtraci typu dolní 

propust. V první fázi dojde k postupnému načtení 15 vzorků dat, která jsou zprůměrována a 

uložena do proměnné hodnota1. Stejný postup je proveden pro následujících 15 vzorků, které 

jsou uloženy do proměnné hodnota2. Algoritmus pokračuje výpočtem derivace. Následně je 

zavolána funkce urci_R, která pomocí podmínek stanoví, zda je hodnota derivace větší než 

stanovený práh a zároveň, zda se jedná o záznam výskytu první nebo druhé R vlny. Je-li splněna 

některá z podmínek dojde k zápisu hodnoty vnitřních hodin mikroprocesoru v milisekundách do 

proměnné prvni_R nebo druha_R. Dojde-li k zápisu do proměnné prvni_R, nastane zpoždění 

rovné refrakterní době, aby nedošlo k zaznamenání tepové frekvence vyšší než 240 tepů/minutu. 

V případě splnění druhé podmínky dojde k zápisu do proměnné druha_R, provede se přepočet 

rozdílu času mezi R vlnami na vteřiny s přesností na dvě desetinná místa, porovná se, zda tento 

čas není delší než 1,5 vteřiny (30 tepů/minutu), a k přepočtu na hodnotu tepové frekvence. 

Zároveň dojde k vynulování časů v proměnných prvni_R a druha_R. Poté dojde k zapsání do 

pole Tepy. Toto pole po naplnění 6hodnotami provede zprůměrování hodnot doposud 

zaznamenaných tepových frekvencí s přesností na jednotky a k výpisu průměrné tepové 

frekvence na displej zařízení. Průběh algoritmu je znázorněn na vývojovém diagramu v příloze 

III. Délka trvání výpočetních operací v mikroprocesoru je v řádech mikrosekund a může zanášet 
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do měření určitou chybu. Ta by se projevila prodloužením časového intervalu mezi R vlnami. 

Avšak prakticky na hodnotě tepové frekvence se tato chyba neprojeví.  
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7 Testování 

Po sestavení hardwaru byla potřeba vyzkoušet funkčnost celého zařízení a jeho 

programové části. První testování spočívalo v ověření kvality snímaného signálu z 

polymerových elektrod a oživení komunikace mezi všemi prostředky. Další testování bylo 

prováděno přímo ve vozidle za různých situací. 

7.1 Testování polymerových elektrod 

Cílem testu bylo analyzovat, zda polymerové elektrody dosahují takových kvalit, aby je 

bylo možné použít pro výpočet tepové frekvence. Pro ověření kvality snímacích elektrod 

posloužil demonstrační program dodávaný k sadě ADS1298. Software mimo jiné vykresluje 

data z kanálů a zobrazuje je ve svodech. Díky tomu bylo umožněno subjektivní hodnocení 

kvality přijímaného signálu a elektrod. Pro určení R vlny byl sledován vývoj signálu na I. svodu, 

tato křivka má na následujících obrázcích fialovou barvu. Látka s elektrodami byla umístěna na 

věnec volantu a její kvalita snímání testována u nenastartovaného a nastartovaného motoru a 

během řízení. Testování proběhlo na odlehlém parkovišti, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 

silničního provozu. Pravá elektroda byla připojena na vstup pro pravou ruku a levá elektroda 

byla připojena na vstup pro levou ruku. Snímání bylo nastaveno v normálním režimu se 

zesílením 12 a 500 SPS. Každý záznam obsahuje 1000 vzorků, tedy dvě vteřiny záznamu. 

Na obrázku 7.1 je EKG záznam řidiče držícího věnec volantu oběma rukama, motor 

nebyl nastartován. Ze záznamu jsou dobře patrné R vlny, ale také další rušení způsobené 

prostředím. Rušení bylo dostatečně malé a významně se neprojevovalo na kvalitě detekce R 

vlny. Software neumožňuje výpočet tepové frekvence, byla tedy vypočítána ručně ze tří 

přítomných R vln. Vypočítaná tepová frekvence z prvního měření je 81 tepů/minutu. Zároveň 

byla ověřena tepová frekvence nahmatáním krční tepny, zaznamenáním tepů během deset vteřin 

a trojčlenkou dopočítána do hodnoty frekvence tepů/minutu. Obě hodnoty tepové frekvence 

neměly od sebe výraznou odchylku. 
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Obr. 7.1: EKG záznam řidiče, motor nenastartován. 

Další testování proběhlo při nastartovaném motoru vozidla a stejných parametrech 

snímání. Průběh EKG signálu je zaznamenán na obrázku 7.2. Na záznamu jsou rovněž dobře 

patrné R vlny na I. svodu. Rušení z nastartovaného motoru o vysoké frekvenci se modulovalo 

významně na EKG signál. Rušení se rovněž přenášelo i do ostatních dopočítávaných svodů. 

Hodnota tepové frekvence byla opět vypočítaná ručně na základě výskytu R vln ze dvou 

vteřinového záznamu. Průměrná hodnota tepové frekvence řidiče odpovídá 80 tepům/minutu. 

Opět byla tato hodnota porovnána s měřením na krční tepně a nebyla zaznamenána výrazná 

odchylka od hodnoty ze záznamu. 
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Obr. 7.2: EKG záznam řidiče, nastartovaný motor. 

Třetí testování spočívalo v měření EKG během řízení vozidla a byly sledovány změny 

signálu při otáčení volantu. Měřená osoba měla za úkol opakovaně projíždět předem stanovenou 

trasu na parkovišti a byla zaznamenávána křivka během otáčení s volantem, viz obrázek 7.3. 

Křivka I. svodu měla tendenci výrazně měnit svou izoelektrickou linii, rovněž byly dobře patrné 

R vlny s nižší amplitudou. Vypočítána tepová frekvence ze záznamu je rovna hodnotě 87 

tepů/minutu. Po pořízení záznamu byla figurantovi pro ověření změřena tepová frekvence na 

krční tepně. Během otáčení volantu docházelo k posunu dlaní po věnci volantu, což zapříčinilo 

zaznamenání R vln od sebe ve větší vzdálenosti. Tím by mohl být během měření zaznamenán 

interval mezi R vlnami delší než by ve skutečnosti byl. Výskyt tohoto artefaktu byl ošetřen v 

algoritmu nastavením podmínky, kdy intervaly mezi R vlnami musely být ve fyziologicky 

možném rozmezí. 
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Obr. 7.3: EKG záznam řidiče během řízení vozidla. 

7.2 Oživení komunikace 

Cílem tohoto testu bylo zadat příkaz k zařízení a získat odpověď. Každé zařízení z rodiny 

ADS129x je identifikováno podle ID čísla definující posloupností bitů typ zařízení. Tato 

hodnota je uložena v registru na adrese 0x00 a tento registr je určen pouze pro čtení. První 

trojice bitů určuje, zda se jedná o zařízení s možností impedančního respiračního měření nebo 

nikoliv, v našem případě se jedná o zařízení bez možnosti tohoto měření, takže správná trojice 

je dle dokumentace 100. Další je dvojice bitů, 10, která je pevně stanovená. Poslední trojice bitů 

označuje, kolika kanály zařízení disponuje, v našem případě osmi kanály, takže trojice bitů je 

010. V tabulce je výsledná hodnota, kterou bychom měli zaznamenat. 

HEX BIN 

0x92 10010010 

Tabulka 7.1: ID zařízení [21] 

Na obrázku 7.1 je zaznamenán průběh na osciloskopu ukazující vyslání požadavku o 

čtení z jednoho registru na adrese 0x00. Fialová barva reprezentuje průběh hodinového signálu, 

žlutá barva reprezentuje průběh linky MISO a zelená barva reprezentuje průběh linky MOSI. V 

první sérií hodinových signálů na zelené lince dosšlo k odeslání příkazu pro přečtení obsahu 

registru 0x00. Ve druhé sérii hodinových signálů na zelené lince byl odeslán příkaz pro přečtení 

jednoho registru, čemuž odpovídá hodnota 0x00. Ve třetí sérii hodinových signálů na žluté lince 

došlo k přijetí hodnoty 0x92, ID čísla zařízení. 
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Obr. 7.4: Záznam komunikačních linek. 

7.2.1 Integrita signálu 

V rané fázi testování komunikace se projevovaly problémy s integritou signálu. Propojení 

vývojových desek bylo provedeno krátkými propojovacími kabely. Během komunikace se 

objevovaly parazitní zákmity na lince CS, které způsobovaly přepnutí linky CS do logické 

jedničky a slave zařízení tak rozpoznalo dva bajty, které byly nekompletní a zařízení je 

ignorovalo. Zákmity byly vždy o velikosti 975 mV a linka CS nebyla aktivní pouze skokově, po 

ustálení došlo opět k aktivaci linky CS. Tento problém byl pokaždé způsoben změnou stavu z 

logické nuly do logické jedničky na lince MOSI. Na obrázku 7.5 je záznam na logickém 

analyzátoru průběhu odeslání příkazu 0x11, jež byl rozdělen na dva nekompletní bajty. Fialový 

průběh zaznamenává linku CS, na které jsou patrné dva zákmity způsobené změnou logického 

stavu na lince MOSI. 
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Obr. 7.5: Rušení linky CS linkou MISO. 

Pro odstranění problému byly jednotlivé propojovací kabely na pinech komunikace 

nahrazeny plochým vícežilovým kabelem. Každá sudá žíla byla připojena se zemí. Úprava byla 

otestována opětovným vysláním příkazu a následným přečtením registru obsahujícího ID číslo 

zařízení. Na komunikaci se sice i nadále projevovaly zákmity (viz obrázek 7.4), ale jejich 

amplituda byla již dostatečně nízká a nevyvolávaly změnu stavu na CS lince ani na ostatních 

linkách. 

7.3 Testování na fantomu 

Ověření správné funkčnosti algoritmu bylo provedeno na simulátoru EKG signálu Fluke 

v laboratoři. Simulátor Fluke umožňuje nastavení různých režimů srdeční aktivity včetně 

simulace srdečních vad. Zařízení bylo testováno simulací normálního sinusového rytmu pro 

hodnoty tepové frekvence 30, 60, 80 a 250 tepů/minutu. Amplituda signálu byla ve všech 

případech nastavena na hodnotu 5 mV. Obrázek připojeného měřicího okruhu se simulátorem je 

uveden v příloze IV. Ze všech měření byl pořízen dvouvteřinový záznamu (500 vzorků) a data 

byla odesílána do počítače prostřednictvím sériové linky. Pořízená byla filtrovaná data a 

výsledky derivací. Výsledky byly vykresleny pomocí Matlabu. 

Pro první měření byla nastavena na simulátoru hodnota 60 tepů/minutu. Na obrázku 7.6 

je záznam zachycených dat. Zobrazená křivka je rušená ze simulátoru, ovšem R vlna je dobře 

patrná. Šum byl částečně eliminován zařazením RC článku před vstup každého kanálu do 

měřicího zařízení. RC článek byl zapojen jako filtr typu dolní propust s mezní frekvencí 33 Hz, 

v zapojení byly použity dva 190 kΩ odpory a dva 25 nF tantalové kondenzátory. Amplituda 

signálu byla vlivem rušení 7 mV, tento jev může pozitivně ovlivnit schopnost detekce. Na 



46 

 

obrázku 7.7 jsou graficky znázorněny hodnoty derivovaného signálu, ze kterého jsou určovány 

R vlny, červená přímka znázorňuje stanovený práh pro detekci R vlny. Detekce této vlny 

proběhla na její sestupné hraně, kde měla křivka větší strmost a tím pádem i větší rozdíl mezi 

danými vzorky než na vzestupné hraně. Na obrázku 7.7 jsou vzestupné hrany zastoupeny 

druhými největšími špičkami. Prahový limit byl vhodně vypočítán tak, aby nezaznamenával 

nežádoucí šum. Měřicí zařízení vypisovalo správnou hodnotu tepové frekvence na displej. Pro 

ověření byly ze záznamu odečteny rozdíly vzorků mezi sousedními vlnami a dopočítaná 

průměrná tepová frekvence ručně dle postupu uvedeného v kapitole 2.5.2. Zaznamenané i 

vypočtené hodnoty se shodovaly. Občas se na displeji krátkodobě objevila jiná hodnota, než 

jaká byla nastavena na simulátoru. Tento artefakt byl pravděpodobně způsoben pohybem vodičů 

během manipulace s přístrojem. 

 

Obr. 7.6: EKG křivka, 60 tepů/minutu. 
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Obr. 7.7: Výsledky derivace se stanoveným prahem, 60 tepů/minutu. 

Druhé měření bylo provedeno nastavením hodnoty 80 tepů/minutu na simulátoru. 

Záznam měřených dat se nachází na obrázku 7.8. EKG křivka se výrazně nelišila od křivky z 

předchozího měření, rovněž bylo patrné rušení, které může při větší amplitudě a rychlé změně 

frekvence nepříznivě působit na detekci R vlny kolísáním zobrazované hodnoty. Na obrázku 7.9 

jsou graficky znázorněny hodnoty derivací signálu, červená linka znázorňuje prahovou hodnotu, 

při překročení dojde k zaznamenání R vlny. Šum se nachází pod prahovým limitem, nemělo by 

docházet ke zkreslení výsledků. Opět docházelo k detekci sestupné hrany signálu. Hodnota 

tepové frekvence se správně zobrazila na displej a opět byl proveden ruční výpočet pro ověření 

správnosti měření. I v tomto měření byla zaznamenána drobná odchylka, řádově v jednotkách 

tepů/minutu, která byla způsobená manipulací s vodiči měřicího zařízení během nastavování. 
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Obr. 7.8: EKG křivka, 80 tepů/minutu. 

 

Obr. 7.9: Výsledky derivace se stanoveným prahem, 80 tepů/minutu. 

Otestování detekce pro hodnoty 30 a 250 tepů/minutu byly provedeny bez pořízení 

záznamu. Očekávaně nebyly detekovány žádné R vlny i přes jejich výskyt, a to z důvodu 

nesplnění podmínky zachování refrakterní doby mezi detekovanými špičkami. 

7.4 Testování ve vozidle 

Měřicí zařízení bylo implementováno do opěrní loketky v testovaném vozidle tak, aby 

řidiči nebránilo během řízení. Fotografie umístění všech měřicích komponent se nachází v 
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příloze V. Testování probíhalo na odlehlém parkovišti, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 

silničního provozu.  

V první fázi testování byla měřena tepová frekvence řidiče, který seděl ve vozidle s 

rukama na volantu a měl klíč v zapalování v první pozici, to znamená, že elektronika vozidla 

byla zapnutá. Na obrázku 7.10 je zobrazen pořízený EKG záznam z měřicího zařízení. Na 

záznamu jsou dominantní R vlny s amplitudou 1 mV, před nimi lze dobře rozpoznat Q vlny. 

Signál byl mírně rušen, ale jinak tento šum neovlivňoval výslednou detekci. Na obrázku 7.11 

jsou graficky znázorněny vypočítané hodnoty derivací. Detekce probíhala na vzestupné hraně 

signálu, nastavená refrakterní doba zamezila zaznamenání sestupné hrany signálu. Tepová 

frekvence byla vypočítána zjištěním rozdílů vzorků mezi první a druhou R vlnou 

(93 tepů/minutu) a mezi druhou a třetí R vlnou (89 tepů/minutu). Průměrná tepová frekvence 

byla rovna 91 tepům/minutu a byla shodná se zobrazovanou hodnotou na displeji měřicího 

zařízení. 

 

Obr. 7.10: EKG křivka řidiče, motor neběží. 
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Obr. 7.11: Výsledky derivací se stanoveným prahem, motor nepracoval. 

Druhé měření probíhalo při nastartovaném nezahřátém motoru. Otáčky volnoběhu 

motoru se pohybovaly v rozmezí 1000 - 1500 otáček/minutu, tedy to odpovídá frekvencím v 

rozmezí 16 - 25 Hz. Tyto frekvence se projevovaly rušením snímaného signálu. Z obrázku 7.12 

jsou R vlny viditelné. Po provedení derivace (viz obrázek 7.13) byly špičky R vln hůře 

detekovatelné a občas docházelo k detekci rušení. Na základě tohoto měření byl upraven 

koeficient pro nastavení prahové hodnoty z původního koeficientu 0,7 na 0,8. Při použití nižšího 

koeficientu docházelo k detekci rušení (viz obrázek 7.14). Vlivem stochastických projevů 

špiček rušení v derivaci, algoritmus mikroprocesoru déle vyhodnocoval jednotlivé R vlny, 

případně detekoval nechtěné rušení. Hodnota vypočtena zařízením kolísala v rozmezí 

±15 tepů/minutu. Ručně vypočítané tepové frekvence byly 82 a 99 tepů/minutu. Z nich 

vypočtena průměrná hodnota je 91 tepů/minutu. 
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Obr. 7.12: EKG křivka řidiče, motor nastartován. 

 

Obr. 7.13: Výsledky derivací se stanoveným prahem, motor nastartován. 
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Obr. 7.14: Výsledky derivací s použitím koeficientu 0,7. 

Třetí měření probíhalo na odlehlém parkovišti. Figurant měl za úkol projet několikrát 

danou trasu, během které manipuloval s ovládacími prvky vozidla. Na obrázku 7.15 je zobrazen 

záznam snímané křivky během průjezdu pravotočivou zatáčkou, takže s volantem bylo otáčeno. 

Izoelektrická linie signálu se výrazně měnila, ale s malou frekvencí, tudíž tento jev 

nezpůsoboval výrazné rušení. Na záznamu hodnot derivací jsou špičky R vln snadno 

detekovatelné i přes jejich malou amplitudu (viz obrázek 7.16). Další artefakty byly 

způsobovány při průjezdech přes nerovnosti nebo při sundání některé ruky z volantu. Při 

průjezdu nerovnostmi byla náhodně zaznamenána špička rušení. Ta se ve výsledku projevila 

významnou změnou tepové frekvence a při zprůměrování kolísáním výsledné hodnoty v 

rozmezí ±20 tepů/minutu. Ze záznamu byly ručně stanoveny hodnoty tepové frekvence 89 a 

90 tepů/minutu. Průměrná tepová frekvence byla 90 tepů/minutu, na displeji zařízení hodnota 

kolísala v rozmezí 83 - 101 tepů/minutu. Rovněž doba výpočtu průměrné tepové frekvence byla 

vyšší z důvodu nedetekování každé následující špičky R vlny. 
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Obr. 7.15: EKG křivka řidiče, vozidlo v pohybu. 

 

Obr. 7.16: Výsledky derivací se stanoveným prahem, vozidlo v pohybu. 
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8 Závěr 

Mým úkolem bylo seznámit se s problematikou snímání srdečního rytmu, vypracovat 

teoretický rozbor seznamující s danou problematikou z biologického i technického pohledu a 

dále provést návrh a realizaci zapojení měřicího zařízení. S tím se vázalo také vytvoření 

detekčního algoritmu a filtrace měřeného signálu. Výběr součástí, ze kterých se zařízení skláda 

musel splňovat několik základních kritérií. Měřicí elektronika musí mít vysokou citlivost, ale 

zároveň také dobrou odolnost proti rušení a snadnou dostupnost dané součásti na trhu.  

Pro snímání potenciálu z povrchu volantu jsem zvolil polymerové elektrody. Jejich hlavní 

vlastností je razantní zvýšení vodivosti daného povrchu na základě přítomnosti látky 

konkrétního polymeru. Polymerové elektrody jsem nechal laboratorně zhotovit. Výhodou je, že 

byly potaženy na látku obepínající věnec volantu a prakticky se vlastnostmi neliší od 

standardního potahu na volant. Kontakt pokožky s plochou elektrody není nepříjemná a řidič 

není rozptylován během řízení. Pro signálové zpracování jsem vybral vývojovou desku pro 

snímání EKG, ADS1298. Tento digitální mikrokontrolér umožňuje komunikovat s procesorem 

prostřednictvím SPI sběrnice a akvizicí dat lze rovnou získat hodnoty konkrétních svodů. 

Tepovou frekvenci algoritmus určuje na základě dat získaných v I. svodu. Data získávána 32-

bitovým mikroprocesorem Atmel jsou zpracovávána algoritmem, který jsem nastavil tak, aby 

prováděl jednoduchou filtraci pohyblivým zprůměrováním a zjišťoval výpočtem derivace 

velikosti změny v daném signálu. Hodnoty derivací dat se porovnají s dynamicky nastaveným 

prahem a pokud dojde ke splnění podmínky, detekuje se jedna R vlna. 

Zařízení jsem sestavil a otestoval jak na simulátoru biologických signálu, tak i ve vozidle 

za různých provozních podmínek. Výsledky měření se nacházejí v kapitole 7. Testování. 

Součástí práce jsou fotografické přílohy zařízení a měřicích okruhů. 

Budoucí úpravy by se měly směřovat aplikací dalších filtračních algoritmů pro omezení 

různého rušení vyskytujícího se během provozu. Rovněž implementace detekce odpojených 

svodů, která by omezila zásadním způsobem chybu měření. Významně by se podílela na určení 

prahové konstanty na začátku cyklu programu. V případě došlo by-li k odejmutí jedné z 

končetin z volantu, zařízení by přestalo snímat, dokud by se končetina opět nedotkla měřicí 

elektrody. Zařízení samo o sobě jak je koncipováno umožňuje detekovat změnu tepové 

frekvence. Vývojový front end ADS1298 dosahuje takových kvalit, že lze získat poměrně 

kvalitní EKG křivku. Její analýza by mohla odhalit různé srdeční poruchy, které se zpravidla 

neprojevují změnou tepové frekvence. 
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