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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením laboratorní úlohy se zaměřením na zpracování signálu 

srdečních ozev. Práce zahrnuje vytvoření elektronického stetoskopu, výběr součástek a návrh 

uživatelského rozhraní ve vizualizačním prostředí Matlab. V tomto rozhraní je možné zaznamenat 

fonokardiogram a následně zobrazit spektrum signálu, filtrovat signál od nežádoucích frekvencí, 

zobrazit spektrum filtrovaného signálu, určit dobu trvání ozev a nakonec spočítat srdeční tep. 

V závěru byla shrnuta celá bakalářská práce. 
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Abstract 

This thesis deals with making laboratory task focusing on signal processing of heart sounds. 

The work includes the creation of an electronic stethoscope, selection of components  

and user interface in programming environment in Matlab. In this interface you can record 

phonocardiogram and then display spectrum of signal, filter the signal from undesired frequencies, 

display spectrum of the filtered signal, define the duration of sounds, and finally calculate the heart 

rate. In the conclusion the entire thesis was summed up. 
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1 Úvod 
 

Při srdeční činnosti, střídavém zrychlování, zpomalování a zastavování proudu krve 

v srdečních dutinách, naráží krev na struktury chlopňového ústrojí; chlopně se náhle 

uzavírají a otevírají, šlašinky se napínají při kontrakci papilárních svalů a to vše 

dohromady vytváří kmity o kmitočtu 30-500Hz, které se přenášejí na hrudní stěnu, kde je 

lze slyšet a registrovat. Při auskultaci je obvykle bez obtíží možno zaznamenat dvě ozvy, 

jednu na začátku systoly a druhou na začátku diastoly. Jejich záznam se nazývá 

fonokardiogram a pomáhá rozlišit jednotlivé akustické vlny, z nichž se ozvy skládají. [6] 

Teoretická část práce se zabývá popisem srdce a jeho činnosti, srdečního tepu a popisem 

fonokardiogramu. Rovněž jsou zde podrobněji popsány jednotlivé srdeční ozvy, které 

jsou stěžejním tématem této bakalářské práce.  

V další části je ukázána možnost zpracování audio signálu pomocí počítače přes 

zvukovou kartu. Je zde popsán analogový signál a jeho zpracování, zvuková karta i její 

elektronické schéma. Dále zde byla rozebrána problematika základních typů filtrů. 

Důležitým tématem v této části jsou mikrofony a jejich rozdělení, které nám přiblíží 

jejich vlastnosti a vhodnost použití.  

V praktické části návrhu a realizace elektronického stetoskopu je vyobrazeno a popsáno 

blokové schéma měření, které se skládá z těchto částí: uživatel, elektronický analogový 

stetoskop, zvuková karta (A/D převodník) a zpracování v počítači. Dále je zde vyobrazen 

lékařský stetoskop a zkonstruovaný elektronický stetoskop, který byl sestaven 

z elektretového mikrofonu uvnitř speciálně zhotovené kovové nožky. Další částí 

elektronického stetoskopu je konektor, o kterém se rovněž v této části pojednává. 

V poslední části této bakalářské práce je popsáno programové prostředí pro záznam a 

následné zpracování signálu ze stetoskopu a programové prostředí pro spektrální analýzu. 

Jsou zde podrobněji vysvětleny algoritmy a funkce, které byly vytvořeny ve 

vizualizačním prostředí Matlab. Tato část obsahuje i grafické ukázky těchto dvou 

uživatelských rozhraní, popis jejich částí a funkcí. 

V závěru byla shrnuta celé má bakalářská práce. 
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2 Srdce a jeho činnost 
2.1 Anatomie srdce 
 

Srdce je svalový dutý orgán, velikostí jako lidská pěst (obr. 1). Hlavní funkcí srdce je 

zajišťování oběhu krve do celého těla. Je uloženo v hrudníku  za hrudní kostí a mezi 

plícemi. Větší část srdce leží vlevo od střední čáry. Dospělé srdce váží asi 250  300g, 

mužské více než ženské. Srdce je rozdělené přepážkou na dvě poloviny  pravou (tzv. 

pravé srdce) a levou (tzv. levé srdce). Každá polovina se dále dělí na předsíň, také se 

používá termín síň (atrium), a komoru (ventriculus), přepážku tvoří vazivová destička, do 

které jsou zakotvené cípaté chlopně. Mezi pravou síní (autrium dexter) a pravou komorou 

(ventriculus dexter) je trojcípá chlopeň (valva tricuspidalis), mezi levou síní (atrium 

sinister) a levou komorou (ventriculus sinister) je dvojcípá chlopeň (valva bicuspidalis). 

Při odstupu plicního kmene (truncus pulmonalis) z pravé komory a srdečnice (aorta) 

z levé komory jsou chlopně poloměsíčité (valvae semilunares).  [1] 

 

 

 

Obr. 1 Anatomická stavba srdce (zjednodušený nákres) [2] 
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2.2 Funkce srdce 
 

Srdce je pružná svalová pumpa, jejíž čtyři dutiny se v navazujícím sledu plní krví a 

vyprazdňují se. Plnění a vyprazdňování dutin je přerušované. [3] 

Odkysličenou žilní krev přivádí do pravé předsíně horní a dolní dutá žíla (vena cava 

cranialis et vena cava caudalis). Naplnění pravé srdeční síně je umožněno jejím 

ochabnutím  diastolou pravé síně. Z pravé předsíně krev vtéká do pravé komory, která 

odkysličenou krev vypuzuje (systola) do plicního kmene (plícnice), kterým začíná malý 

krevní oběh.[1] 

Při průtoku krve do komory je trojcípá chlopeň otevřená a komora sama je roztažena 

v diastole. Po naplnění dutiny pravé komory se v komoře uzavře stoupajícím tlakem krve 

trojcípá chlopeň. Následující systola pravé komory zvýší tlak krve v komoře natolik, že 

krev překoná odpor chlopně v plicnicovém kmenu a krev je vypuzena do plicního oběhu. 

Z plicního oběhu je krev nasávána do ochablé levé síně (v diastole) a obdobně jako na 

pravém srdci následuje po jejím naplnění systola levé síně a krev protéká přes otevřenou 

dvojcípou chlopeň do levé komory, která je v téže době ochablá  diastolická.Při systole 

levé komory se uzavře zpětným nárazem krve dvojcípá chlopeň a krev je přes 

poloměsíčitou chlopeň aorty vystříknutá do aorty, a tím prakticky do celého tepenného 

řečiště.Základní podmínkou průběhu srdeční revoluce je přesná časová návaznost systol a 

diastol a správná funkce chlopňového aparátu srdce. Pro splnění těchto podmínek je 

nezbytná především správná funkce srdečního převodního systému a neporušenost 

chlopní. [3] 
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2.3 Převodní systém srdeční 

 

Myokard síní a komor se rytmicky stahuje, nezávisle na naší vůli. Tato schopnost se 

označuje jako srdeční automacie.Vzruchy vznikají ve specializované srdeční svalovině, 

tzv. převodním srdečním systému, nezávisle na vlivech nervových a hormonálních. Tyto 

vlivy charakter automatické aktivity pouze upravují (modulují). Mění frekvenci 

vznikajících srdečních vzruchů (chronotropie) i sílu jeho stahu (inotropie).[1] 

 

Obr. 2 Převodní systém srdeční [4] 

 

Převodní srdeční systém tvoří srdeční svalové buňky, které se od pracovního myokardu 

liší stavbou i funkcí. Tkáň převodního systému je světlejší, protože svalové buňky 

obsahují hodně cytoplazmy s vysokým obsahem glykogenu a malým množstvím 

myofibril. Tkáň je v srdci specificky uspořádána (obr. 2). [1] 

Výchozím útvarem je sinusový uzel (SA uzel), ve kterém vzruchy vyvolávající srdeční 

stah vznikají. Proto se označuje jako pacemaker  česky udavatel rytmu. Leží při ústí 

horní duté žíly do pravé síně a vybavuje vzruch přibližně 70krát za minutu (= srdeční 

frekvence). Vznik vzruchu v sinusovém uzlu je výsledkem rytmicky probíhající 

spontánní depolarizace buněk, během které velmi nestabilní klidový membránový 

potenciál s menší negativitou (přibližně  65mV) dosahuje vzruchové úrovně. Vzruch se 

rychle šíří myokardem síní, depolarizuje svalové buňky a síně odpovídají na elektrické 

změny stahem. [1] 

V dolní části pravé síně, v přepážce mezi síněmi, leží síňokomorový uzel (AV uzel), také 

sekundární centrum srdeční automacie, ze kterého vychází Hisův svazek umístěný 

v mezikomorové přepážce. Je to jediná cesta, kterou se může šířit vzruch ze síní na 

myokard komor, protože vazivová přepážka mezi síněmi a komorami působí jako 

elektrický izolátor. V síňokomorovém uzlu se rychlost vedení vzruchu výrazně 

zpomaluje, což zabezpečuje převod vzruchu na komory až po ukončení stahu síní.  
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Hisův svazek se rozděluje na dvě Tawarova raménka běžící mezikomorovou přepážkou 

směrem k srdečnímu hrotu. Rozvětvují se v Purkyňova vlákna, která předávají vzruch 

buňkám pracovního myokardu komor, depolarizují je a svalovina komor se stahuje. [1] 

 

 

2.4 Fáze srdečního cyklu 

1. fáze diastola komor  cípaté chlopně otevřené  do síní, částečně do komor vtéká krev 

 

 

Obr. 3 Diastola komor [5] 

2. fáze: systola síní  komory v diastole, cípaté chlopně otevřené  krev vháněna do 

komor 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Systola síní [5] 
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3. fáze: systola komor  v síních nastává diastola  cípaté chlopně jsou uzavřeny, 

otevírají se poloměsíčité chlopně, krev vypuzována do tepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Systola komor [5] 

 

4. fáze: diastola síní  uzavření poloměsíčitých chlopní  síně se plní krví z horní a dolní 

duté žíly 

 

 

Obr. 6 Diastola síní [5] 
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2.5 Srdeční ozvy 

Při srdeční činnosti, střídavém zrychlování, zpomalování a zastavování proudu krve 

v srdečních dutinách, naráží krev na struktury chlopňového ústrojí; chlopně se náhle 

uzavírají a otevírají, šlašinky se napínají při kontrakci papilárních svalů a to vše 

dohromady vytváří kmity o kmitočtu 30-500Hz, které se přenášejí na hrudní stěnu, kde je 

lze slyšet a registrovat. Při auskultaci je obvykle bez obtíží možno zaznamenat dvě ozvy, 

jednu na začátku systoly a druhou na začátku diastoly. Jejich záznam pomocí citlivého 

mikrofonu se nazývá fonokardiogram a pomáhá rozlišit jednotlivé akustické vlny, z nichž 

se ozvy skládají (obr. 7). [6] 

 
Obr. 7 Elektrokardiogram a fonokardiogram 

První ozva 

První ozva vzniká při kontrakci komorového myokardu kolem nestlačitelné krve a s tím 

souvisejícím uzávěrem cípatých chlopní asi 50  70 ms po začátku komplexu QRS. 

Výsledné vibrace stěn komor a cípatých chlopní pak vytvářejí tři komponenty první ozvy 

[6]: 

 Na začátku ozvy se objevuje pomalá vlna o nízké amplitudě, která časově 

koinciduje s deformací levé komory na začátku izovolumické kontrakce. 

 Za ní následuje několik vln vyšší amplitudy, které doprovázejí prudký vzestup 

nitrokomorového tlaku ve fázi izovolumické kontrakce. 

 Závěrečné vlny mají opět o něco nižší amplitudu a souvisejí se začátkem 

vypuzovací fáze [6] 

Její zvukové vlny mají frekvenci 25  45 Hz. Nejlépe slyšitelná je přímo nad srdečními 

komorami: v pátém mezižebří medioklavikulárně vlevo (mitrální chlopeň) a ve čtvrtém 

mezižebří parasternálně vpravo (trikuspidální chlopeň).  

Druhá ozva 

Druhá  srdeční ozva vzniká vibracemi aortální a pulmonální chlopně při jejich zavírání na 

konci ejekční fáze a změnou hemodynamických parametrů krve v jejich bezprostředním 

okolí (náhlé zpomalení krve). Je kratší než předešlá ozva, začíná na konci či po skončení 

vlny T (viz obr. 7). Skládá se ze dvou fází, které u dospělých obvykle splývají, u dětí 
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druhá fáze následuje po první fázi přibližně po 30 milisekundách. První fáze značí uzávěr 

aortální chlopně, druhá pulmonální chlopně. Časový odstup těchto fází se projevuje 

především při nádechu (inspiriu). Snížený nitrohrudní tlak při nádechu znamená vyšší 

žilní návrat krve do pravé předsíně. Vyšší náplň pravé předsíně znamená zvýšené plnění 

pravé komory, tj. vyšší preload (přetížení). Vyšší předtížení vyžaduje delší čas na ejekci. 

U dětí je nižší odpor v řečišti arteria pulmonalis. To se mění s věkem: V dospělosti je 

odpor plicního řečiště větší, obě fáze tedy časově splývají. [7] 

Auskulatčním místem pro aortální chlopeň je druhé mezižebří parasterálně vpravo, pro 

pulmonální chlopeň druhé mezižebří parasterálně vlevo.  

Třetí ozva 

Na začátku plnící fáze může rychlý přítok krve rozkmitat stěnu komor a vyvolat tzv. třetí 

ozvu, která je však dobře slyšitelná pouze u dětí. Objevuje se na fonokardiogramu asi 

0,10-0,12 s po skončení vlny T na záznamu EKG (obr. 7). [6] 

Čtvrtá ozva 

Systola síní může vyvolat i čtvrtou ozvu, která není slyšitelná při auskultačním vyšetření. 

Můžeme ji však občas nalézt na fonokardiogramu, kde se objevuje na konci vlny P (obr. 

7) na záznamu EKG. [6] 

2.6 Srdeční tep 

Srdeční tep je tlaková vlna, která je vyvolaná vypuzením krve z levé srdeční komory do 

srdečnice (aorty), odkud se šíří dalšími tepnami do celého těla. Průměrný srdeční puls má 

hodnotu kolem 75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 úderů za minutu u žen, může být 

ale i nižší a nemusí to být známkou onemocnění. Nižší hodnota pulsu se obvykle 

vyskytuje u atletů, kteří mají silná srdce schopná přečerpat větší množství krve – hodnota 

se pak může pohybovat kolem 40 úderů za minutu. Při zpomalení srdeční frekvence, kdy 

klesne srdeční puls pod 60 úderů za minutu, mluvíme o tzv. bradykardii. Naopak při 

zrychlení srdeční frekvence (srdeční puls nad 95 úderů za minutu) mluvíme o tzv. 

tachykardii. [8] 
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2.7 Auskultace 

Auskultační metoda má zásadní význam ve vyšetřování srdce. Za normálních okolností 

jsou při auskultaci srdce slyšitelné pouze dvě fyziologické srdeční ozvy. První ozva je na 

začátku systoly a druhá je na začátku diastoly. Při hlubokém dýchání dochází na vrcholu 

inspiria k lehkému rozštěpu druhé ozvy. Zvuky, které auskultujeme v oblasti srdce, 

dělíme dle původu na srdeční (vznikají v srdci) a mimosrdeční (vznikají v perikardu a ve 

velkých cévách). Srdeční zvuky dělíme na ozvy (krátké zvuky okolo 0,1 s) a šelesty 

(trvají déle než 0,1 s). [9] 

Auskultační místa na hrudníku (obr. 8): 

1. poslechové místo aortální chlopně - II. mezižebří vpravo u sterna 

2. poslechové místo pulmonální chlopně - II. mezižebří vlevo u sterna 

3. poslechové místo trikuspidální chlopně - IV. - V. mezižebří vlevo u sterna 

4. poslechové místo mitrální chlopně - průsečík IV.- V. mezižebří a medioklavikulární 

čáry, oblast hrotu srdečního. [10] 

 

 

Obr. 8 Auskultační místa na hrudníku [10] 
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3 Zpracování audio signálu 
3.1 Analogový signál 

Analogovým signálem se míní záznam zařízení produkující analogový signál. Takovýmto 

zařízením může být mikrofon, rádio atd. Každý signál se skládá z vln – kmitů o různém 

tlaku, jenž se vytváří vibracemi např. hlasivkami, hudebními nástroji nebo přírodními 

silami. Pokud chceme s takovým signálem pracovat, je třeba jej nejdříve převést na signál 

digitální. Převod signálu na digitální se uskutečňuje pomocí vzorkování (sampling). To 

znamená, že v každém časovém intervalu je zaznamenán aktuální stav signálu (vzorek). 

Aby bylo dosaženo co nejlepší kvality signálu, je třeba, aby byl časový interval co 

nejkratší. Bylo by tak pořízeno více vzorků a vzorkovací frekvence by byla větší.  

 

3.2 Zvuková karta 

Zvuková karta by měla být součásti každého moderního počítače a umožňuje nám 

pracovat se zvukem. Obsahuje jak vstupy, tak i výstupy. Pomocí ní lze zvuk zaznamenat 

do počítače, nebo naopak přehrát zvuk z počítače.  

Zvuková karta umožňuje produkovat slyšitelné zvukové spektrum v pásmu 20 – 20000 

Hz. [11]  

Na zadní straně karty se nachází dle typu několik konektorů typu 3,5 Jack a jeden 

konektor rozhraní MIDI. Audiokonektory jsou určeny pro zvukový vstup a výstup. 

Význam konektorů je naznačen jednak barvou samotného konektoru, jednak symbolem, 

který je vyražen v blízkosti konektoru. Obecné značení dle barev je: zelený konektor - 

zvukový výstup, červený - mikrofonní zesilovaný vstup, modrý - nezesilovaný zvukový 

vstup. MIDI konektor (někdy označovaný jako GamePort) využijeme pro připojení 

herních zařízení, nebo MIDI zařízení. Na desce zvukové karty také obvykle najdeme 

několik dalších konektorů. Jedná se o vstupní konektory dalších zařízení. Připojit zde 

můžeme např. mechaniku CD-ROM. Díky tomuto propojení je pak možné na CD-ROM 

přehrávat zvukové CD a poslouchat je z reproduktorů připojených ke zvukové kartě. 

Přesný popis konektorů bývá vyznačen přímo na zvukové kartě. [11] 
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Obr. 9 Konektory zvukové karty [11] 

 

3.2.1 Blokové schéma 

 
Obr. 10 Blokové schéma zvukové karty [12] 

Hlavní části zvukové karty 

RAM 

RAM představuje operační paměť zvukové karty. RAM není jediným typem používaných 

pamětí a tak jsou typy pamětí RAM a ROM respektive RWM různým způsobem 

kombinovány dle konkrétního výrobce a konkrétního produktu. [12] 
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FIFO 

Typ paměťové fronty pro vyřízení požadavků. Jde o zkratku z anglického First In–First 

Out. To znamená, že ten požadavek, který přijde nejprve je také nejprve vyřízen na rozdíl 

od fronty typu LIFO (Last In–First Out).[12] 

Filtr 

signál vstupující do AD převodníku je nutno radikálně „oříznout“ tak, aby se do 

zpracování nedostaly vyšší frekvence. Použitý filtr musí být velmi strmý, tj. musí 

frekvence nad povolený rozsah razantně potlačit. Účinnost filtru se udává v dB na oktávu, 

tj. udává poměr, na který poklesne některá charakteristika signálu při zvýšení prahové 

frekvence na dvojnásobek.[12] 

AD/DA převodníky 

A/D převodník (analog to digital) převádí vstupní analogový signál na posloupnost dat 

srozumitelných počítači (bitů). Obrácený převod tj. z počítače na zvuk provádí D/A 

převodník (digital to analog). Spolupráce počítače s převodníky se může dít programově, 

kdy procesor přímo přestupuje k převodníkům pomocí vstupních a výstupních instrukcí, 

nebo tzv. přímým přístupem do paměti. (DMA – Direct Memory Access), který 

nezatěžuje procesor.[12] 

Výkonový zesilovač 

Najdete jej zpravidla pouze na levných kartách protože zahřívá obvody na kartě. 

Výkonový zesilovač slouží k připojení reproduktorů. Vždy je lepší pro solidní práci mít 

kartu bez zesilovače a signál k reprodukci zesilovat výkonovým zesilovačem 

externím.[12] 
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3.3 Mikrofon 

Mikrofon je zařízení, které nám snímá zvuk a převadí tento akustický signál na signál 

elektrický. Existuje mnoho typů mikrofonů, které se od sebe liší konstrukcí, principy i 

vlastnostmi.  

3.3.1 Dynamický mikrofon 

Elektrodynamický (dynamický) mikrofon je nejrozšířenějším druhem mikrofonu pro 

pódiové ozvučení. Membrána kmitající vlivem zvuku je spojena s cívkou, která se 

pohybuje v magnetickém poli permanentního magnetu (u moderních mikrofonů je použit 

supersilný neodymový magnet). Pohybem cívky v magn. poli vzniká elektrický signál. 

Typickou impedancí dynamických mikrofonů je 30 až 300 ohm. Má vyrovnanou 

přenosovou charakteristiku. [13] 

3.3.2 Uhlíkový mikrofon 

Membrána, na níž dopadá akustické vlnění rozechvívá uhlíkový prášek, který tím mění 

svůj odpor. Protéká-li uhlíkovým práškem proud, je tímto měnícím se odporem 

modulován. Proto uhlíkový mikrofon potřebuje napájení (podle typu od 1 do 10V). 

Typický odpor uhlíkového mikrofonu je 50 až 200 ohm. Je levný ale pro svou omezenou 

přenosovou charakteristiku a chraptivý zvuk se používal hlavně v telefonii a v hudbě 

někdy k experimentům.[13] 

3.3.3 Kondenzátorový mikrofon 

Pro své vynikající zvukové vlastnosti je ve studiích používán kondenzátorový 

(elektrostatický) mikrofon. Tenká vodivá membrána je umístěna velmi blízko pevné 

vodivé elektrodě (řádově mikrometry). Když zvuk chvěje membránou, mění tím kapacitu 

takto vzniklého kondenzátoru a moduluje procházející proud. Mikrofon je velice náročný 

na výrobu, jeho cena je vysoká, ale jeho charakteristika je mimořádně vyrovnaná. 

Elektrický signál, získaný tímto systémem je slabý, takže je nutno zesílit ho už v blízkosti 

mikrofonu. Ve starých nahrávacích a rozhlasových studiích byl tento mikrofon 

namontován na typické "bandasce", obsahující předzesilovač. Ten bývá u moderních typů 

umístěn v korpusu. Impedance je závislá na předzesilovači.[13] 

3.3.4 Elektretový mikrofon 

Elektretový mikrofon je typem kondenzátorového mikrofonu, u něhož je elektrické pole, 

nezbytné pro funkci, vytvářeno elektretem, tedy nevodivou hmotou, která je permanentně 

elektricky nabitá. V rytmu pohybu membrány se opět mění kapacita kondenzátoru a tím i 

napětí mezi deskami. Změny napětí musejí být zpracovávány předzesilovačem s vysokou 

vstupní impedancí (zpravidla s tranzistory FET), který je proto součástí mikrofonu. 
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Elektretové mikrofony vyžadují napájení pro vestavěný předzesilovač. Vyrábějí se jak 

pro nejnáročnější profesionální účely (např. měření), tak pro nenáročné aplikace – u 

počítačů, v telefonech, diktafonech apod. Poměrně jednoduchá konstrukce umožňuje 

snadno miniaturizovat rozměry. [14] 

 
Obr. 11 Schéma elektretového mikrofonu [15] 
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3.4 Základní typy filtrů 

Kmitočtové filtry jsou lineární obvody, případně algoritmy u číslicových filtrů, které 

definovaným způsobem omezují kmitočtové spektrum signálu, to znamená, že určitou 

část spektra propouštějí, další část potlačují. [16] 

Dělení filtrů z hlediska přenosové charakteristiky je pro jejich použití nejdůležitější. 

Z tohoto hlediska je rozdělujeme do následujících skupin:  

- selektivní filtry (frequency selective filters) 

- korekční filtry (shelving, peak, equalizing filters) 

- fázovací obvody, též zpožďovací, všepropustné filtry (all-pass filters) [16] 

V našem případě potřebujeme potlačit přenos kmitočtových složek signálu v 

nepropustném pásmu, proto se budeme zabývat filtry selektivními, které se dále dělí: 

(obr.12) 

- dolní propusti (DP) , které propouštějí signály o kmitočtech nižších než je mezní 

kmitočet fm  

- horní propusti (HP), které propouštějí signály o kmitočtech vyšších než je mezní 

kmitočet fm  

- pásmové propusti (PP), které propouštějí signály o kmitočtech mezi dolním 

mezním kmitočtem fmd a horním mezním kmitočtem fmh 

- pásmové zádrže (PZ), které potlačují signály o kmitočtech mezi horním fmh a 

dolním mezním kmitočtem fmd   [16] 

 
Obr. 12 Ideální modulové charakteristiky základních typů filtrů [16] 
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4 Návrh a realizace elektronického 

stetoskopu 
4.1 Blokové schéma postupu měření 

Obr. 13 Měřící blokové schéma 

Postup měření se skládá se čtyř hlavních částí: nejdříve pomocí stetoskopu budeme 

snímat srdeční ozvy osoby, je třeba klást důraz na správnost měření, tzn. přiložit hlavici 

stetoskopu na správné místo na hrudníku. Dále je třeba minimalizovat další možné 

artefakty.Tento signál poputuje do zvukové karty, kde se z analogového signálu převede 

pomocí A/D převodníku na signál digitální a nakonec se signál zpracuje v počítači v 

příslušném softwaru. 

V samotném zpracování je třeba signál upravit, vyfiltrovat. U fonokardiogramu je třeba 

odfiltrovat nežádoucí frekvence, tzn. frekvence nad 50 Hz potlačit, a zachovat frekvence 

do 50 Hz, ve kterých se nachází první i druhá srdeční ozva. Proto jsem aplikovala filtr 

typu dolní propust (DP), jehož kód uveden níže. 

 

Zásady správného postupu měření 

Aby měření bylo co nejefektivnější, vyšetřovaná osoba musí dodržet několik pravidel: 

- sedí nebo leží vklidu 

- snaží se nehýbat a nemluvit 

- dýchá pravidelně 
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4.2 Stavba lékařského stetoskopu 

 

Obr. 14 Stavba stetoskopu 

Ušní olivka 

Ušní olivku si lékař zavádí do uší. Svým tvarem a materiálem jsou zkonstruovány tak, 

aby eliminovaly rušící zvuky z okolí.  

Ušní trubice 

Ušní trubice je součástí, k níž jsou připojeny olivky a hadička.  

Hlavová sada 

Hlavová sada je kovová část stetoskopu, k níž jsou připojeny hadičky. Hlavová sada je 

tvořena dvěma ušními trubicemi, pružinami a ušními olivkami. [] 

Snímač 

Snímač je část stetoskopu, kterou lékař umísťuje na místa na těle, kde chce slyšet zvuk.   



18 

 

Membrána 

Tato část patří k nejdůležitějším částem stetoskopu. Umožňuje snímat zvuky z těla o 

vysokých frekvencích.  

Nožka 

Je to kovová součást snímače, na kterou se nasazuje hadička.  

Hadička 

Dlouhá část stetoskopu, která vede zvuk až k ušním olivkám. Vyrábí se 

z polyvinylchloridu (PVC).  
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4.3 Stavba elektronického stetoskopu 

 

Obr.15 Elektronický stetoskop 

 

Elektronický stetoskop (obr. 15) se skládá ze snímače, z kovové nožky, která byla 

speciálně zhotovena na soustruhu. Závit kovové nožky odpovídá závitu hlavice 

stetoskoupu. Uvnitř se nachází elektretový mikrofon. Typ vodiče – stíněný audio kabel, 

ukončen stereo konektorem. Vodič je dostatečně dlouhý pro snadnou manipulaci. 
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4.4 Konektor 

Jako konektor jsem zvolila konektor stereo jack 3,5 mm (obr. 17), který odpovídá zdířce 

výstupu zvukové karty. Zvolení stereo jacku nehraje žádnou roli, pro stetoskop by 

postačil i mono jack, který se běžně používá u mikrofonů. Vlastní propojení konektorů a 

vodiče je zobrazeno na obrázku č.16.  

 

Obr.16 Zapojení konektorů- Jack 3,5 mm 

 

 

Obr.17 Stereo konektor 
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4.5 Výběr mikrofonu 

Pro zapojení elektronického stetoskopu byl vybrán elektretový mikrofon typu Q205, viz 

obr. 13, jenž má tyto základní vlastnosti:  

 

- rozměry mikrofonu:   6x5mm 

- napájecí napětí:   U=2-10V 

- rozmezí frekvence:  50Hz-12kHz 

 

 

Obr. 18 Elektretový mikrofon[17] 

Přesnější informace jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1: Parametry elektretového mikrofonu   

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Citlivost elektretového mikrofonu 

Tento mikrofon pracuje na stejném principu jako mikrofon kondenzátorový, avšak na 

rozdíl od něj nepotřebuje vlastní napájení, což by bylo konstrukčně složité a při 

manipulaci se stetoskopem nepraktické. Mikrofon je napájen přes zvukovou kartu 

počítačem. Další výhodou tohoto mikrofonu jsou rozměry, díky kterým se snadno zavedl 

do nožky vytvořené soustruhem speciálně pro tento typ mikrofonu. Posledním 

Citlivost: viz tabulka  

Impedance: max 2,2 kΩ 

Napájení: 2,0V DC 

Spotřeba: max 0,5mA 

Ztráta citlivosti: -3dB na 1V 

Signal to Noise poměr: více než 60dB 

Směrovost: všesměrový 

Citlivost (dB) na 1kHz 

-70±2dB 

-68±2dB 

-66±dB 

-64±2dB 

-62±2dB 

-60±2dB 

-58±2dB 
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parametrem, který rozhodl o výběru mikrofonu byl poměr cena/výkon, čímž se 

elektretové mikrofony řadí mezi nejlepší. Elektronické  schéma elektretového mikrofonu, 

jenž má v sobě FET tranzistor  je vyobrazeno na č. 19. 

 

Obr.19 Schéma elektretového mikrofonu   
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5 Programové prostředí 
5.1 Popis prostředí Matlab 

MATLAB je matematicko-technikcý softwarový nástroj, který umožňuje provádět velké 

množství matematických a simulačních procesů. Velkou výhodou oproti ostatním 

softwarům je rychlost provádění úkolů díky řadě integrovaných nástrojů. 

Grafické prvky programu byly vytvořeny v integrovaném nástroji Matlabu, který se 

nazývá GUIDE (Graphical User Interface Development Environment) (viz obr. 20). 

Velkou výhodou GUIDE je možnost vybrat si takové grafické objekty (tzv. uicontrol), 

které v programu chceme mít. Měnit jejich vzhled, parametry atd. Naopak jako nevýhoda 

může být struktura výsledného kódu, který nemusí být optimální. Zdrojové kódy jsou 

delší, pro někoho pak méně přehledné.  

 

Obr.20 Integrovaný nástroj GUIDE   
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5.2 Program pro záznam a následné zpracování signálu 

z lékařského stetoskopu 

Vytvořený program umožňuje zpracovávat signál měřený stetoskopem. Signál je 

zpracováván v Matlabu R 2010a přes zvukovou kartu počítače.  Omezením pro použití 

tohoto programu je 32 bitová verze Matlabu, stejně jako nutnost nainstalování Data 

Acquisition Toolboxu. Bez tohoto toolboxu není možné pracovat s externími signály. To 

je ošetřeno podmínkou v programu: 

 

if ~exist([matlabroot '\toolbox\daq'],'dir') 

    errordlg('You must have the Data Acquisition Toolbox 

installed to run this demo','Error','modal');  

    return 

end 

Pomocí těchto dvou funkcí voláme vstup zvukové karty, ke které je připojen mikrofon : 

 

daq_object = analoginput('winsound'); 

chan = addchannel(daq_object,[1 2]); 

Předem zvolené parametry signálu: 
 

num_samples = 5000; 

t_show=10; 

timeperiod=0.1; 

Vzorkovací frekvence je nastavena na 5000 vzorků za sekundu, časové rozmezí je 10 

sekund a perioda 0,1 s.  
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Samotné okno se zkládá se dvou částí, první - práce s měřeným signálem a druhá – práce 

se signálem upraveným, filtrovaným.  

 Obr.21 Uživatelské rozhraní  

Tlačítkem Start se spouští celé nahrávání, kdy se po jeho stisku zobrazí v grafu křivka 

znázorňující průběh napětí U[V] na čase t [s]. 

 

start(handles.daq_object); 

Tlačítkem Stop se nahrávání záznamu ukončí. 

 

stop(handles.daq_object); 

Tlačítky Uložit a Načíst je možno tento záznam fonokardiogramu uložit do námi zvolené 

složky s příponou .wav a následně jej opět načíst do grafu. 

 

[filename, pathname] = uigetfile('*.wav','Otevřít soubor'); 

if filename ~= 0 

    cd(pathname);   

[mojedata] = wavread([pathname filename]); 

 

 

Pro přehrání zvukového záznamu slouží tlačítko Přehrát, jenž je definován jednoduchou 

funkcí, do které vstupují jak naměřená data, tak i vzorkovací frekvence. 

 
sound(mojedata,Fs); 

 

Přehrání záznamu je také možné použitím příkazu wavplay(mojedata,Fs), jenž je 

ekvivalentní k předešlému.  
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V pravé části okna je tlačítko Spektrum, které slouží pro vykreslení jednostranného 

amplitudového spektra, ze kterého se dozvíme výskyt frekvencí ve fonokardiogramu.   

 

L=length(mojedata); 

NFFT=2^nextpow2(L); 

Ys=(fft(mojedata,NFFT)/L); 

f=Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 

axes(handles.axes3); 

plot(f,2*abs(Ys(1:NFFT/2+1))); 

 

Ve druhé části programu se již pracuje se signálem filtrovaným, jak lze vidět na obrázku 

22. 

 

Obr.22 Práce se signálem 

Filtrace byla provedena pomocí následujícího kódu: 

 

fNorm = 4 / (500/2);            

[b,a] = butter(10, fNorm, 'low'); 

y = filtfilt(b, a, mojedata); 

X=(0:length(mojedata)-1)/5000;  

linkaxes([handles.axes handles.axes2],'xy'); 

axes(handles.axes2); 

plot(X,y); 

grid on; 

ylabel('U[V]'); xlabel('t[s]'); 

Jedná se o Butterworthův filtr typu dolní propust (low pass), řádu n=10 a 

s normalizovanou frekvencí řezu Wn = fNorm (fNorm = 0,016). 

To znamená, že filtr propouští signály (složky signálu) všech frekvencí až do frekvence 

fNorm. Vyšší frekvence potlačí. 
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Rovněž se liší i spektrum signálu, kdy byly zachovány frekvence do 50 Hz, naopak 

frekvence nad 50 Hz (včetně síťového rušení) byly potlačeny.  

Posledními aplikacemi v programu jsou měření časového úseku v grafu a výpočet tepu. 

Měření časového úseku je realizován pomocí této funkce: 

 

[x,y] = ginput(2); 

Funcke ginput(2) odečítá pouze dvě x-ové a y-ové hodnoty. Tuto funkci využijeme 

především k proměřování vzdáleností mezi systolami, mezi systolou a diastolou a 

k určení trvání první i druhé ozvy. Pro snadnější orientaci je ovšem nutné si graf přiblížit 

pomocí funkce zoom, která je již součástí GUIDE.  

Aplikace výpočtu tepu se skládá z několika částí. Nejdříve si uživatel zvolí hladinu a zadá 

její výšku do příslušného pole. Hladina by měla protínat všechny první, tzn. ty nejvyšší, 

ozvy v grafu. Dále je třeba pomocí tlačítka Tep zadat velikost jedné periody, tzn. nejbližší 

vzdálenost mezi systolami nebo diastolami. Až poté, co si uživatel navolí tyto parametry 

správně, je vypočtena hodnota tepu.  

Obr.23 Výpočet tepu 

Příklad měření tepu 

Na obr. 23 jsem zaznamenala fonokardiogramu v čase 10 vteřin. Poté jsem nastavila 

hodnotu hladiny na 0,3 tak, aby protínala většinu vrcholů systoly a diastoly. Tlačítkem 

Tep jsem označila jednu periodu mezi první a druhou systolou. Poté se vypočítala 

hodnota 72 tepů/min, což je i skutečná hodnota tepu. 
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[x,y] = ginput(2); 

plot(handles.axes2,x,y, 'k*-'); 

hodnota=abs(x(1)-x(2));  

%absolutní hodnota rozdílu x-ových hodnot 

polovina_periody=0.5*hodnota; 

prepocet_na_vzorky=polovina_periody*5000; 

vzdalenost_peaku = round(prepocet_na_vzorky); 

%round = vzdálenost mezi dvěma vrcholy musí být celé číslo, 

%proto se zaokrouhlí 

hodnota_amplitudy=str2num(get(handles.amplituda,'string')); 

[pks,locs]=findpeaks(mojedata,'MINPEAKHEIGHT', 

hodnota_amplitudy,'MINPEAKDISTANCE', vzdalenost_peaku); 

%MINPEAKHEIGHT znamená minimální výšku vrcholů (peaků), tuto 

%hodnotu zadává uživatel ručně 

y=(locs/5000); %y odpovídá hodnotě vrcholů 

if (size(y(:,:))==0) 

        warndlg('Hladinou neprochází žádný 

vrchol','Upozornění')       

else %pokud hladinou prochází vrchol, provede následující 

%příkazy 

    a=size(y(1,:));   

    b=a(1,2); % do proměnné b se uloží počet procházejících 

vrcholů křivkou 

    tep=b*6;  %výsledný tep za minutu 

    set(handles.hodnota_tepu,'String',num2str(tep)); 

    hold off; 

end 

V pravé dolní části se vyskytuji dvě tlačítka, Nápověda a Konec. Po kliknutí na tlačítko 

nápověda se zobrazí obrázek fonokardiogramu, kde je znázorněna správně měřená doba.  

 

l=figure(10); 

A=imread('napoveda.bmp'); 

imshow(A); 

Tlačítkem Konec se pak ukončí všechny dosavadní spuštěné aplikace a následně se zavře 

okno - figure programu.  

 

if(strcmp(handles.daq_object.running,'On')) 

    stop(handles.daq_object); 

end 

delete(handles.daq_object); 

clear handles.daq_object; 

delete(handles.figure1) 
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5.3 Program pro výpočet spektra harmonického signálu 

Tento program slouží pro názornou ukázku výpočtu jednostranného amplitudového 

spektra. Tento program bude sloužit studentům pro lepší porozumění spektrální analýze. 

Student má k dispozici dva sinusové harmonické signály, může si nastavit jak jejich 

amplitudu, tak i jejich frekvenci. 

Obr.24 Výpočet spektra harmonického signálu 

Pomocí tlačítek Funkce 1 a Funkce 2 lze tyto signály vykreslit do grafu. Tlačítko Součet 

funkcí pak tyto dva signály sečte a vykreslí jejich časový průběh, viz kód v Matlabu: 

 

mojedata = a*sin(2*pi*b*t)+ a2*sin(2*pi*b2*t); 

plot(t,mojedata); 

V pravé dolní části programu se nachází graf zobrazující jednostranné amplitudové 

spektrum signálu, jehož časový průběh je vykreslen ve vedlejším grafu. Vypočet a 

vykreslení spektra se provede stiskem tlačítka Spektrum. 

 

deltat=0.001; %krok vykreslení 

Fs=1/deltat;  %vzorkovací frekvence 

L=length(mojedata); %délka proměnné mojedata 

NFFT=2^nextpow2(L); %úprava signálu 

Ys=fft(mojedata,NFFT)/L; 

f=Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); %výpočet skutečné frekvence 

ze vzorkovací frekvence 

axes(handles.axes2); 

a=plot(f,2*abs(Ys(1:NFFT/2+1)),'r','LineWidth',2); 

%vykreslení jednostranného amplitudového spektra 
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xlabel('f(Hz)'); 

ylabel('|Y(f)|'); 

grid on; 
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5.4 Spektrální analýza 

Existují dva základní způsoby popisu signálu, a to popis signálu v časové oblasti a ve 

frekvenční oblasti. Spektrální analýza signálu studuje a popisuje signál ve frekvenční  

oblasti. 

Nejčastější využití spektrální analýzy je např. v elektrotechnice při konstrukci 

kmitočtových filtrů, v akustice, při odrušení, při testování mostních konstrukcí, nebo dále 

v telekominukacích atd.  

5.4.1 Spektrum periodického signálu 

Spektrum harmonického periodického signálu lze zakreslit ve formě kmitočtového 

spektra, na vodorovnou osu se vynáší kmitočet, na osu svislou pak amplituda.   

Příklad spektra harmonického signálu 

                    

přičemž                

 

Obr.25 Harmonický signál a jeho amplitudové spektrum 

V levé části lze vidět harmonický sinusový signál, v části pravé pak amplitudové 

kmitočtové spektrum signálu. V kmitočtovém spektru představuje harmonický signál 

vždy jednu svislou linii, složku spektra.  

Na vodorovnou osu se vynáší kmitočet signálu, na osu svislou pak jeho amplituda. 

Sečteme-li několik harmonických signálů o různých kmitočtech, výsledkem bude opět 

harmonický signál. Spektrum signálu tvořeného dvěmi harmonickými složkami je 

uvedeno na obr. 24. 
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5.4.2 Spektrum aperiodického signálu 

Spektrum aperiodického signálu je spojité (v amplitudě i fázi) a má tvar obálky spektra 

čarového, přislušejícího periodickým případům. Protože však čáry jsou vždy výsledkem 

řady (koeficienty), nemůže být spojitá funkce získána řadou. Proto matematickým 

prostředkem k získání spojitých funkcí obou typů spekter bude tzv. Fourierova 

transformace. [18] 

Fourierova transformace F je tedy aparátem, umožňujícím na základě znalosti 

aperiodického průběhu s(t) signálu odvodit tzv. spektrální funkci Ṡ(ω) (spektrální 

hustotu). Tato spektrální funkce je obecně komplexní funkcí proměnné ω (zvýrazněno 

tečkou nad symbolem). Její modul pak bude spojitou funkcí kmitočtu a bude 

amplitudovým spektrem, její argument pak spektrem fázovým. Vztahy pro přímou a 

zpětnou Fourierovou transformaci ukazují následující rovnice. [18] 

Ṡ ω                    ω     
 

  
  

     
 

   
  Ṡ ω      ω    ω

 

  

 

Zpětná (inverzní) transformace pak umožňuje na základě znalostí spektrální funkce Ṡ ω  

odvodit funkční závislost s(t). [18] 

Příklad výpočtu amplitudového spektra v Matlabu: 
 

L=length(mojedata); 

NFFT=2^nextpow2(L); 

Ys=(fft(mojedata,NFFT)/L); 

f=Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 

axes(handles.axes3); 

plot(f,2*abs(Ys(1:NFFT/2+1))); 

 

Obr.26 Příklad spektra naměřeného signálu 
  



33 

 

6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit laboratorní úlohu Elektronický stetoskop, která 

by studentům přiblížila problematiku srdečních ozev, práci se signálem a jeho analýzu. 

Nejdříve jsem tedy zkonstruovala elektronický analogový stetoskop, který se skládá 

z těchto hlavních částí: hlavice stetoskopu, kovová nožka kde je ukryt mikrofon, vodič a 

konektor. Jako nejvhodnější mikrofon jsem zvolila elektretový mikrofon typu Q205,  a to 

díky napájení, které se uskutečňuje pomocí zvukové karty počítače a díky svým malým 

rozměrům, které umožnily snadnou implementaci mikrofonu do kovové nožky. Nejvíce 

času jsem věnovala softwarové části. Vytvořila jsem uživatelské rozhraní pro záznam a 

následné zpracování signálu ze stetokopu a uživatelské rozhraní pro spektrální analýzu 

v prostředí Matlab verze R 2010a. Pro spuštění aplikací je nutnost mít nainstalován Data 

Acquisition Toolboxu. Bez tohoto toolboxu není možné pracovat s externími signály. 

Signál ze stetokopu byl zašuměný, proto jsem aplikovala filtr typu dolní propust, který 

zachoval frekvence do 50 Hz, naopak frekvence nad 50 Hz (včetně síťového rušení) byly 

potlačeny. Pro analýzu srdečních ozev jsem  vykreslila amplitudové kmitočtové 

spektrum, a to jak signálu zašuměného, tak signálu po filtraci. Další funkcí 

v uživatelském rozhraní je výpočet tepu a doby trvání první a druhé ozvy. Použití 

elektronického stetoskopu je snadné a zaznamenaný fonokardiogram je jasně 

rozeznatelný, přesto v lékařské medicíně již delší dobu existují bezdrátové elektronické 

stetoskopy, které jsou vhodnější pro přesnější vyšetření pacienta.       
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8 Přílohy 

Příloha I.  Laboratorní úloha 

Příloha II. Kód programu pro záznam a následné zpracování signálu 

z lékařského stetoskopu 

Příloha III.  Kód programu pro spektrální analýzu funkce 
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Příloha I. 

1 Elektronický stetoskop 

1.1 Cíl úlohy 
Prostřednictvím této laboratorní úlohy: 

 se seznámíte s lékařským stetoskopem a elektronickým stetoskopem 

 poznáte fonokardiogram a naučíte se rozlišovat jednotlivé srdeční ozvy 

 pochopíte význam kmitočtového spektra a filtrace signálu 

1.2 Zadání 
1. Naučte se číst v grafu spektrální funkce. 

2. Proveďte záznam fonokardiogramu. 

3. Analyzujte fonokardiogram, tzn. určete frekvence srdečních ozev před a po 

filtraci, proměřte dobu trvání prví a druhé ozvy a nakonec vypočtěte srdeční tep.  

1.3 Předpokládané znalosti 
Pro tuto úlohu se vyžaduje nastudování: 

 senzory akustických veličin 

 fyziologie srdce 

Využijte následující literaturu: 

 SPIŠAK, J., IMRAMOVSKÝ, M., PENHAKER, M. Snímače a senzory v 

biomedicíně. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 117 s. ISBN 

978-80-248-1607-4. 

 JIRÁK, Z. Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU. 2., přeprac. vyd. 

Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2007, 249 s. 

ISBN 978-80-7368-234-7. 

1.4 Použité vybavení 

 osobní počítač, zvuková karta 

 software Matlab 

 uživatelská aplikace Funkce a Stetoskop 

 lékařský a elektronický stetoskop 

1.5 Teoretický rozbor 
Stetoskop je lékařský nástroj určen k vyšetření srdce poslechem. Lze tak slyšet dvě 

srdeční ozvy, které jsou zaznamenány ve fonokardiogramu (obr. 1 - 1). Obvykle je tak 

možno zaznamenat první dvě ze čtyř ozev, na začátku systoly a na začátku diastoly.  

První ozva je nejdelší, vzniká při kontrakci komorového myokardu uzávěrem cípatých 

chlopní asi 50 – 70 ms po začátku komplexu QRS. Je nejlépe slyšitelná přímo nad 

srdečními komorami v pátém mezižebří medioklavikulárně vlevo (mitrální chlopeň) a ve 

čtvrtém mezižebří parasternálně vpravo (trikuspidální chlopeň).  
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Kratší a ostřejší druhá ozva vzniká při závěru poloměsičitých chlopní aorty a plícnice. 

Začátek druhé srdeční ozvy obvykle odpovídá konci vlny T a označuje konec vypuzovací 

fáze. Protože vznik ozvy souvisí s náhlým zpomalením proudu krve v aortě a plícnici, je 

druhá ozva nejlépe slyšitelná ve směrech těchto proudů. Auskultačním místem pro 

aortální je proto druhé mezižebří parasternálně vpravo, pro pulmonální chlopeň druhé 

mezižebří parasternálně vlevo. 

Na začátku plnící fáze může rychlý přítok krve rozkmitat stěnu komor a vyvolat tzv. třetí 

ozvu, která je však dobře slyšitelná u dětí. Čtvrtá ozva je vyvolána systolou předsíní, ale 

není slyšitelná při auskultačním vyšetření.  

 
Obr.1 - 1 Elektrokardiogram a fonokardiogram 

Stavba elektronického stetoskopu (obr. 1 - 2) vychází ze stetoskopu lékařského. Skládá 
se mimo jiné ze snímače a z kovové nožky. Závit kovové nožky odpovídá závitu hlavice 
stetoskopu. Uvnitř se nachází elektretový mikrofon.  

 

 

 

 

 

 

 
Obr.1 - 2 Elektronický stetoskop 

Elektretový mikrofon (obr. 1 - 3) je typem kondenzátorového mikrofonu, u něhož je 

elektrické pole, nezbytné pro funkci, vytvářeno elektretem, tedy nevodivou hmotou, která 

je permanentně elektricky nabitá. V rytmu pohybu membrány se opět mění kapacita 

kondenzátoru a tím i napětí mezi deskami. Změny napětí musejí být zpracovávány 

předzesilovačem s vysokou vstupní impedancí (zpravidla s tranzistory FET), který je 

proto součástí mikrofonu. Elektretové mikrofony vyžadují napájení pro vestavěný 

předzesilovač.  
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Obr.1 - 3 Elektretový mikrofon 

Signál z elektronického stetoskopu putuje do zvukové karty, kde se z analogového 
signálu převede pomocí A/D převodníku na signál digitální a nakonec se zpracuje 
v počítači v příslušném softwaru. 

1.6 Pracovní postup 

1.6.1 Spektrální analýza 

Zapněte si PC a spusťte program Funkce, který slouží pro názornou ukázku výpočtu 

amplitudového kmitočtového spektra. Zvolte si parametry dvou sinusových funkcí, 

zobrazte jednotlivé funkce a poté jejich součet. Určete, jak se tyto funkce projeví 

v kmitočtovém spektru, tzn. jaké hodnoty se vynáší do grafu spektra, popište osu x a osu 

y. 

1.6.2 Záznam fonokardiogramu 
Nejdříve si vyzkoušejte práci s lékařským stetoskopem a najděte nejvhodnější místo na 

hrudníku k poslechu srdečních ozev (auskultaci).  Na tomto místě budete měřit srdeční 

ozvy i elektronickým stetoskopem.  

Spusťte v Matlabu program Stetoskop. Zapojte elektronický stetoskop do výstupu na 

zvukové kartě pro mikrofon a pomocí tlačítek Start a Stop zaznamenejte 10 vteřin měření. 

U samotného měření dejte pozor na citlivost mikrofonu, tzn. přiložte hlavici stetoskopu 

na hrudník opatrně, ne příliš těsně. 

1.6.3 Analýza fonokardiogramu 

U zaznamenaného fonokardiogramu vykreslete jeho kmitočtové spektrum a určete 

frekvence první a druhé ozvy. Poté signál vyfiltruje pomocí tlačítka Filtrace, opět 

vykreslete jeho kmitočtové spektrum a určete nosné frekvence. Ty zaznamenejte 

do tab. 1 – 1. 

 

Před filtrací    (f [Hz]) Po filtrací    (f [Hz]) 

1. ozva  

2. ozva  

tab. 1- 1 Frekvence srdečních ozev 

Dalším úkolem je zaznamenat dobu trvání první a druhé ozvy. V grafu by jste měli 

zřetelně vidět první a druhou srdeční ozvu (zpravidla první ozva má větší amplitudu než 

ozva druhá). Pomocí lupy si zvětšete graf filtrovaného signálu a tlačítkem Měření času 
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označte začátek a konec trvání ozvy. Totéž udělejte pro druhou ozvu. Měření několikrát 

opakujte a výsledky zapište do tab. 1 – 2. Nakonec určete průměrnou dobu trvání. 

 

 t1[ms] t2[ms] t3[ms] t4[ms] t5[ms]    [ms] 

1. ozva       

2. ozva       

tab. 1- 2 Frekvence srdečních ozev 

 

Nakonec určete hodnotu srdečního tepu z fonokardiogramu. Nejdříve si zvolte hladinu a 

zadejte její výšku do příslušného pole. Hladina by měla protínat všechny první tzn. 

nejvyšší ozvy v grafu. Pomocí tlačítka Tep zadejte velikost jedné periody (vzdálenost 

systola – systola nebo diastola – diastola). Poté odečtěte hodnotu tepů/min.  

1.7 Kontrolní otázky 
1. Jaké rušivé elementy mohou ovlivňovat průběh měření? 

2. Jaký byl zaznamenán tep u vyšetřované osoby? Pohybuje se tato hodnota kolem 

75 úderů za minutu u mužů a okolo 82 u žen? Pokud ne, uveďte důvod. 

3. Napište, jaké existují další kmitočtová spektra. 
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Příloha II. 
 

function varargout = Stetoskop(varargin) 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Stetoskop_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Stetoskop_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mdaq_objectnfcn(gui_State, 

varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
% --- Executes just before Stetoskop is made visible. 
function Stetoskop_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Stetoskop (see VARARGIN) 
global mojedata; 
% SMAZ COMMAND WINDOW 
clc; 
% Choose default command line output for Stetoskop 
handles.output = hObject; 
% Preliminary GUI settings 
set(hObject,'Renderer','Zbuffer','DoubleBuffer','on','BackingStore

','on'); 
% Make sure that the DAQ toolbox is installed on the system 
if ~exist([matlabroot '\toolbox\daq'],'dir') 
    errordlg('You must have the Data Acquisition Toolbox installed 

to run this demo','Error','modal');  
    return 
end 
% Create an analoginput object using the winsound adaptor 
daq_object = analoginput('winsound'); 
chan = addchannel(daq_object,[1 2]); 
% NASTAVENI 
num_samples = 5000; 
t_show=10; 
timeperiod=0.1; 
krok=10; 
% Initialize the axes for the data 
Y=zeros(num_samples*t_show,1); 
X=(0:length(Y)-1)/num_samples;  
mojedata=Y; 
axes(handles.axes); 
plot_handle = plot(X(1:krok:end),Y(end-length(X)+1:krok:end),'r'); 
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grid on; 
ylabel('U[V]'); xlabel('t[s]'); 
% Update handles structure 
handles.t_show=t_show; 
handles.daq_object = daq_object; 
handles.plot_handle = plot_handle; 
handles.num_samples = num_samples*timeperiod; 
handles.Fs = num_samples; 
handles.X = X; 
handles.krok = krok; 
guidata(hObject, handles); 
set(handles.stop,'Enable','off'); 
set(handles.ulozit,'Enable','off'); 
% Set some properties and the callback of the DAQ object: 
set(daq_object,'TimerPeriod',timeperiod,... 
        'SampleRate',num_samples,... 
        'SamplesPerTrigger',inf,... 
        'TimerFcn',{@update_plot,handles}); 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Stetoskop_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles) 
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
% --- Executes on button press in start. 
function start_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to start (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata; 
mojedata=zeros(length(mojedata),1); 
set(handles.nahrat,'Enable','off'); 
set(handles.ulozit,'Enable','off'); 
set(handles.prehrat,'Enable','off'); 
set(handles.start,'Enable','off'); 
set(handles.stop,'Enable','on'); 
delete handles.daq_object; 
clear handles.daq_object; 
clear handles.plot_handle; 
delete handles.plot_handle; 
if(strcmp(handles.daq_object.running,'On')) 
      return; 
else 
    start(handles.daq_object); 
end 
% --- Executes on button press in stop. 
function stop_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to stop (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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set(handles.nahrat,'Enable','on'); 
set(handles.ulozit,'Enable','on'); 
set(handles.prehrat,'Enable','on'); 
set(handles.start,'Enable','on'); 
set(handles.stop,'Enable','off'); 
stop(handles.daq_object); 
% --- Executes on button press in close. 
function close_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to close (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
if(strcmp(handles.daq_object.running,'On')) 
    stop(handles.daq_object); 
end 
delete(handles.daq_object); 
clear handles.daq_object; 
delete(handles.figure1) 
function update_plot(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to daq_object 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata; 
%% NACTENI HODNOT A ZPRACOVANI NOVYCH HODNOT 
sprintf('%s','...zacatek vykreslovani'); 
[data,time,abstime,events] = 

getdata(handles.daq_object,handles.num_samples); 
data=data(:,1); 
temptime=num2cell(time(1)); 
temptime=num2cell(time(end)); 
size(mojedata),length(data); 
size(mojedata(length(data)+1:end,:)),size(data); 
mojedata = [mojedata(length(data)+1:end,:);data];     
%% ZOBRAZENI 
for i = 1:length(handles.plot_handle) 
set(handles.plot_handle(i),'YData',mojedata(1:handles.krok:end,i))

; 
end 
sprintf('%s','konec vykreslovani,cekam na dalsi interval...'); 
% --- Executes on button press in filtrace. 
function filtrace_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to filtrace (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata 
global y 
fNorm = 4 / (500/2);               %# normalized cutoff frequency 
[b,a] = butter(10, fNorm, 'low');  %# 10th order filter 
y = filtfilt(b, a, mojedata); 
X=(0:length(mojedata)-1)/5000;  
linkaxes([handles.axes handles.axes2],'xy'); 
axes(handles.axes2); 
plot(X,y); 
grid on; 
ylabel('U[V]'); xlabel('t[s]'); 

  
% --- Executes on button press in nahrat. 
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function nahrat_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to nahrat (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata 
stop(handles.daq_object); 
[filename, pathname] = uigetfile('*.wav','Otevřít soubor'); 
if filename ~= 0 
    cd(pathname);  % změní aktuální složku-cestu 
[mojedata] = wavread([pathname filename]); %  Získá data a 

vzorkovací frekvenci 
mojedata=mojedata(:,1); 
axes(handles.axes); 
for i = 1:length(handles.plot_handle) 
set(handles.plot_handle(i),'YData',mojedata(1:handles.krok:end,i))

;  
end 
ylabel('U[V]'); xlabel('t[s]'); 
else 
     warndlg('      Zadejte název souboru ','Upozornění');  

%warndlg 
end 
% --- Executes on button press in ulozit. 
function ulozit_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to ulozit (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata; 
Fs = handles.Fs; 

  
stop(handles.daq_object); 
[filename, pathname] = uiputfile('*.wav', 'Uložit soubor'); 
samples = int16(floor( (mojedata)*65535/2));% vysledny rozsah -

32768 az 32767 
%samples = mojedata; % bez prevodu rozsahu 
 if filename ~= 0  %pokud se nerovna 0 
    wavwrite(samples,Fs,[pathname filename]); 
else 
    warndlg('      Zadejte název souboru ','Upozornění');  

%warndlg 
end 
% --- Executes on button press in prehrat. 
function prehrat_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to prehrat (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata 
Fs = handles.Fs; 
sound(mojedata,Fs); 
%wavplay(mojedata,Fs); jiny prikaz 
function hodnota_tepu_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hodnota_tepu (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of hodnota_tepu as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

hodnota_tepu as a double 
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function hodnota_tepu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hodnota_tepu (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
% --- If Enable == 'on', executes on mouse press in 5 pixel 

border. 
% --- Otherwise, executes on mouse press in 5 pixel border or over 

nahrat. 
function nahrat_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to nahrat (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%% --- Executes on button press in vykresli. 
function vykresli_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to vykresli (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata 
Fs = handles.Fs; 
L=length(mojedata); 
NFFT=2^nextpow2(L); 
Ys=(fft(mojedata,NFFT)/L); %pred to fftshift 
f=Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 
axes(handles.axes3); 
plot(f,2*abs(Ys(1:NFFT/2+1))); 
xlabel('f(Hz)'); 
ylabel('[dB]'); 
xlim([0 150]); 
grid on; 
%% --- Executes on button press in mereni. 
function mereni_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to mereni (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.mereni,'Enable','off'); 
[x,y] = ginput(2); 
set(handles.mereni,'Enable','on'); 
hold off; 
filtrace_Callback(hObject, eventdata, handles); 
hold on; 
plot(handles.axes2,x,y,'k*-'); 
hold off; 
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set(handles.doba_trvani,'String',num2str(abs(x(1)-x(2)))); 
% --- Executes on button press in napoveda. 
function napoveda_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to napoveda (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
l=figure(10); 
set(l,'NumberTitle','off'); 
set(l,'Name','Nápověda'); 
set(l,'Menubar','none'); 
A=imread('napoveda.bmp'); 
imshow(A); 
% --- Executes on button press in tep. 
function tep_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to tep (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata 
     set(handles.tep,'Enable','off'); 
    [x,y] = ginput(2); 
    set(handles.tep,'Enable','on'); 
    hold off; 
    filtrace_Callback(hObject, eventdata, handles); 
    hladina_Callback(hObject, eventdata, handles) 
    hold on; 
    plot(handles.axes2,x,y,'k*-'); 
    hodnota=abs(x(1)-x(2)); 
    polovina_periody=0.5*hodnota; 
    prepocet_na_vzorky=polovina_periody*5000; 
    vzdalenost_peaku = round(prepocet_na_vzorky); 
    hodnota_amplitudy=str2num(get(handles.amplituda,'string')); 
    [pks,locs]=findpeaks(mojedata,'MINPEAKHEIGHT', 

hodnota_amplitudy,'MINPEAKDISTANCE', vzdalenost_peaku); 
    y=(locs/5000); 
if (size(y(:,:))==0) 
        warndlg('Hladinou neprochází žádný vrchol','Upozornění')       
else 
    a=size(y(1,:)); 
    b=a(1,2); 
    tep=b*6; 
    set(handles.hodnota_tepu,'String',num2str(tep)); 
    hold off; 
end 
function amplituda_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to amplituda (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of amplituda as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

amplituda as a double 
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function amplituda_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to amplituda (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
% --- Executes on button press in hladina. 
function hladina_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to hladina (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
hodnota_amplitudy=str2double(get(handles.amplituda,'string')); 
t_show=handles.t_show; 
if isnan(hodnota_amplitudy) 
  warndlg('  Špatný tvar, zadejte číslo !   ','Upozornění') 
elseif (hodnota_amplitudy < 0) 
    warndlg('  Zvolte hladinu pouze v kladné části grafu !   

','Upozornění') 
else 
x1=0; 
x2=t_show; 
y1=hodnota_amplitudy; 
y2=hodnota_amplitudy; 
hold off; 
filtrace_Callback(hObject, eventdata, handles); 
hold on; 
a=plot(handles.axes2,[x1 x2],[y1 y2],'g'); 
set(a,'LineWidth',2); 
hold off; 
end 
% --- Executes on button press in spektrum_filtrovaneho_signalu. 
function spektrum_filtrovaneho_signalu_Callback(hObject, 

eventdata, handles) 
% hObject    handle to spektrum_filtrovaneho_signalu (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global y 
Fs = handles.Fs; 
L=length(y); 
NFFT=2^nextpow2(L); 
Ys=(fft(y,NFFT)/L); 
f=Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 
axes(handles.axes7); 
plot(f,2*abs(Ys(1:NFFT/2+1))); 
xlabel('f(Hz)'); 
ylabel('[dB]'); 
xlim([0 150]); 
grid on; 
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Příloha III. 
 

function varargout = Funkce(varargin) 
% FUNKCE M-file for Funkce.fig 
%      FUNKCE, by itself, creates a new FUNKCE or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = FUNKCE returns the handle to a new FUNKCE or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      FUNKCE('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in FUNKCE.M with the given input 

arguments. 
% 
%      FUNKCE('Property','Value',...) creates a new FUNKCE or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property 

value pairs are 
%      applied to the GUI before Funkce_OpeningFcn gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to Funkce_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 
% Edit the above text to modify the response to help Funkce 
% Last Modified by GUIDE v2.5 24-Apr-2012 19:39:41 
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Funkce_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Funkce_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
clc; 
% --- Executes just before Funkce is made visible. 
function Funkce_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Funkce (see VARARGIN) 
% Choose default command line output for Funkce 
handles.output = hObject; 
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
% UIWAIT makes Funkce wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Funkce_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 
function amplituda1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to amplituda1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of amplituda1 as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

amplituda1 as a double 
user_entry = str2double(get(hObject,'string')); 
if isnan(user_entry) 
  warndlg('  Špatný tvar, zadejte číslo !   ','Upozornění') 
    return 
end 
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function amplituda1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to amplituda1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function frekvence1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to frekvence1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of frekvence1 as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

frekvence1 as a double 
user_entry = str2double(get(hObject,'string')); 
if isnan(user_entry) 
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  warndlg('  Špatný tvar, zadejte číslo !   ','Upozornění') 
    return 
end 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function frekvence1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to frekvence1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function amplituda2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to amplituda2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of amplituda2 as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

amplituda2 as a double 
user_entry = str2double(get(hObject,'string')); 
if isnan(user_entry) 
  warndlg('  Špatný tvar, zadejte číslo !   ','Upozornění') 
    return 
end 
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function amplituda2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to amplituda2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
function frekvence2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to frekvence2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of frekvence2 as 

text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

frekvence2 as a double 
user_entry = str2double(get(hObject,'string')); 
if isnan(user_entry) 
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  warndlg('  Špatný tvar, zadejte číslo !   ','Upozornění') 
    return 
end 
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function frekvence2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to frekvence2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
% --- Executes on button press in secti. 
function secti_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to secti (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata 
t_show=10; 
a = str2double(get(handles.amplituda1,'string')); 
b = str2double(get(handles.frekvence1,'string')); 
a2 = str2double(get(handles.amplituda2,'string')); 
b2 = str2double(get(handles.frekvence2,'string')); 
deltat=0.001;                %krok 
t=0:deltat:(t_show/4);        %cas t_show implicitne nastaven na 

10 sekund 
mojedata = a*sin(2*pi*b*t)+ a2*sin(2*pi*b2*t); 
axes(handles.axes1); 
plot(t,mojedata); 
grid on; 
ylabel('amplituda'); xlabel('t[s]'); 
hold off; 
% --- Executes on button press in zobraz. 
function zobraz_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to zobraz (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata 
%amplitudove spektrum 
deltat=0.001;   %krok 
Fs=1/deltat; 
L=length(mojedata); 
NFFT=2^nextpow2(L); 
Ys=fft(mojedata,NFFT)/L; 
f=Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 
axes(handles.axes2); 
a=plot(f,2*abs(Ys(1:NFFT/2+1)),'r','LineWidth',2); 
xlabel('f(Hz)'); 
ylabel('|Y(f)|'); 
% xlim('auto'); 
%axis('tight') 
grid on; 
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% --- Executes on button press in zoom. 
function zoom_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to zoom (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
zoom(handles.axes1) 
%set(zoom(handles.axes2),(get(handles.axes1))); 
% --- Executes on button press in funkce_1. 
function funkce_1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to funkce_1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata 
    t_show=10; 
    a = str2double(get(handles.amplituda1,'string')); 

%a,b...koeficienty funkce 
    b = str2double(get(handles.frekvence1,'string')); 
    deltat=0.001;                 %krok 
    t=0:deltat:(t_show/4);        %cas t_show implicitne nastaven 

na 10 sekund 
    mojedata = a*sin(2*pi*b*t) 
    axes(handles.axes1); 
    p1 = plot(t,mojedata); 
    grid on; 
    ylabel('amplituda'); xlabel('t[s]'); 
% --- Executes on button press in funkce_2. 
function funkce_2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to funkce_2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global mojedata 
     t_show=10; 
    %a,b...koeficienty funkce 
    a2 = str2double(get(handles.amplituda2,'string')); 
    b2 = str2double(get(handles.frekvence2,'string')); 
    deltat=0.001;    %krok 
    t=0:deltat:(t_show/4);%cas t_show implicitne nastaven na 10  
    mojedata= a2*sin(2*pi*b2*t); 
    axes(handles.axes1); 
    p2 = plot(t,mojedata); 
    grid on; 
    ylabel('amplituda'); xlabel('t[s]'); 

 

 

 


