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Abstrakt
Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro detekci komplexu qrs a nalezení hranic jednotlivých vln 
v cyklu ekg. Součástí práce je teoretický rozbor elektrofyziologie srdce a metod běžně užívaných pro 
detekci i rozměření signálu ekg. Z uvedených metod je realizován algoritmus založený na spojité vlnkové 
tranformaci. Detektor qrs i algoritmus pro rozměření jsou otestovány na standardní databázi signálů 
cse vůči manuálně i automaticky stanoveným referenčním bodům. Dosažené výsledky jsou porovnány 
s dalšími obdobnými metodami. Diplomová práce se dále zabývá úpravou realizovaného algoritmu 
pro experimentální záznamy ekg z izolovaného králičího srdce podle Langendorffa. Jsou představena 
specifika snímání těchto dat a na základě časové a frekvenční analýzy jsou navrženy a realizovány dílčí 
modifikace algoritmu. Ověření účinnosti zvolených změn je pro velký rozsah záznamů provedeno na 
výběrové testovací databázi. Úspěšnost algoritmu je vyhodnocena na základě manuálně anotovaných 
referenčních bodů. 

Klíčová slova
Detekce komplexu qrs, rozměření ekg, spojitá vlnková transformace, standardní databáze cse, expe-
rimentální záznamy ekg, izolované králiččí srdce podle Langendorffa.

Abstract
This thesis deals with a proposition of an algorithm for qrs complex and typical ecg waves boundaries 
detection. It incorporates a literature research focused on heart electrophysiology and commonly used 
methods for ecg fiducial points detection and delineation. Out of the presented methods an algorithm 
based on a continuous wavelet transform is implemented. Detection and delineation algorithm is tes-
ted on cse standard signal database towards references determined both manually and automatically. 
Obtained results are compared to other congenerous methods. The diploma thesis is further concerned 
with an algorithm modification for experimental electrocardiograms of isolated rabbit hearts. Recording 
specifics of these data are introduced. Additionally, based on time and frequency analysis, particular 
modifications of the algorithm are proposed and realized. Due to a large extent of records functionality 
is verified on randomly selected database samples. Efficiency of the modified algorithm is evaluated 
through manually annotated references.

Key words
Detection of qrs complex, ecg fiducial points delineation, continuous wavelet transform, cse standard 
database, experimental ecg records, isolated rabbit heart.
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Úvod

Signál ekg reprezentuje elektrické procesy probíhající v srdečním svalu. Změny v jeho průběhu mohou 
ukazovat na některé patologické stavy. Snímání a analýza ekg je tedy významnou metodou z hlediska 
diagnostiky srdečních onemocnění. Zejména s potřebou relativně rychlého vyhodnocení často velkého 
množství měřených dat proto roste význam automatického rozměření signálu ekg. Hlavním cílem roz-
měřovacích metod by mělo být přesné stanovení diagnosticky cenných údajů. Mezi tyto údaje lze zařadit 
zejména pozici a hranice komplexu qrs, hranice vlny p a konec vlny t. Získané poznatky nám umožňují 
další, zejména klinickou analýzu elektrofyziologických dějů, které na srdci probíhají.

Cílém této práce je navrhnout vlastní metodu detekce qrs a rozměření ekg. Metoda bude svým 
principem vycházet z jiných, již publikovaných metod, které jsou založeny na hledání charakteristických 
bodů v koeficientech vlnkové transformace signálu. Realizovaný algoritmus bude poté modifikován 
tak, aby bylo možné jeho použití také pro experimentální záznamy ekg z izolovaného králičího srdce. 
V rámci teoretické části práce jsou uvedeny základní přístupy k detekci komplexu qrs a rozměření 
signálu ekg, společně se souvisejícími pojmy. Pozornost je věnována především algoritmům využívající 
vlnkové transformace. Rozebrány jsou také další používané metody, mezi které lze zařadit zejména 
algoritmy využívající průchodu nulovou hladinou, první derivaci, číslicovou filtraci či neuronové sítě. 
Navazující praktická část je věnována principiálnímu popisu navrženého algoritmu. Jsou představeny 
obrazové i číselné výsledky, které byly získány ověřením účinnosti algoritmu na standardní databázi 
signálů cse. Dále je provedeno srovnání s dostupnými výsledky jiných autorů. Poslední část je věnována 
úpravě algoritmu pro experimentální záznamy. Jsou uvedena specifika snímání signálu z izolovaného 
srdce. Pozornost je věnována také vlastnostem těchto signálů, jejichž pochopení je nezbytné pro správ-
né nastavení algoritmu. Práce navazuje popisem a zdůvodněním provedených modifikací, které vedli 
k úspěšné implementaci programu. Správnost těchto postupů je ověřena na testovací databázi, která byla 
z experimentálních dat pro tento účel vytvořena. V závěru práce jsou představeny dosažené výsledky 
testovaní a obrazové ukázky detekce i rozměření ekg záznamů z izolovaných srdcí.
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1 Fyziologie a snímání elektrické 
aktivity srdce

Činnost srdečního svalu je podmíněna jeho elektrickou aktivitou následovanou mechanickou kontrak-
cí. Podstatou elektrické aktivity je vznik akčního potenciálu na membránách srdečních buněk. Šíření 
akčního potenciálu svalovinou vyvolává časově-prostorové změny elektrického napětí. Ty jsou doprová-
zeny taktéž změnami elektromagnetického pole, které lze zaznamenávat elektrodami na povrchu těla. 
Získaný časový průběh signálu, elektrokardiogram (ekg),  zobrazuje charakteristické rysy jednotlivých 
fází srdečního cyklu. Změna jejich tvaru, časové lokalizace nebo délky intervalů je téměř vždy spojena 
s poruchou elektrické aktivity srdce. Získání těchto údajů má proto význam zejména pro diagnostiku 
chorob srdce, ale také některých poruch, jejichž příčina není kardiálního původu. 

Tato kapitola je věnována stručnému přehledu o vzniku a šíření elektrické aktivity převodním 
systémem a srdeční svalovinou. Dále je uveden rozbor typického průběhu signálu ekg, zejména pak 
úseků, které jsou významné pro diagnostiku srdečních poruch.

1.1. Vznik a šíření srdečního vzruchu

Srdce je dutý svalový orgán o hmotnosti od 240 do 340 gramů uložený v mezihrudí za hrudní kostí. 
Pracuje jako tlakově-objemové čerpadlo jehož hlavní funkcí je kontinuální distribuce krve do organis-
mu. Srdce se skládá celkem ze čtyř dutin – dvou síní a dvou komor. Pravá síň a pravá komora tvoří tzv. 
pravé srdce, oddělené přepážkami od levého srdce, které sestává z levé síně a levé komory. Stěny dutin 
jsou tvořeny svalovinou – myokardem – který můžeme z hlediska elektrických vlastností rozdělit na 
pracovní a převodní. První typ je zodpovědný za vykonávání mechanické činnosti kontrakcí, druhý typ 
tvoří tzv. převodní systém srdeční. Převodní systém se skládá ze sinoatriálního uzlu (sa), preferenčních 
síňových drah, atrioventrikulárního uzlu (av), Hisova svazku a Purkyňova systému a zodpovídá za tvorbu 
a přenos srdečního vzruchu.[31]

Při podráždění buněk myokardu dochází vlivem změn ve vodivosti membrány a iontových 
přesunů k prudkému vzestupu membránového napětí (depolarizace) z původních přibližně -90 mv až 
k +20 mv. Tento děj trvá zhruba 2 ms a má za následek šířící se akční potenciál. Po rychlé depolarizaci 
nastává relativně pomalý pokles napětí směrem k nulovým hodnotám (fáze plató) a repolarizace zpět 
ke klidovým hodnotám. Běžně obě fáze trvají v rozmezí 250–300 ms za depolarizací a jsou odpovědné 
za dlouhou refrakterní periodu – dobu, po kterou nemůže dojít k opětovnému podráždění. Zatímco 
velikost klidového membránového napětí je u pracovního myokardu stálá, převodní systém obsahuje 
buňky (pacemakerové p buňky), u nichž dochází k pozvolnému vzestupu napětí až k prahovým hodno-
tám. Tento pacemakerový potenciál se poté stává iniciátorem nového impulzu, který se šíří automaticky 
na ostatní myokard.[9]

Za fyziologických podmínek pracují všechny části harmonicky v přesně určeném pořadí. sa uzel, 
který normálně tvoří impulzy nejrychleji, spouští úvodní depolarizaci. Akční potenciál se šíří přes pre-
ferenční dráhy na stěny pravé a levé síně a sbíhá se směrem k av uzlu. Tato perioda trvá běžně okolo 
100 ms. av uzel a navazující Hisův svazek jsou normálně jediným vodivým spojením mezi síněmi a komo-
rami. Vlivem pomalého vedení zde dochází k dalšímu zpoždění zhruba o 100 ms. Doba nodálního vedení 
je však kromě srdečního sympatiku a vagového nervu ovlivněna četností působících vzruchů. Se vzrůsta-
jící frekvencí dochází k prodlužování až úplnému zablokování převodu na komory. Tento mechanismus 



12

omezuje maximální dosažitelnou tepovou frekvenci tak, aby nebyla ohrožena plnící funkce komor. 
Akční potenciál se z Hisova svazku šíří dále do komor přes pravé a levé raménko Tawarovo. Aktivována 
je nejdříve levá strana komorového septa směrem přes střední část doprava. Následně se depolarizační 
vlna šíří přes větvící se Purkyňova vlákna k bázi komor, od vnitřní strany svaloviny až k povrchu.[31]

1.2. Vlastnosti signálu EKG

Signál ekg snímaný z povrchu těla vyjadřuje časovou závislost všech změn elektrických napětí na buň-
kách srdečního svalu. Jeho tvar je závislý na charakteru šíření depolarizační vlny, ale také na umístění 
elektrody, ze které je signál snímán. Hlavní složky elektrokardiogramu jsou reprezentovány sérií po 
sobě jdoucích vln, kmitů a segmentů mezi nimi. Každá složka přísluší různé fázi srdečního cyklu. Mezi 
nejdůležitější vlny řadíme výchylku p a t, odpovídající depolarizaci síní, resp. repolarizaci komor. De-
polarizace komor je znázorněna komplexem kmitů qrs. z diagnostického hlediska se u signálu provádí 
analýza zejména tvaru a průběhu (případně přítomnosti) jednotlivých výchylek, jejich časové lokalizace 
a vzájemných vzdáleností. Typický průběh ekg viz obrázek 1.

Obrázek 1: Charakteristika standardního průběhu ekg. Zdroj: [25]

Interval rr: Interval představuje vzdálenost mezi vrcholy r kmitů dvou po sobě jdoucích kom-
plexů qrs. Vzhledem k dominanci qrs v ekg signálu se jedná o nejsnazší cestu k určení tepové frekvence 
a dalších statistických údajů (variabilita srdečního rytmu, apod.).[10]

Vlna p: Vlna reprezentuje šíření depolarizace oběma síněmi; běžně z pravé směrem na levou. 
Za normálních podmínek se jedná o první výchylku elektrokardiogramu. Běžně nepřesahuje amplituda 
vlny 0,25 mv a doba trvání 110 ms.[10]

Interval pq: Měří se od počátku vlny p po začátek komplexu qrs. Časově odpovídá době od vzniku 
vzruchu v sa uzlu po počátek aktivace komor. Odpovídá tedy systole síní a pomalému vedení av uzlem. 
Standardní délka intervalu je od 120 do 200 ms, avšak zkracuje se s rostoucí tepovou frekvencí.[10]

Komplex qrs: Sled výrazných ostrých kmitů je obrazem aktivace komorového myokardu. Šířka 
komplexu fyziologicky nepřekračuje 100 ms. První negativní výchylka se nazývá kmit q. Předchází vždy 
kmitu r, avšak nemusí být v ekg záznamu přítomna. Jako kmit r je označována každá pozitivní výchylka 
elektrokardiogramu v rámci komplexu. Pokud je následován negativní výchylkou, je tato označována 
jako kmit s. Komplex qrs v sobě zahrnuje také fázi depolarizace síní, její průběh je však překryt pod-
statně vyšší amplitudou komplexu qrs.[10]
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Úsek st: Jedná se o izoelektrický úsek mezi koncem komplexu qrs a počátkem vlny t. Bod sou-
visí s počátkem repolarizace komor. Společná část mezi koncem komplexu qrs a počátkem st úseku 
se označuje jako junkční bod (j).[10]

Vlna t: Je poslední nejvýraznější výchylkou v záznamu ekg, následující po komplexu qrs. Spo-
lečně s st úsekem reprezentuje průběh repolarizace komorového myokardu.

Interval qt: Doba trvání intervalu reprezentuje dobu elektrické systoly komor. Jeho počátkem je 
kmit q a končí na konci vlny t. Jeho hodnota se fyziologicky pohybuje do 430 ms, je ovšem přímo závislá 
na tepové frekvenci.[9]

Vlna u: Jedná se o zřídka patrnou vlnu následující vlnu t. Její původ není dostatečně ozřejmen, 
ale uvažuje se, že je způsobena opožděnou depolarizací papilárních svalů nebo Purkyňových vláken.

1.2.1. Spektrální vlastnosti EKG

Spektrem je ve smyslu Fourierovy transformace myšlen rozklad signálu na harmonické složky a vyjád-
ření pomocí jejich amplitudy a fáze. Převodem z časové oblasti do oblasti frekvenční získáváme přehled 
o zastoupení jednotlivých složek ve významných útvarech ekg a tím i lepší možnost jejich klasifikace. 
V rámci spektrální reprezentace ekg budeme uvažovat především spektrum amplitudové, resp. odhad 
spektra výkonového (viz obrázek 2).
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Obrázek 2: Typické výkonové spektrum cyklu ekg. Zdroj: [25]

Ze spekter vyplývá, že nejnižší frekvenční složky užitečného signálu náleží zejména vlnám p a t, 
které se běžně nevyskytují v pásmu vyšším než 10 Hz. Z šumového signálu, který spadá do stejné oblasti 
a může být zdrojem zkreslení, je třeba zmínit zejména kolísání izoelektrické linie (do 0,8 hz), dýchání 
pacienta (do 0,5 hz) a pomalé pohyby (do 1,5 hz). Nejvyšší harmonické složky odpovídají logicky rychlým 
změnám komplexu qrs. Většina jeho energie se pohybuje v rozmezí 15–30 hz, s obvyklým maximem 
v oblasti okolo 18 hz. Některé složky komplexu však mohou sahat až ke 120 hz, což zároveň stanovuje 
minimální požadavek na vzorkovací frekvenci (250 hz) pro záznam povrchového ekg. Časté zkreslení 
v této oblasti může náležet zejména záznamu myopotenciálů (od 20 hz do řádově khz), skokovým změ-
nám izolinie, případně síťovému brumu (kolem 50 hz pro evropské země).[25]
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2 Metody detekce QRS

Komplex qrs je za normálních podmínek nejvýraznějším útvarem signálu ekg. Vzhledem k jeho cha-
rakteristickému tvaru a faktu, že reprezentuje systolickou fázi komor, je komplex ideálním orientačním 
bodem v rámci srdečního cyklu. Detekce qrs je základní procedurou jakéhokoliv algoritmu pro auto-
matickou analýzu ekg signálu. Poskytuje informace nejen o aktuálním stavu srdeční činnosti (tepová 
frekvence, variabilita, tvar komplexu), ale především referenci pro následnou klasifikaci a rozměření 
dalších významných bodů.  

Výsledná kvalita detektoru je přímo závislá především na spolehlivosti detekce, její přesnosti a 
rychlosti výpočetního algoritmu. Je zřejmé, že jestliže byl z počátku kladen důraz na výpočetní nená-
ročnost (hardwarových) detektorů, je v současnosti tento problém řešen spíše pro bateriově napájené 
systémy a středem zájmu je co nejvyšší dosažitelná účinnost. Přitom je třeba, aby se algoritmus vyrovnal 
se značnou variabilitou ekg signálu. Ta může být způsobena jak fyziologickými změnami vln a kmitů 
elektrokardiogramu, tak přítomností artefaktů, šumu nebo stimulačních impulzů kardiostimulátoru.[11] 

Z publikovaných přístupů detekce qrs lze jmenovat zejména algoritmy využívající první derivace 
či digitální filtraci, algoritmy založené na vlnkové transformaci, genetických algoritmech nebo neuro-
nových sítí. Mezi další, méně časté metody, lze zařadit například detekci pomocí skrytých Markovských 
řetězců, průchodu nulovou hladinou, přizpůsobené filtraci, případně další heuristické přístupy. V této 
kapitole budou popsány nejvýznamnější z těchto metod, přičemž informace byly čerpány z literatury [11].

Přestože se jednotlivé přístupy vzájemně liší, lze je společně popsat obecným blokem pro před-
zpracování signálu a blokem obsahující rozhodovací algoritmus (viz obrázek 3). Cílem předzpracování je 
především co největší zvýraznění komplexu qrs a zároveň potlačení ostatních složek – artefaktů, šumu, 
kolísání izolinie, ale také vln p a t. K tomu jsou často využívány metody jak lineární, tak nelineární.

Fáze předzpracování Fáze rozhodování

Detekce extrémů

Určení pozice QRS

Lineární / nelineární filtrace 

Transformace signálu

Pozice QRSEKGsvod(x)

Obrázek 3: Schéma obecného detektoru komplexů qrs

Nejvyšší podíl frekvenčních složek komplexu qrs leží v pásmu od 10 do 25 hz. Z tohoto důvodu 
využívá většina algoritmů filtraci, která potlačuje složky mimo toto pásmo. Častou realizací je filtrace 
pomocí dvou samostatných filtrů typu horní a dolní propust. Horní propust slouží k odstranění vlny p, 
vlny t a kolísání izolinie. Vysokofrekvenční šum a skokové změny jsou pak filtrovány dolní propustí. 
Jednoduchou nelineární transformací může být například umocnění signálu.

Rozhodovací algoritmus často vyhodnocuje detekci qrs porovnáním transformovaného signálu 
vůči prahové hodnotě. Práh může být stanoven buď pevný, nebo adaptivní – v závislosti na charak-
teristice signálu. Další heuristické přístupy, jako zahrnutí refrakterní doby nebo kontrola délky r-r 
intervalu, pak mohou zvýšit úspěšnost detekce. Obvykle je realizován také blok pro zpřesnění polohy 
r kmitu v detekovaném qrs komplexu. Je však nutné dodat, že většina rozhodovacích pravidel z velké 
části závisí na fázi předzpracování a vlastnostech výstupního signálu. 
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2.1. Metody založené na derivaci signálu

Derivační metody využívají pro detekci fakt, že vysokofrekvenční složky komplexu qrs se v časové 
oblasti projevují typicky strmým průběhem. Zatímco derivace nízkofrekvenčních složek bude poměrně 
nízká, u komplexu qrs dojde vůči ostatním složkám ke zvýraznění. Nejjednodušším způsobem výpočtu 
derivace, resp. diference pro diskretní signál je prosté odečtení sousedních vzorků:

(1) 

kde y1(n) je výstupní vzorek na pozici n; x(n+1) a x(n-1) jsou hodnoty vstupního signálu, které 
následují a předchází hodnotě vzorku x(n).

Některé algoritmy využívají pro další zvýraznění transformovaného signálu také výpočtu druhé 
derivace. Ta lze pro diskretní signál zapsat formou:

(2) 

Výsledný transformovaný signál je dán jako váhovaná lineární kombinace obou derivovaných 
signálů y1 a y2 (viz rovnice 3), případně lze průběh první derivace dále upravit vyhlazovacím filtrem.

(3) 

Vyhodnocení pozice qrs je provedeno porovnáním hodnot transformovaného signálu vůči prahu. 
Prahy jsou voleny obvykle adaptivní, nejčastěji se určují jako procentuální část z maximální hodnoty 
na daném úseku signálu. Finální detekce pak závisí na řadě rozhodovacích pravidel, které často berou 
v úvahu informace o časování nebo amplitudě detekovaných úseků, případně volí sekundární práh.

Autor v [6] např. využil vícenásobného prahování v 12 svodovém záznamu jak pro detekci, tak 
v rámci rozhodovacího algoritmu. Výstupní posloupnost byla dána kombinací řadou lineárně i neline-
árně transformovaných signálů. Zmínit lze například umocnění vzorků, aplikace sigmoideální funkce 
(rovnice 4) a opakovaný výpočet gradientu pomocí diference (rovnice 5): 

(4) 

(5) 

Signál ts2 je výstup sigmoideální transformace a g2 výstup diference, která byla určena z nej-
většího a nejmenšího prvku v okně w o šířce 11 vzorků.

Signál byl tímto způsobem zpracován pro každý svod ekg a podstoupen detekci pro každou pra-
hovou úroveň. Rozhodovací logika vychází ze statistického výpočtu mediánu a směrodatné odchylky ze 
všech 12 svodů. Výsledná pozice qrs je vybrána pro práh a svod, kde je počet detekcí blízký mediánové 
hodnotě a směrodatná odchylka je současně co nejnižší.
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2.2. Metody založené na číslicové filtraci

Vzhledem k tomu, že číslicovou filtraci využívá při předzpracování většina metod detekce qrs, budou 
zmíněny především více pokročilé postupy. Zároveň je třeba uvést, že metody derivační i metody čísli-
cové filtrace se velmi často vzájemně různou měrou doplňují.

Autoři v [24] využívají k filtraci dva paralelní filtry typu dolní propust o různé mezní frekvenci. 
Vzájemným odečtením filtrovaných signálů je získán obdobný výstup jako při použití výpočetně nároč-
nější pásmové propusti. Poté je aplikována následující nelineární transformace:

(6) 

Pro prvky rovnice platí, že y1 je filtrovaný signál a k je okolí vzorku y(n). Z výpočtu je zřejmé, že 
použitím mocninné funkce dochází k relativnímu potlačení nízkých amplitud. Zároveň je zahrnuto okolí 
vzorku, díky čemu jsou mírně vyhlazeny ostré vrcholy. Signál je na konec filtrován dolní propustí s vyšší 
mezní frekvencí. Prahové hodnoty jsou stanoveny adaptivně z maxima signálu:

(7) 

Další přístupy zmíněné v  [14] používají pro detekci různé modifikace mobd (multiplication 
of backward difference) algoritmu. Jedná se v podstatě o logický součin sousedních vzorků x(n–k) a 
x(n–k–1) z derivovaného signálu. Derivace je v tomto případě realizována filtrací pomocí diferenciátoru. 
Pro výstup algoritmu pak platí následující vztah:

(8) 

Zároveň je zavedeno omezující pravidlo pomocí funkce signum, aby se zamezilo nárůstu signálu 
v úseku postiženým šumem. Jestliže je signum dvou po sobě jdoucích vzorků různé, nastaví se výstupní 
hodnota z(n) = 0. Práh je opět nastaven adaptivně, a to na poslední detekované maximum po skončení 
refrakterní periody a poté skokově na jeho polovinu po uplynutí nastavené doby. Spodní hranice prahu 
taktéž vychází z úrovně signálu.

Modifikované metody využívají např. bloky pro výpočet kvadrátu a průměrování zařazené za 
výstup diferenciátoru. V průběhu takto upraveného signálu dochází k ukládání posledního detekované-
ho maxima funkce a jeho porovnání s aktuálním vzorkem. Jestliže hodnota vzorku klesne pod polovinu 
maxima, je vzorek označen jako vrchol a uložen jako nová nejvyšší hodnota. Komplex qrs je detekován 
na základě rozhodovacího pravidla, které porovnává velikost detekovaných vrcholů vůči odhadu pří-
tomného šumu pomocí rekurzivních výpočtů:

(9) 

(10) 

kde ap je amplituda detekovaného vrcholu, lp odhad amplitudy qrs, ln odhad úrovně šumu a λ 
je váhou časové paměti.
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2.3. Metody využívající neuronové sítě

Neuronové sítě našli široké uplatnění v nelineárním číslicovém zpracování, rozpoznávání a klasifikaci 
či optimalizaci dat. Ukazuje se, že jejich výkonnost je v mnoha aplikacích podstatně vyšší než klasické 
lineární přístupy.[11]

Základní jednotku neuronové sítě představuje zjednodušený model neuronu, charakterizovaný 
pomocí přenosové funkce. Mezi nejčastěji používané sítě ve zpracování ekg patří zejména vícevrstvý 
perceptron, síť rbf (radial basis function) a síť lvq (learning vector quantization). U vícevrstvého per-
ceptronu je neuron v každé vrstvě spojen se všemi výstupy vrstvy předchozí. Přenosovou funkci každého 
neuronu lze zapsat jako:

(11) 

kde w jsou váhy vstupních synapsí x, w0 značí práh. Aktivační funkce f může být lineární i neli-
neární. Obvykle je volena buď funkce sigmoidální, nebo hyperbolická.

rbf neuronové sítě jsou sítě se dvěma vrstvami neuronů (skrytá a výstupní) a dopředným šířením 
signálu. rbf neurony ve skryté vrstvě jsou charakteristické symetrickou přenosovou funkcí, typicky to 
může být například funkce Gaussova:

(12) 

kde xn je vstupní vektor dat, N počet neuronů, c značí centrální vektory a σ směrodatnou odchylku.

Schopnost sítě lvq tkví zejména ve schopnosti klasifikace neznámých vzorů do odpovídající 
třídy. lvq vychází z principu Kohonenovy sítě, avšak je rozšířena o další vrstvu lineárních neuronů, 
které vstupní obraz zařadí na základě naučených vzorů do příslušné skupiny. Klasifikace je provedena 
porovnáním euklidovských vzdáleností vstupního vektoru a vah neuronů. Před samotnou detekcí je 
nutné síť naučit příslušné vzory z trénovací množiny dat. Při volbě vhodných vzorů a definici patřičných 
tříd lze síť použít také k odlišení normálních stahů a komorových extrasystol. Přestože lvq nedosahuje 
stejně dobrých výsledků jako jiné metody, lze za její výhodu považovat velmi rychlé výpočetní a klasi-
fikační schopnosti.

Neuronové sítě jako adaptivní prediktory: Princip nelineárního prediktoru k detekci qrs spočívá 
v odhadu aktuální hodnoty signálu z hodnot předešlých. ekg signál dosahuje z velké části napěťové 
úrovně podstatně nižší než komplex qrs. Neuronová síť proto dokáže vcelku dobře předpovídat právě 
tyto úseky. Pokud dojde ke skokové změně napětí, predikce sítě selhává a generuje chybový signál, 
který je použit pro lokalizaci komplexu. Autoři uvádějí jako hlavní výhodu zejména fakt, že nelineární 
zpracování může vést k lepším výsledkům v přítomnosti nelineárního šumu.

Jako příklad takového detektoru lze uvést perceptronovou síť o třech vrstvách. Vstupní vrstva 
obsahuje 8 až 10 lineárních neuronů a na jejich vstup jsou přivedeny vzorky zpožděného signálu. Pro-
střední, skrytá, vrstva se skládá z 3 až 5 neuronů, avšak s nelineární přenosovou funkcí. Na výstupu je 
umístěn pouze jediný, opět lineární neuron. Učení sítě někteří autoři realizovali pouze na vybraných 
vzorcích signálu. Další zvolili opačný postup a neuronovou síť adaptovali přímo na běžící ekg. Výsledky 
srovnání obou metod bohužel nebyly z čerpaných zdrojů k dispozici.

y n w
i

N

i

x n Ci
i( ) =

=

−
( )−









∑
1

e
 

σ
,

y f w w x
i

N

i i= +










=
∑0

1

.



18

2.4. Metoda detekce založená na průchodu nulovou 
hladinou

Poměrně inovativní přístup detekce představili autoři [13]. Algoritmus je zajímavý především relativní 
nezávislostí na náhlé změně napěťové úrovně ekg a na přítomnosti vysokofrekvenčního šumu. Zároveň 
dosahuje velmi dobrých výsledků při nízké výpočetní náročnosti.

Metoda je založená na přidání vysokofrekvenční harmonické složky do užitečného signálu a 
následné detekci počtu průchodů nulovou hladinou. Pro oblasti mimo komplex qrs je počet průchodů 
na daném úseku vysoký, v průběhu strmých částí s vysokou amplitudou dojde k jejich poklesu. Tím je 
vytvořen charakteristický průběh vhodný pro následnou detekci. Obecně se postup skládá ze tří částí: 
extrakce užitečného signálu, detekce významných úseků a časová lokalizace r kmitu.

Úvodní fáze předzpracování probíhá obdobně jako u jiných metod. S ohledem na frekvenční 
charakteristiku ekg jsou ze signálu pomocí pásmové propusti (mezní frekvence 18 hz a 35 hz)odstraněny 
vlny p a t, kolísání izolinie a neužitečné vysokofrekvenční složky. Dalšího zlepšení je dosaženo nelineární 
transformací využívající funkce signum. Na průběhu vysokofrekvenční sekvence ve velké míře závisí 
úspěšnost detektoru. Při vysoké amplitudě je počet průchodů na úsek takřka konstantní. Při velmi nízké 
amplitudě dojde pouze k vytvoření šumu, který nedokáže generovat charakteristický signál. Autoři v [13] 
proto využívají odvození amplitudy adaptivně z napěťové úrovně ekg.

Sekvence pro detekci je vytvořena určením počtu průchodů nulovou hladinou v plovoucím okně. 
Jako signifikantní je brán pokles úrovně pod prahovou hodnotu, která se přizpůsobuje průběhu signálu. 
Případy vícenásobné detekce v rámci jednoho komplexu qrs řeší algoritmus jejich sloučením do jedné 
události. Pozice r vlny je poté hledána v rozmezí intervalu, jehož počátek je dán poklesem pod práh a 
konec opětovným nárůstem nad prahovou hodnotu. Autoři pro přesné určení polohy vlny r používají 
kombinovaný detektor maxima-minima v amplitudě původního signálu ekg. Jestliže je absolutní hod-
nota nejmenšího lokálního minima mnohem vetší než ostatní extrémy, je jeho pozice označena za r vlnu. 
V opačném případě je pozice přiřazena  nejvyššímu maximu.

2.5. Metody založené na vlnkových transformacích

Vlnkovou transformaci (wt) lze chápat jako vyjádření signálu v časově-měřítkové oblasti s využitím 
bázových funkcí – vlnek. Mateřská vlnka je oscilující funkce s nenulovou amplitudou na omezeném 
intervalu a nulovou střední hodnotou. Dilatace mateřské vlnky umožňuje změnu jejího spektra a tím 
i dosažení rozkladu signálu do různých časových a frekvenčních měřítek.[1] Bližšímu rozboru vlnkové 
transformace je věnována kapitola 4.

Výhodou vlnkových metod je zejména jejich robustnost vůči velkému množství typu rušení. 
Volbou vhodného měřítka lze významnou měrou potlačit nežádoucí šum a zároveň přímo získat signál 
vhodný k detekci. Nejčastější realizace detektoru qrs  spočívá ve využití mocninných měřítek dyadické 
diskretní wt (dywt), obvykle implementované jako dyadická banka filtrů. Zároveň většina autorů vy-
chází z algoritmu, který byl představen Mallatem a Hwangem [22]. Přístup je založen na apriorní znalosti 
vztahu mezi významnými body signálu a koeficienty vlnkové transformace. Průběh typických vln ekg 
se v transformovaném signálu projevuje jako dvojice blízkých extrémů opačného znaménka. Jestliže 
dojde k současnému výskytu extrémů v rámci několika charakteristických měřítek, je úsek označen 
jako potencionální komplex qrs.
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Klasifikace r vlny je provedena porovnáním amplitudy, které dosahuje nalezený extrém v kaž-
dém měřítku, pomocí Lipschitzových koeficientů α:

(13) 

(14) 

Wf jsou koeficienty vlnkové transformace v měřítku 2j pro j  =  1..n.

Jestliže je Lipschitzovo kritérium α > 0, je přítomnost vlny r potvrzena. Kromě těchto podmínek 
jsou aplikována další rozhodovací pravidla, zohledňující zejména časové vzdálenosti mezi jednotlivými 
extrémy v příslušném měřítku.

Inovativní přístup detekce s vynikajícími výsledky představil ve své práci autor [30]. K určení po-
zice qrs nevyužívá podobnost napříč měřítky dyadické wt, ale zaměřil se na nalezení jednoho vhodného 
měřítka a jeho výpočet pomocí spojité vlnkové transformace (cwt). Autor uvádí nejlepší výsledky pro 
biortogonální vlnku bior1.5 v měřítku 15 při vzorkovací frekvenci fvz = 500 hz. Z frekvenční charakte-
ristiky vlnky je zřejmé, že maximum její energie leží v obdobném pásmu jako je tomu u komplexu qrs. 
Zároveň dochází k účinnému potlačení nízkofrekvenční složky a síťového brumu.
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3 Metody rozměření signálu EKG

Tato kapitola je věnována úvodu do obecné problematiky rozměřovacích algoritmů a popisu významných 
metod. Bližší pohled je zaměřen zejména na přístupy, které využívají vlnkovou transformaci a banky 
filtrů. Z tohoto důvodu bude další dělení zobecněno na metody vlnkové a nevlnkové.

Analýza signálu ekg představuje důležitou proceduru v diagnostice mnoha srdečních chorob. 
Z klinického hlediska lze pojem rozměření vysvětlit jako nalezení pozic významných bodů jednotlivých 
vln srdečního cyklu. Mezi tyto body řadíme především začátek a konec vlny p, začátek a konec komplexu 
qrs a konec vlny t. Časové i amplitudové údaje získané na základě polohy jednotlivých vln poskytují 
základní informace o funkčním stavu srdce. Za nejvýznamnější intervaly v měřeném signálu ekg lze 
považovat interval qt, interval pq a úsek st.[30] Interval pq reprezentuje šíření vzruchu síněmi až k po-
čátku aktivace komor. Patologická délka pq může tedy přímo korespondovat s některými poruchami 
av převodního systému. Úsek st je běžně izoelektrický a souvisí s časnou fází repolarizace komor. Změny 
v průběhu (elevace či deprese) jsou jedny z časných projevů některých typů infarktu myokardu. Délka 
qt intervalu úzce souvisí s elektrickou systolou komor. Jeho patologické prodloužení často ukazuje na 
sklon k tvorbě maligních arytmií, jako je tomu např. u geneticky podmíněného syndromu dlouhého qt.

Význam automatického rozměření roste především s potřebou relativně rychlého vyhodnocení 
často velkého množství měřených dat. Ať už to jsou dlouhé holterovské záznamy, online diagnostika 
pro lékařské monitory nebo signály pro výzkumnou činnost. Hlavním cílem rozměřovacích metod by 
mělo být dosažení dostatečné robustnosti a přesného stanovení diagnosticky cenných údajů. Z tohoto 
hlediska se zatím nejvíc problematickým jeví určení počátků a konců jednotlivých vln. Zejména u vlny 
p a t může amplituda dosahovat velmi nízkých hodnot. Pozvolný přechod vln v izoelektrickou linii je 
navíc významně ovlivněn i malými výchylkami izolinie nebo šumového signálu. Dostatečně přesnou 
detekci také ztěžuje fakt, že prakticky neexistují přesně daná pravidla pro lokalizaci těchto bodů.[23]

Samotné rozměření zároveň závisí na kvalitě použitého detektoru qrs. Většina algoritmů vyu-
žívá pozici qrs jako referenci v průběhu srdečního cyklu. Hledání dalších vln je pak realizováno v okně 
definovaném před a po komplexu qrs. Selhání detektoru tak často vede také k selhání samotného roz-
měřovacího algoritmu.

3.1. Obecný princip rozměřovacích metod

Ačkoliv se jednotlivé techniky mohou v principu vzájemně odlišovat, lze z obecných vlastností křivky 
ekg odvodit postup, který je společný pro všechny metody (viz obrázek 4). 

Průběh signálu  ekg ukazuje, že ve většině případů je komplex qrs jeho nejvýraznějším a poměr-
ně dobře separovatelným úsekem. Získání jeho pozice je tedy základní procedurou při jakékoliv další 
automatické analýze signálu ekg. V úvodní fázi dochází k předzpracování signálu. Úkolem předzpra-
cování je získat charakteristický signál vhodný pro detekci, který by v ideální případě obsahoval pouze 
složky komplexu qrs. K tomuto účelu mohou být využity jak lineární, tak i nelineární metody filtrace a 
transformace. V ekg jsou v této fázi potlačovány všechny rušivé vlivy – vlny p a t, kolísání izoelektric-
ké linie, pohybové artefakty a rušení vyšších frekvencí jako např. síťový brum. Transformací výstupní 
posloupnosti mohou být různé techniky, které vedou ke zvýraznění užitečných úseků na úkor zbylého 
signálu. Určení pozice qrs spočívá v detekci extrémů v charakteristickém signálu pomocí stanoveného 
prahu. Blok dále obsahuje řadu rozhodovacích pravidel, které mohou zvýšit úspěšnost detekce a robust-
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nost vůči přítomnosti falešných extrémů. Pravidla obvykle vychází ze znalosti fyziologických informací 
o časování, amplitudě nebo průběhu signálu. Výstupem může být buď upřesněná pozice r vlny, případně 
klasifikace všech kmitů. 

Lokalizace r vlny se stává výchozím bodem pro detekci začátku a konce komplexu qrs. Jeho 
počátkem je vzestup izoelektrické linie před prvním kmitem a jeho koncem přechod mezi posledním 
kmitem a izoelektrickým úsekem st. Pozice zpravidla náleží místu, kde signál konverguje do lokálního 
minima z nadprahového extrému blízkému detekované r vlně.

V další fázi je provedena detekce a rozměření vlny p a vlny t. Problém spočívá v nalezení často 
velmi nízkého a tvarově variabilního signálu, jehož hlavní komponenty frekvenční charakteristiky leží 
v oblasti do 10 hz. Předzpracování signálu bude tedy odlišné než u komplexu qrs.  Jeho hlavním cílem je 
co největší potlačení složek ležící mimo uvedené pásmo a dostatečné zvýraznění obou vln s ohledem na 
nízkofrekvenční vlastnosti signálu. Extrakce užitečného signálu může zahrnovat také úplnou eliminaci 
komplexu qrs. Detekce vln se provádí v definovaných oknech, ve kterých je předpokládán výskyt vlny 
p, resp. vlny t. Pozice okna je určena nalezenými hranicemi komplexu qrs a jeho šířku je vhodné volit 
jako proměnnou v závislosti na tepové frekvenci. Vyhodnocení přítomnosti obou vln je realizováno na 
základě překročení úrovně signálu pevného nebo adaptivního prahu. 

Přesné určení hranic vlny p a konce vlny t je nejobtížnější částí celého algoritmu, zejména díky 
pozvolnému přechodu obou signálů do izoelektrické linie. Pozice bodů je určena jako pokles napěťové 
úrovně pod prahovou hodnotu. Práh je volen adaptivně a jeho hodnota vychází z amplitudy detekova-
ných extrémů.

Výsledkem rozměření je pět významných bodů křivky ekg. Jejich pozice může být dále zpřesňo-
vána na základě doplňujících pravidel. V případě vícesvodových detektorů jsou v další fázi určeny glo-
bální polohy jednotlivých bodů, které umožňují eliminovat chyby lokálního rozměření. 

Obrázek 4: Obecné schéma algoritmu pro detekci komplexu qrs a rozměření signálu ekg.
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3.2. Nevlnkové metody rozměření 

Mezi publikovanými metodami lze nalézt různé postupy, které vedou k více či méně kvalitním výsled-
kům rozměření signálu ekg. Lze zmínit například využití matematických modelů, adaptivní filtrace, 
derivačních přístupů, obálky signálu nebo neuronových sítí. Některé uvedené algoritmy ale nedokážou 
určit všech pět významných pozic a soustřeďují se pouze na jednotlivé body (např. qt interval, hranice 
qrs nebo konec t vlny).[23]

Velká většina nevlnkových metod rozměření je založena na číslicové filtraci signálu a získání cha-
rakteristické posloupnosti se zvýrazněnými úseky ekg. Číslicová filtrace má za úkol ze signálu odstranit 
všechny nepotřebné složky, především drift izolinie a síťové rušení. Filtry jsou většinou navrhovány tak, 
aby respektovali frekvenční charakteristiky jednotlivých vln. Zvlášť je získána sekvence užitečného sig-
nálu pro detekci a rozměření komplexu qrs a zvlášť je filtrována také pro rozměření vlny p a t. Signály 
jsou pak často dále transformovány lineárními i nelineárními metodami pro zvýraznění jednotlivých vln.

Autoři v práci [5] představili metodu rozměření pro 12 svodové ekg, založenou na charakteris-
tické transformaci signálu. Všechny svody jsou nejdříve předzpracovány pomocí filtrace, která zahrnuje 
vyhlazení průměrovacím filtrem a odstranění driftu izoelektrické linie. Signál následně prochází řadou 
transformací. Tento proces bohužel není ve zmíněné publikaci autory blíže popsán. Výsledný signál je 
na konec normalizován a převeden na demarkační impulzy. Hodnoty menší než 5 % z maxima jsou vy-
nulovány, ostatní jsou nastaveny na hodnotu jedna. Pozice jednotlivých vlny jsou určeny vzestupnou a 
sestupnou hranovou příslušejících impulzů.

Obrázek 5: Charakteristický signál a demarkační u nevlnkové metody rozměření ekg [5].
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3.3. Metody založené na vlnkové transformaci

Základní princip vlnkových metod spočívá ve schopnosti transformovat signál do podoby, která je vy-
jádřením jak časové, tak frekvenční závislosti. Modifikací měřítka bázové vlnky dochází k rozkladu 
vstupní funkce do jednotlivých frekvenčních pásem, za současného zachování časové informace. Tento 
postup umožňuje v různé míře vzájemně oddělit charakteristické užitečné i neužitečné složky ekg a 
tím i jejich snažší analýzu.[1]

Spojitá vlnková transformace je vyjádřena jako integrální funkce [17]:

(15) 

kde x(t) je vstupní posloupnost a ψ mateřská vlnka. Parametr a způsobuje dilataci mateřské vlnky. 
Čím je mateřská vlnka širší, tím užší spektrum v nižším frekvenčním pásmu bude odpovídat výstupním 
koeficientům. Parametr b posouvá vlnkovou funkci po časové ose.

Spojitá vlnková transformace umožňuje zvolit pro rozklad signálu jakékoliv měřítko a dosáhnout 
tak libovolného frekvenčního pásma. Této výhody využívají ve své práci autoři [26] a [30], zatímco v [3] a 
[19] zvolili pro implementaci dyadickou wt. dywt se omezuje pouze na měřítka mocniny 2j pro celočí-
selné hodnoty j a lze ji podle Mallatova algoritmu realizovat jako oktávovou banku filtrů s identickými 
fir filtry typu dolní a horní propust (obrázek 6, a).[23] Podvzorkování za každým filtrem odstraňuje 
přebytečné složky signálu, avšak za cenu ztráty časového rozlišení pro vyšší měřítka. Tomuto problému 
se vyhýbá modifikovaný algoritmus bez decimačních filtrů (obrázek 6, b), který ve své práci použili 
autoři [23] a [27].
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Obrázek 6: a) Implementace pomocí banky filtrů s decimací; b) Implementace bez decimace. Zdroj: [23]

Volba mateřské vlnky úzce souvisí jak s  vlastnostmi signálu, tak i  jeho vztahem ke koefi-
cientům vlnkové transformace. Většina algoritmů volí antisymetrické vlnky (obrázek 7, a) v  po-
době první derivace Gaussovy funkce [19] nebo první derivace kubického B–splinu [23],[3],[26]. 
Z  frekvenční charakteristiky dyadických měřítek Gaussovy vlnky (obrázek 7, b) je patrné, že 
energii signálu ekg lze rozložit do měřítek 21 až 25. Většina energie komplexu qrs leží v  pás-
mu od 3 hz do 40 hz, které zřejmě odpovídá měřítkům 23 a 24. S  rostoucí mocninou vliv kom-
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plexu qrs rychle klesá.[19] Vysokofrekvenční kmity q a s  lze nalézt především v  měřítcích 21 
a 22, která jsou zároveň nejvíce zatížena vysokofrekvenčním šumem a síťovým brumem. Hlavní kompo-
nenty vln p a t leží v měřítku 24 a 25. Ve stejném pásmu se projevují také izolované artefakty. Od měřítka 
24 výše je v koeficientech vlnkové transformace signifikantní vliv driftu izoelektrické linie.[23] Jednou 
z výhodou vlnkových metod je tedy fakt, že signál není nutné zvlášť předzpracovávat. Neužitečné složky 
jsou z velké míry odstraněny přímo rozkladem do potřebných pásem. 
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Obrázek 7: a) První derivace Gaussovy funkce; b) Frekvenční charakteristika měřítek 21 až 25  
pro vzorkovací frekvenci fvz = 500 Hz.

Vztah mezi signálem transformovaným pomocí antisymetrické vlnky a signálem ekg lze odvodit 
z modelového příkladu (obrázek 8). Monofázická vlna odpovídá v časově-měřítkové oblasti dvojici opač-
ných extrémů. Zatímco negativní minimum náleží vzestupné hraně vlny, pozitivní maximum souvisí 
s hranou sestupnou. Extrém v původním signálu je transformován na průchod nulovou hladinou mezi 
oběma extrémy v koeficientech Wax(n).

Obrázek 8: Zjednodušený model r vlny (nahoře) a jeho vlnková reprezentace (dole).

Z citovaných publikací spočívají prakticky všechny algoritmy v identifikaci bifazických extrémů 
a průchodů nulovou hladinou. Postup lze obecně rozdělit do fáze detekce a ohraničení qrs, detekce vln 
p a t a určení hranic vlny p a konce vlny t. Vlny signálu ekg jsou hledány v jim příslušném měřítku jako 
nadprahové dvojice extrémů opačného znaménka. Kromě prahového kritéria je zohledněna také jejich 
poloha a časování. Hranice vln jsou stanoveny jako pokles transformovaného signálu pod vymezenou 
mez v okolí nalezeného extrému, přičemž zvolený práh je zpravidla odvozen z jeho amplitudy.
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4 Vlnková transformace

Za obecný účel transformačních technik lze považovat získání odlišného pohledu na signál či odhalení 
vnitřních vazeb, které nejsou v originální oblasti zcela nebo vůbec zřejmé. Vlnková transformace (wt) 
je lineární okénkovou operací, jejíž výhody lze nalézt zejména při analýze nestacionárních, nesouvis-
lých, přechodných či zašuměných signálů. Transformaci lze vyjádřit jako korelaci signálu s bázovými 
funkcemi – vlnkami – obecně odvozenými z vlnky mateřské. Dilatací a posunem vlnky po časové ose 
tak získáváme časově-měřítkovou reprezentaci, kterou lze v obecném smyslu chápat jako časovou loka-
lizaci v různých frekvenčních pásmech. Využití vlnkové transformace je výhodné zejména pro detekci 
nespojitostí a trendů, či filtrování a kompresi jak jednorozměrných, tak obecně vícerozměrných dat.[17]

4.1. Spojitá vlnková transformace (cwt)

Vlnkovou transformaci se spojitým časem lze definovat pomocí integrální funkce [17]:

(16) 

která je popsána dvěma spojitými parametry: a – dilatace vlnky, označována často jako měřítko, 
a b – posun vlnky po časové ose. Funkce W* značí obecně komplexně sdruženou mateřskou vlnku.

Transformaci lze tedy popsat jako časově-frekvenční rozklad na základě korelace signálu x(t) 
s bázovými vlnkami, přičemž parametr a určuje frekvenční spektrum vlnky. Čím více je vlnka dilatová-
na, resp. čím větší je parametr a, dojde ve stejném poměru ke zúžení spektra vlnky a posunu k nižším 
frekvencím.[17] Stlačením vlnky je tedy dosaženo zvýšení časové rozlišitelnosti a snížení rozlišitelnosti 
frekvenční, roztažením vlnky nastává jev opačný.[30] Násobením konstantou a-½ je docíleno normalizace 
energie vlnky.

Mateřská vlnka

a > 1

t - b

a < 1

t - čas

Obrázek 9: Posun vlnky v čase, dilatace vlnky na základě změny parametru a. Zdroj: [1]
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Vlnky získaly název na základě svého typického tvaru. Jedná se o rychle oscilující funkce, které 
musí pro časově-frekvenční lokalizaci splňovat následující podmínky [17]:

 ■ Mají nenulovou amplitudu pouze na omezeném časovém intervalu

 ■ Oscilují kolem nulové střední hodnoty:

(17) 

 ■ Mají nenulovou energii E:

(18) 

4.2. Diskrétní vlnková transformace (dwt)

Zvláštním případem vlnkové transformace je diskrétní vlnková transformace s diskrétními parametry 
dilatace a a posunu b. Vzorkování obou parametrů vede na celočíselné hodnoty vyjádřené jako a=a0

m, 
b=a0

mnT. Parametr a0 se volí konstantní, nabývající hodnot větších jak jedna. Dilataci a posun po časové 
ose přímo ovlivňují celočíselné indexy m a n.[17]

Častou volbou parametru a0 je hodnota 2, která vede na dyadickou stupnici. Koeficienty dyadické 
dwt lze potom získat následovně [17]:

(19) 

Index m vyjadřuje frekvenční měřítko, index k měřítko časové. Konstanta t určuje hustotu vzor-
kování koeficientů na časové ose pro jednotlivé kmitočtové úrovně.[17]

Z Fourierova obrazu vlnky lze obdobně jako pro cwt vyvodit, že její časová expanze pove-
de ke zúžení spektra. Pro dyadickou dwt platí, že roztažení vlnky na 2m násobnou délku se projeví 
zúžením jejího spektra na 1/2m násobek výchozí šířky. Zároveň nastane posun k nižším frekvencím 
se středním kmitočtem na 1/2m násobku kmitočtu výchozího. Dyadická dwt je tedy charakterizová-
na oktávovou podobou spekter soustavy vlnek. Korelace signálu x(t) s jednotlivými vlnkami může být 
provedena jako konvoluce s časově invertovanými funkcemi. V případě dyadické dwt lze koeficien-
ty transformace získat rozkladem signálu bankou lineárních spojitých oktávových filtrů s impulsními 
charakteristikami hm(t).[17]
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4.3. Dyadická diskrétní vlnková transformace s diskrétním 
časem (dydwt)

Dyadickou formu diskrétní vlnkovou transformaci pro diskrétní signály x(n) lze obdobně jako u dwt 
definovat jako (diskrétní) konvoluci signálu s časově reverzní diskrétní vlnkou. Obvykle je realizována 
jako rozklad signálu pomocí kaskády diskrétních oktávových filtrů s impulsními charakteristikami hm(n).
[17] Takzvanou rychlou dydwt je možné vytvořit pomocí stromové struktury dvojic zrcadlových filtrů 
typu horní a dolní propust s impulsními charakteristikami hh(z) a hd(z):

x(n) y1(n)

y2(n)

y3(n)

y4(n)

↓2Hh(z)

↓2Hh(z)

↓2Hh(z)

↓2Hd(z)↓2Hd(z) ↓2Hd(z)

Obrázek 10: Blokové schéma třístupňového rozkladu pomocí dydwt. Zdroj: [23]

Signál x(n) je v tomto případě na výstupu každého filtru decimován s faktorem 2. Do další větve 
rozkladu je přivedena podvzorkovaná posloupnost, která byla získána na výstupu dolní propusti hd(z).

Výsledkem rozkladu signálu pomocí dydwt s decimací jsou koeficienty nerovnoměrně rozložené 
v časově-frekvenční rovině. Je zřejmé, že s rostoucím stupněm rozkladu klesá vlivem decimace časová 
rozlišovací schopnost koeficientů. To může být nevýhodné zejména při detekci významných bodů a 
rozměřování signálu, kdy je kladen důraz na co nejmenší časové odchylky. Pro tyto účely je vhodnější 
použití tzv. redundantní dwt, která jednoduše nemá podvzorkované výstupy filtrů. Koeficienty trans-
formace tedy nezávisí na posunutí vstupního signálu (obrázek 11).[17]

y1(n)

y2(n)

y3(n)

y4(n)

x(n) Hh(z)

Hh(z)

Hh(z)

Hd(z)Hd(z) Hd(z)

Obrázek 11: Blokové schéma třístupňové dwt bez podvzorkování. Zdroj: [23]
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5 Realizace algoritmu

Z pohledu analýzy signálu ekg jsou vlnkové transformace zcela ojedinělou metodou, která dosahuje 
nejen koncepční jednoduchosti, ale také velmi dobrých výsledků. Některé úspěšně implementované 
principy byly představeny v předchozích kapitolách. Návrh vlastního rozměřovacího algoritmu z velké 
části čerpá ze získaných poznatků, některé postupy však byly na základě dosahovaných výsledků zjed-
nodušeny či modifikovány. Případný dopad těchto změn bude diskutován v navazující části, zabývající 
se prezentací a porovnáním dosažených výsledků.

V této kapitole je popsána implementace vlastního postupu detekce a rozměření povrchových 
záznamů ekg založená na vlnkové transformaci. Z hlediska kompatibility některých funkcí je třeba uvést, 
že algoritmus byl realizován v prostředí Matlab verze r2012b. Testování algoritmu bylo provedeno na 
standardní databázi signálů Common Standards for quantitative Electrocardiography (cse, viz 6.1) vůči 
odborně stanoveným referenčním hodnotám.

Na úvod zmiňme také fakt, že výsledky analýzy postavené na wt jsou přímou měrou ovlivněny 
volbou parametrů transformace, které lze souhrnně zobecnit do tří bodů:

 ■ Použitý typ vlnkové transformace

 ■ Výběr vhodné mateřské vlnky

 ■ Výběr vhodných měřítek

 Ve většině případech neexistuje zlatý standard pro tu kterou metodu a s různými parametry 
můžeme dosáhnout obdobných výsledků. Jejich vhodnost je však možné určit na základě apriorních 
znalostí o signálu a analyzovaném fenoménu, případně pomocí empirického ověření. Z metod zmíně-
ných v kapitole 2.5 a 3.3., autoři nejčastěji upřednostňují dyadickou redundantní dwt realizovanou jako 
oktávovou banku filtrů oproti dydwt s decimací, kde dochází v závislosti na stupni rozkladu k výraz-
nějšímu snížení časové rozlišovací schopnosti. Z mateřských vlnek dosáhly dobrých výsledků zejména 
první derivace Gaussovy funkce a první derivace kubického B-splinu. Za obecně vhodné vlnky k detekci 
významných bodů lze tedy považovat hladké antisymetrické funkce s nízkým počtem kmitů, které za-
chovávají jednoduché vazby mezi signálem vstupním a transformovaným.

5.1. Detekce komplexů QRS

Úspěšnou detekci komplexů qrs lze považovat za stěžejní bod algoritmu pro rozměření. Jeho selhání 
vede k automatickému nenalezení významných bodů v rámci celého srdečního cyklu. Obecným problé-
mem při detekci je zejména velmi různorodá, tvarová i amplitudová, škála komplexů a přítomnost šumu. 
Na druhou stranu, dominantní složky ve frekvenční oblasti se pro většinu případů pohybují v dobře 
odlišitelné oblasti od cca 15 hz do 35 hz. Z toho důvodu se jeví jako výhodné, detekovat komplex qrs na 
základě informací z několika frekvenčních pásem, jak bylo představeno v metodě [19].

Detektor využívá pro rozklad signálu diskretní aproximaci cwt. Výhoda cwt tkví zejména 
v možnosti využít libovolné měřítko oproti mocninným měřítkům pro dyadickou formu dtwt. Přímá 
implementace v programovacím prostředí Matlab pomocí funkce cwt navíc umožňuje snadnou změnu 
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měřítek i typu vlnky kdykoliv v průběhu testování, bez nutnosti přepočtu impulsních charakteristik 
rozkladových filtrů. Relativně rychle tak lze optimalizovat výsledky detektoru na základě změn vstup-
ních parametrů transformace.

Volba měřítek vlnkové transformace přímo závisí nejen na charakteristice signálu, ale také na 
typu použité vlnky (resp. jejím spektru) a vzorkovací frekvenci. Rozklad je třeba provést tak, aby byly 
maximálně potlačeny rušivé signály a zvýrazněny pouze složky komplexu qrs. v rámci detekce qrs 
byly testovány dva typy reálných vlnek – gaus1 a gaus3. V obou případech se jedná o antisymetrické 
reálné vlnky, které transformují extrém v signálu na průchod nulovou hladinou a náběžné hrany vln na 
extrémy v koeficientech wt. V případě vlnky gaus1 se jedná o první derivaci Gaussovy funkce, kterou 
využili např. autoři v [26], a tvarově obdobné vlnky autoři [3], [19] a [23]. Vlnka gaus3 vychází opětovně 
z Gaussova modelu rozložení náhodné veličiny, tentokrát jde však o jeho třetí derivaci.

Z výsledků detekce opakovaně vycházela jako lepší možnost využití vlnky gaus3, která také byla 
následně implementována. Ze srovnání komplementárních měřítek obou vlnek je patrné, že vlnka vy-
kazuje lepší schopnosti při potlačení nízkofrekvenčních složek a užší modulové spektrum lépe vymezuje 
oblast příslušející komplexu qrs (obrázek 12, c).
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Obrázek 12: a) Vlnka gaus1; b) Vlnka gaus3; c) Modulová frekvenční charakteristika vlnek gaus1 (měřítko 8) 
a gaus3 (měřítko 13).

Jak ukazuje modulová frekvenční charakteristika na obrázku 12, vlnka gaus3 umožňuje při vzor-
kovací frekvenci 500 hz rozložit většinu energie komplexu qrs mezi měřítka 5 až 17. Za limitní z hlediska 
filtrace nízkofrekvenčních složek lze přitom považovat již měřítko 13, které poskytuje dostatečné odli-
šení i v případě výskytu vysokých vln p a t. Měřítko 7 odpovídá přibližně výskytu vysokofrekvenčních 
kmitů komplexu. Projev ostatních vln je v této oblasti minimální, je však nutné počítat s částečným 
projevem síťového brumu.
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Obrázek 13: Modulová frekvenční char. vlnky gaus3 při fvz = 500 Hz. Červeně měřítko 13 a 7.

Z uvedeného vyplývá, že měřítka 7 a 13 jsou schopna dobře vymezit spektrální oblast většiny 
typů komplexů qrs a zároveň potlačit, nebo dostatečně odlišit, neužitečné složky signálu. Navržený 
detektor se proto nesnaží přímo navázat na metodu hledání podobností pomocí Lipschitzova kritéria [19], 
ale využívá zjednodušený postup detekce omezený pouze na měřítka 7 a 13. Tabulka 1 uvádí propustná 
pásma a maximální přenos pro filtry ekvivalentní k oběma měřítkům při vzorkovací frekvenci 500 hz. 
Schéma principiální funkce detektoru je znázorněno na obrázku 13.

Tabulka 1: Šířka pásma filtrů ekvivalentních ke zvoleným měřítkům, fvz = 500 Hz.

Měřítko Šířka pásma -3 dB [Hz] Maximální přenos [Hz]

7 11–52 29

13 6–30 15

Detekce komplexu qrs probíhá na počátku pro každý svod záznamu zvlášť a z hlediska logické 
návaznosti ji lze rozdělit do čtyř bloků. Úvodní fáze zahrnuje načtení signálu a jeho převod na koefici-
enty wt pro dvojici měřítek 7 a 13. Následně dochází k porovnávání koeficientů vůči prahové hodnotě a 
detekci významných extrémů. Aplikací několika rozhodovacích pravidel je buď potvrzen, nebo vylou-
čen výskyt komplexu. Finální část zahrnuje přesné určení polohy r vlny pro daný svod a následně také 
výpočet její globální pozice.
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Obrázek 14: Blokové schéma detektoru qrs
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5.1.1. Vliv konečné délky signálu 

Jak již bylo zmíněno, samotný převod je realizován pomocí implementované matlabovské funkce cwt. 
Problematikou tohoto postupu je vliv konečné délky signálu na vznik přechodového jevu v jeho okrajo-
vých částech, kde poslední, resp. první vzorek působí jako umělá nespojitost. V originální oblasti je proto 
zpočátku záznam ekg po obou stranách rozšířen o zrcadlově převrácenou sekvenci několika krajních 
vzorků. Po transformaci se vliv nespojitosti projeví až v expandované části, která je následně odstraněna.

5.1.2. Prahování signálu

Stanovení vhodných prahových hodnot určuje z velké míry robustnost algoritmu vůči náhlým změnám 
napěťové úrovně. Prahy lze obecně rozdělit na pevné a adaptivní, přičemž použití adaptivního prahu 
se zdá jako výhodnější pro detekci extrémů v nestacionárním signálu. Představený detektor využívá 
v každém měřítku práh standardní a pro opakované hledání práh snížený.

Z distribuce amplitud příslušného měřítka lze předpokládat, že vzorky s nízkou četností budou 
odpovídat extrémním hodnotám a zároveň budou ležet v některém z krajních intervalů – kvantilů. 
Vhodnou volbou mezikvantilového rozpětí tedy můžeme zahrnout do výpočtu pouze často se vyskytující 
extrémy a zároveň eliminovat náhlé skokové změny napětí při výskytu extrasystol. Do výpočtu vstupuje 
medián hodnot ze zvoleného úseku mezi dvěma kvantily a prahová hodnota je pak určena následovně:

(20) 

kde c
qrs 

je empiricky stanovená konstanta,
 
Qm a Qn je m-tý, respektive n-tý kvantil.

Zvolené parametry pro obě měřítka jsou uvedeny v tabulce 2. Výpočet byl využit zvlášť k určení 
prahu pro kladné a záporné hodnoty, které se ukázaly jako účinnější při detekci maxim opačné polarity 
s příliš rozdílnou absolutní hodnotou. Konstanty rovnice byly určeny empiricky na základě výsledků 
testování. Jistou nevýhodou může být nutnost stanovení prahů z dostatečně dlouhého úseku signálu 
a s tím související časová náročnost výpočtu. Ta se však pro testované signály o délce 5000 vzorků vý-
znamně neprojevila.

Tabulka 2: Rozsah kvantilů a konstanty pro výpočet prahů.

Polarita Qm [-] Qn [-] cqrsi 
 měřítko 13 cqrsi 

 měřítko 7

kladný 0,99 1,00 0,40 0,55

záporný 0,02 0,00 0,40 0,55

5.1.3. Princip detekce QRS

Detekce začíná v první fázi ve vyšším z obou měřítek. Důvodem je větší energetické zastoupení komple-
xů právě v tomto pásmu, navíc jsou odfiltrovány četné vysokofrekvenční kmity, které zvyšují incidenci 
detektoru a tím i výpočetní náročnost. Detektor prochází koeficienty měřítka 13 a porovnává hodnoty 
vzorků vůči stanovenému prahu. Jestliže dojde k překročení prahového limitu, algoritmus uloží zna-
ménko extrému a pozici sousedících průchodů nulovou hladinou. Následně hledá v blízkosti vzdálenější 
nulové hodnoty druhý extrém opačné polarity. Je-li přítomnost druhého extrému potvrzena, pokou-
ší se program nalézt případně i třetí nadprahovou hodnotu, která by mohla odpovídat bifázickému 

( ),median Q Qqrs qrs m ni i $p c= -



32

komplexu qrs. V obou případech je vzájemná vzdálenost extrému a posledního průchodu nulou omezena 
časovým oknem o délce 60 ms. V celém procesu jsou také průběžně kontrolovány šířky detekovaných 
vrcholů mezi sousedícími nulovými hodnotami. Jestliže některý z nich překročí mez stanovenou na 
100 ms, je z detekce vyloučen. Poměrně široký limit byl zvolen proto, aby byl schopen pokrýt i velmi 
široké komplexy qrs. Tento přístup zároveň poskytuje jistou výhodu v získání orientační hranice pro 
následné rozměření.
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Obrázek 15: Ukázka rozložení signálu do dvou pásem a robustního odhadu prahů v případě 
amplitudově odlišných komplexů.

Pokud jsou nalezeny alespoň dva protikladné extrémy, které splňují všechny předchozí podmín-
ky, dochází na intervalu v rozmezí krajních pozic nulových bodů k detekci souvisejících nadprahových 
extrémů v měřítku 7. Jestliže je přítomnost takových extrémů potvrzena, je tento úsek považován za 
místo výskytu komplexu qrs.

Pokud dojde k blízké incidenci dvou potencionálních komplexů, provede detektor validaci na 
základě pravidla refrakterity. Refrakterní fáze komory odpovídá zhruba času 200 ms a v rámci srdečního 
cyklu se jedná o dobu, kdy je komorový myokard nedráždivý. Pro algoritmus byl mezní čas zkrácen na 
180 ms pro případ, kdy jsou přítomny i velmi časné komorové extrasystoly zasahující do vlny t. Jakmile 
dojde na intervalu 180 ms k nalezení dvou možných komplexů, porovná algoritmus průměrné absolutní 
hodnoty extrémů nalezených v měřítku 7 a rozhodne na základě následujících pravidel:

 ■ Ze dvou blízkých komplexů je vybrán nově detekovaný, pokud průměrné maximum měřítka 7 
přesahuje 1,2 násobek předchozího průměru maxima

 ■ V opačném případě je ponechán předchozí komplex a nová detekce je eliminována

Aplikováním těchto pravidel lze ve většině případů zamezit falešně pozitivní detekci v případech, 
kdy se v signálu vyskytují strmé vlny p či t s vysokou napěťovou úrovní.



33

Komplexy s velmi nízkou amplitudou, které nedokázal algoritmus zachytit v průběhu standardní 
detekce, jsou opětovně hledány, jestliže časový interval od posledního qrs komplexu překročí stanove-
nou mez. Hranice vychází z průměrného r-r intervalu všech dosud detekovaných komplexů a je stanove-
na na její 1,3 násobek. V případě překročení jsou prahy pro detekci sníženy a hledání probíhá opakovaně.

Lokální pozice r vlny: Za r vlnu je považována první kladná výchylka komplexu qrs. v koefici-
entech wt tedy odpovídá průchodu nulovou hladinou mezi dvěma extrémy, z nichž první je záporný 
a druhý kladný. Nulový bod mezi těmito dvěma extrémy je vybrán vždy, když jsou přítomny, případně 
pokud některý ze sousedních nadprahových maxim nepřekračuje hodnotu záporného extrému o více 
než 1,4 násobek. Přesná pozice r vlny je určena jako průchod nulou v měřítku 7, který leží nejblíže nulové 
hladině mezi zvolenými extrémy v měřítku 13.

Globální pozice r vlny: Globální pozice jsou určeny pomocí jednoduchého pravidla. Pro lokální 
souřadnice ze všech dostupných svodů jsou vypočítány vzájemné vzdálenosti. Do výběru kandidátů na 
jednu pozici se zařadí ty hodnoty, jejichž vzájemná vzdálenost je menší než 45 ms. Tento limit odráží 
zhruba polovinu fyziologické šíře komplexu qrs a snaží se korigovat odchylky v morfologii v rámci 
různých svodů ekg. Pokud počet ve skupině překročí alespoň polovinu všech analyzovaných svodů, je 
globální pozice určena jako medián ze všech členů výběru.

5.2. Rozměření signálu EKG

Cílem realizovaného rozměřovacího algoritmu je úspěšné nalezení hranic komplexu qrs, detekce vlny t 
a jejího konce, a nalezení hranic vlny p, je-li přítomna. Výchozím bodem pro celé rozměření je lokální 
pozice r vlny nalezená v předchozím kroku. Rozměření významných bodů tedy probíhá pro každý svod 
zvlášť a globální hodnoty jsou stanoveny kombinací pozic z každého svodu. Jednotlivé fáze algoritmu 
jsou znázorněny v blokovém schématu (obrázek 16).
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Obrázek 16: Blokové schéma rozměřovacího algoritmu.

V úvodní fází dochází nejprve k nalezení hranic komplexu qrs v měřítku 7. V originální oblasti 
je posléze komplex eliminován a je proveden nový rozklad signálu do dvou pásem pro vlnu p a t. Volba 
měřítek vychází opět z modulové frekvenční charakteristiky pro každou z vlnek (obrázek 17) a odpovídá 
výskytu složek vln p a t ve spektrální oblasti. Na základě známých hranic komplexu qrs jsou následně 
stanovena časová okna, ve kterých dochází k detekci obou vln. Jestliže je vlna nalezena, pokračuje algo-
ritmus detekováním začátku a konce vlny p, respektive konce vlny t.
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Obrázek 17: Modulová frekvenční charakteristika vlnek gaus1 a gaus3 v měřítku 18 a 16.

Pro rozměření vlny t byla v tomto případě zvolena odlišná vlnka – gaus1 – která opakovaně 
dosahovala v algoritmu lepších výsledků. Může to být dáno zejména jednoduchostí samotné vlnky a 
jejím přenosem na velmi nízkých frekvencích v měřítku 18. Transformací je získán hladší průběh než 
s vlnkou gaus3, který dokáže postihnout i pozvolné přechody vlny t do nulové izolinie. Zároveň nebyla 
prokázána větší citlivost vlnky na drift signálu.

Naproti tomu, pro vlnu p se jeví výhodnější použití vlnky gaus3 a to v relativně nízkém měřítku. 
v tomto případě může sice docházet k obtížnější detekci nízkoamplitudových vln, avšak výsledný signál 
poskytuje podstatně lepší oddělení složek v případě jejich koincidence. Nevýhodou je komplikovanější 
průběh signálu v obrazové oblasti, kde si již algoritmus nevystačí s pouhým nalezením dvou maxim 
opačné polarity.
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Obrázek 18: Porovnání signálu transformovaného vlnkou gaus3 a gaus1.

5.2.1. Rozměření komplexu QRS

Hranice komplexu qrs je v převážné většině případů určena ostrými kmity q a s, které předchází, resp. 
následují za vlnou r. Jejich projevem jsou významné extrémy v nízkofrekvenčním pásmu měřítka 7. 
Algoritmus se nesnaží klasifikovat často složitou morfologii komplexu, ale spoléhá na nalezení nadpra-
hových vzorků za současného splnění definovaných podmínek. Prahové hodnoty jsou stanoveny zvlášť 
pro nalezení konce a zvlášť pro začátek komplexu. V literatuře lze nalézt dva časté přístupy odhadu 
prahů – z lokálního maxima a ze směrodatné odchylky úseku signálu.
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Během testování algoritmu vycházely opakovaně lepší výsledky pro prahy určené ze směrodatné 
odchylky, pro které byly použity následující výpočty:

(21) 

(22) 

Zde ξq a ξs značí výsledné prahové hodnoty pro detekci extrémů směrem nalevo, respektive 
napravo od kmitu r. Směrodatná odchylka je počítána pro úsek signálu xqrs v měřítku 7. Tento interval 
je odhadnut na základě hrubého rozměření komplexu qrs v měřítku 13 při jeho detekci. Určení vhod-
ných koeficientů souvisí do velké míry s použitou metodikou výpočtu. Koeficienty jsou proto výsledkem 
empirického zkoumání při testování algoritmu.

Samotné rozměření začíná nalezením největší maximální hodnoty v okolí r kmitu a souvisejí-
cích průchodů nulovou hladinou. Souřadnice nulových bodů se stávají výchozím bodem dalšího cyklu. 
Rozměření obou konců komplexu qrs je prováděno střídavě. V každém cyklu je hranice pro levou a 
pravou stranu posunuta do vzdálenějšího průchodu nulou. Cykly jsou opakovány do té doby, dokud jsou 
splněna následující dvě kritéria:

 ■ Maximum mezi dvěma sousedními průchody nulou je větší než práh ξq ,resp. ξs

 ■ Vzájemná vzdálenost dvou nejvzdálenějších průchodů nulou je menší než 160 ms

V případě, kdy je algoritmus předčasně přerušen výskytem podprahové hodnoty, je vůči zmíně-
ným podmínkám testován také jeden následující – vzdálenější – interval.

Nalezení počátku a konce komplexu qrs je provedeno z pozice lokálního extrému mezi prvními, 
resp. posledními dvěma průchody nulovou hladinou. Příslušné vzorky jsou určeny poklesem úrovně sig-
nálu v měřítku 7 pod prahovou hodnotu. Jestliže je amplituda lokálního extrému menší než práh, stává 
se jednou z hranic komplexu pozice tohoto extrému. Velikost prahů vychází přímo z hodnot získaných 
výpočtem v rovnici 21 a 22, s úpravou konstant dle efektivity algoritmu:

(23) 

(24) 

5.2.2. Odstranění komplexu QRS v originální oblasti

Přínosy odstranění komplexu ze signálu byly původně popsány v literatuře [30]. Zejména v situaci, kdy 
se vlna p nalézá v jeho blízkosti, dochází v nízkofrekvenčním pásmu rozkladu k částečnému splývání 
obou útvarů.[30] Tento jev následně prakticky znemožňuje s dostatečnou přesností určit pozici konce 
vlny p. Odstranění komplexu dokonce vedlo v některých případech i ke zlepšení senzitivity při detekci 
vlny t. Samotná eliminace probíhá prostým odstraněním vzorků v původním signálu. Chybějící úsek 
je nahrazen nově vytvořenou posloupností čísel. Posloupnost je generována jako lineární interpolace 
mezi dvě amplitudami, které odpovídají mediánu hodnot z intervalu 18 ms před, resp. za komplexem 

1,80

1,50
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qrs. Výhodou metody je zejména její koncepční jednoduchost. Je však třeba zmínit, že výsledný přínos 
je přímou měrou ovlivněn nalezením skutečných hranic komplexu.  V opačném případě může být vlivem 
ostrých přechodů vytvořena komplikovanější struktura  v transformovaném signálu.
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Obrázek 19: Ukázka úspěšného odstranění komplexu qrs v originální (černě) a vlnkové (červeně) oblasti.

5.2.3. Detekce a rozměření vlny T a P

Detekce a rozměření vlny p i t probíhá v předem stanoveném časovém okně v návaznosti na hranice 
komplexu qrs. Okno pro vlnu p končí začátkem komplexu qrs, okno pro vlnu t začíná koncem komple-
xu qrs. Algoritmus začíná detekcí vlny t, která je vždy jednoznačně vázána na komplex qrs. Detekce 
i rozměření probíhá v měřítku 18 náležící vlnce gaus1. Velikost okna je dána konstantní délkou související 
s dobou refrakterní periody myokardu – 180 ms. Dále je rozšířena o lineární adaptaci na r-r interval, 
ve kterém se t vlna vyskytuje: 

(25) 

 Na konci a začátku signálu, kde není r-r interval znám, je brána v úvahu příslušná pozice hranic 
signálu. Detekce t vlny je zcela vynechána, pokud vypočtené okno dosáhne hodnoty nižší než 180 ms.

Na rozdíl od jiných autorů, neprobíhá detekce t vlny hledáním pouze nadprahových extrémů. 
T vlnu lze za komplexem předpokládat vždy – z toho důvodu jsou nalezeny pozice všech lokálních extré-
mů, které se nachází v časovém okně. Amplituda i pozice extrémů jsou převedeny na koeficienty podob-
nosti a standardizovány na jednotkový rozptyl. Z dalších parametrů je posuzována vzájemná polarita a 
vzdálenost dvou sousedních extrémů, amplituda vztažená ke směrodatné odchylce signálu v úseku xokno 
a vzdálenost vrcholů od středu okna. Vzdálenost vrcholů od středu okna byla vybrána záměrně, neboť 
okno samotné je funkcí tepové frekvence, obdobně, jako tomu je u časové závislosti repolarizace komor. 
Získané hodnoty jsou pak vyhodnoceny pomocí klasifikační funkce s váhami pro každý parametr:

(26) 

Zde w1‥w4 jsou koeficienty vah, parametr pol značí vzájemnou polaritu, p amplitudu vztaženou ke 
směrodatné odchylce, ps je vzdálenost vrcholu od středu okna a pp vzájemná vzdálenost dvou vrcholů.

x
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Ze souboru extrémů jsou vybrány ty dva sousední, které získaly při výpočtu maximální skóre. Je 
patrné, že algoritmus přímo nepostihuje různou morfologii t vlny, ale snaží se nalézt co nejoptimálnější 
řešení v rámci jedné dvojice extrémů. Koeficienty rovnice byly určeny na základě významu každého 
z parametrů a upraveny dle výsledků testování. Jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3: Koeficienty parametrické rovnice pro detekci vlny t.

Koeficient w1 w3 w3 w4

Hodnota 5 1,6 1,1 0,6

Nalezení konce t vlny již probíhá klasickým postupem. Z pozice vzdálenějšího maxima je hledán 
poslední vzorek signálu, který je větší než prahová hodnota. Práh je v tomto případě vychází z amplitudy 
lokálního maxima a je stanoven na 0,24 násobek většího z obou extrémů.

Rozměření vlny p probíhá obdobným způsobem jako pro vlnu t. Na počátku je stanoveno časové 
okno Pokno v závislosti na příslušném r-r intervalu (viz rovnice 25). Okno je tentokrát zkráceno o hodnotu 
vycházející z pozice předchozího konce t vlny. Jestliže interval nedosáhne alespoň fyziologického času 
síňové depolarizace 100 ms, je automaticky algoritmus ukončen. V následujícím kroku jsou opětovně 
vyhledávány lokální maxima opačné polarity. Rozdílem oproti detekci t vlny je stanovení minimální 
prahové hodnoty, kterou musí tyto extrémy překročit. To je dáno zejména tím, že vlna p nemusí být 
v patologickém rytmu vůbec přítomna. Limitní práh je určen jako násobek směrodatné odchylky signálu 
v nejnižším měřítku 7 v úseku Pokno:

(27) 

Výhoda měřítka 7 tkví ve stanovení relativně nízkého prahu, aniž by byl ovlivněn amplitudou 
ostatních vln a kolísáním izolinie v nízkofrekvenčním pásmu. Tím lze docílit úspěšného nalezení i velmi 
nízkých vln P v měřítku 16.

Detekce je opětovně založena na vyhodnocení významnosti jednotlivých dvojic extrémů pomocí 
lineární klasifikační funkce (26) se shodnými parametry. Váhy rovnice uvádí tabulka 4.

Tabulka 4: Koeficienty parametrické rovnice pro detekci vlny p.

Koeficient w1 w3 w3 w4

Hodnota 5 2,8 0,8 1,4

Při porovnání s parametry pro vlnu t je patrné, že funkce nyní povoluje větší variabilitu pozice 
p vlny v rámci sledovaného intervalu. Naopak zpřísněno je kritérium pro výběr amplitudy, které se 
stává v detekci p vlny stěžejní. Mírně přísnější je také koeficient pro vyhodnocení vzájemné vzdálenosti 
extrémů, který reflektuje relativně stabilní čas depolarice síní.

Pozice detekované dvojice protilehlých extrémů se stávají výchozím bodem pro nalezení počátku 
a konce p vlny. V první fází je testováno jejich sousední okolí na přítomnost dalšího nadprahového ma-
xima, které přesahuje alespoň ½ amplitudy většího z extrémů. Pokud je přítomno na kterékoliv ze stran, 

, ( ( )) .std w x P1 6 7p oknomax $p =
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a zároveň šířka celého komplexu kmitů nepřesáhne 140 ms, je považováno za součást vlny p. Za hranice 
vlny p je pak považován pokles amplitudy z krajních extrémů pod prahovou hodnotu pPon na počátku, 
respektive pPoff na konci. Hodnoty obou prahů jsou totožné a byly empirickým odvozením stanoveny na 
0,12 násobek největšího z nalezených extrémů.

5.3. Výpočet globálních pozic významných bodů

Jak již bylo zmíněno, algoritmus pro rozměření významných bodů je v principu koncipován jako jed-
nosvodový. Lze očekávat, že získáním globálních pozic z jednotlivých svodů bude dosaženo výrazně 
přesnějších výsledků. Výsledky testování globálních pozic zároveň upřednostňuje většina autorů, což 
může být dáno mimo jiné nedostupností lokálních referenčních pozic.

Realizovaný algoritmus vybírá hodnoty pro globální pozice pomocí jednoduchého pravidla. Na 
začátku je z celého souboru spočítán medián a jeho absolutní vzdálenost od každé z hodnot. Do nového 
souboru jsou cyklicky ukládány ty pozice, které mají nejnižší odchylku od mediánu. Cyklus výběru je 
ukončen, jakmile souborová směrodatná odchylka překročí stanovený práh. Globální hodnota je nakonec 
určena mediánem nově vybraných lokálních pozic. Limity směrodatné odchylky pro jednotlivé význam-
né body jsou uvedeny v tabulce 5. Pravidlo v tomto případě nepočítá s minimálním počtem lokálních 
pozic a pokud jsou přítomny, je globální souřadnice určeny vždy.

Tabulka 5: Prahové hodnoty směrodatné odchylky pro výběr globální pozice.

Významný bod Směrodatná odchylka v

p začátek 14

p konec 14

qrs začátek 10

qrs konec 10

t konec 30



39

6 Ověření funkce na standardní databázi

Tato kapitola se věnuje ověření funkce realizovaného algoritmu pro detekci komplexů qrs a rozměření 
významných bodů v ekg signálu. V kapitole jsou představeny dosažené výsledky testování na jedné ze 
standardních databází. Mezi grafické ukázky byly zahrnuty zejména ty signály, které dobře prezentují 
silné a slabé stránky algoritmu. Na závěr každé podkapitoly je uvedeno shrnutí a srovnání s výsledky 
metod jiných autorů.

V tomto ohledu je zapotřebí uvést, že autoři ve svých pracích často využívaly odlišné typy data-
bází. Ať už se jedná o některou ze standardních sad či vlastní naměřená data, je relevantní porovnání 
možné provést pouze pro výsledky ze stejné skupiny signálů, získané obdobnou metodikou. Z tohoto 
důvodu je množství srovnatelných metod značně omezeno – přesto jsou uvedeny i některé výsledky 
dosažené na jiné, než námi testované databázi. Problematické je také porovnání algoritmů pro rozměře-
ní. Z nich je většina nevlnkových metod realizována pouze pro detekci některých, nebo jenom jednoho 
z významných bodů.

6.1. Standardní databáze signálů CSE

Databáze Common Standards for quantitative Electrocardiography (cse) byla primárně vytvořena pro 
testování a vývoj ekg diagnostických algoritmů. Obsahuje celkem 3 podskupiny signálů, z nichž pro 
testování v rámci této práce byla dostupná pouze podskupina originálních vícesvodových záznamů ekg 
z datové skupiny číslo 3.

Sada obsahuje celkem 125 signálů ze standardního 12 svodového ekg a 125 signálů z Frankových 
svodů x, y a z. Každý záznam má délku 10 sekund, přičemž v některých záznamech je významných pouze 
prvních 8 s. Vzorkování bylo provedeno vzorkovací frekvencí 500 hz.

Pro každý záznam existují globální pozice komplexů qrs a pět významných bodů ekg. Referenční 
pozice jsou rozděleny na dvě skupiny. První skupina byla získána mediánem ze 14 různých diagnostických 
programů, druhá skupina mediánem z nezávislých měření pěti kardiologů. V každém záznamu je diagnos-
tickými programy rozměřen pouze jeden srdeční cyklus, z toho u dvou signálů s kardiostimulací byly hod-
noty odstraněny. Celkem je tedy k dispozici 123 rozměřených srdečních cyklů. Hodnoty kardiologů byly 
určeny pouze pro každý pátý záznam, v ostatních signálech jsou dostupné jen některé z významných bodů.

Pro databázi cse byla stanovena kritéria pro rozměření – 2scse – která uvádí maximálně povole-
nou směrodatnou odchylku pro referenční pozici (tabulka 6).

Tabulka 6: Kritéria databáze cse pro rozměření signálů.

Parametr P začátek P konec QRS začátek QRS konec T konec

hranice 2scse 10,2 12,7 6,5 11,6 30,6



40

6.2. Ukázky detekce QRS

Databáze cse obsahuje řadu patologických záznamů s velmi různorodou morfologií, na kterých lze 
vhodně demonstrovat jak robustnost realizovaného algoritmu, tak jeho slabé stránky. Pro ukázku byly 
tedy vybrány především ty signály, kde se detektor musel vyrovnat s obtížnou situací, případně selhal 
úplně. Pro úplnost byly vybrány jak pozice zpracované v rámci jednoho svodu, tak výsledky globálního 
detektoru. Z celé databáze nebyly do testování zahrnuty dva signály, které obsahovaly pouze záznam 
komorové stimulace.

Obrázek 20 znázorňuje záznam ortogonálního svodu z, kde došlo k mnohonásobné falešně po-
zitivní lokální detekci. Vlny p jsou v tomto případě tvarově obdobné normálnímu komplexu qrs za 
současné přítomnosti extrasystol. Globální detektor pro 3 svody dokázal tyto falešné výskyty eliminovat.
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Obrázek 20: Falešně pozitivní detekce v ortogonálním svodu Z, signál m01_010.

Na následující ukázce je vidět selhání detektoru v případě, kdy se vyskytuje pouze neúplná část 
komplexu na okraji záznamu. Přestože je r kmit dobře identifikovatelný, nedokázal algoritmus určit 
jeho výskyt ani přes více svodů.
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Obrázek 21: Selhání globálního detektoru u neúplného komplexu v signálu m01_068.
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Obrázek 22: Lokální detekce v přítomnosti vysokých vln p a t, signál m01_032.

Na obrázku 22 lze spatřit záznam svodů aVL a V1, v nichž se ve velké míře vyskytují vysoké vlny 
p a t.  Algoritmus v tomto případě správně vyhodnotil pozice komplexů a na základě časových pravidel 
eliminoval falešně pozitivní detekce u síní, které se vyskytovali před aplikováním pravidla.
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Obrázek 23: Selhání lokální detekce u tvarově změněných komplexů s nízkou amplitudou, signál m01_103.

V ukázce na obrázku 23 je patrné selhání detekce ve svodu 1 u širokého komplexu tvarově ob-
dobného t vlně. K úspěchu v tomto případě nevedlo ani opakované vyhledávání se sníženým prahem. 
Naopak ve svodu II byly úspěšně nalezeny všechny komplexy, včetně tvarově změněných. Globální 
detekce ze standardního ekg, znázorněná ve svodu V3 nahoře, je již také úspěšná ve všech případech.
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Obrázek 24: Úspěšná detekce i selhání v přítomnosti komorových extrasystol u signálu m01_065.

U signálu m01_65 (obrázek 24) je patrné, že se algoritmus v prvním případě vypořádal s přítom-
ností velkého množství extrasystol, mezi kterými nalezl dva ojedinělé komplexy. Ve druhém případě 
však zcela nečekaně selhává u – v uvedeném svodu aVR – tvarově běžných stahů.
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Obrázek 25: Komplikované morfologie komplexů ve Frankových svodech signálu m01_117, 
modře: globální reference.

Signál m01_117 (obrázek 25) lze považovat za místo častého selhání detekčních algoritmů. Obsahu-
je několik velmi různorodých morfologií. Od komplexů s nízkou amplitudou, až po výrazné extrasystoly, 
u kterých lze očekávat nízkou energii pro zvolená měřítka. Prezentace představuje výsledek lokálního 
detektoru, který dosáhl 100 % úspěšnosti ve všech případech. Výjimku tvoří 10. stah ve svodu III, kde 
sice došlo k identifikaci komplexu, ale globálně stanovená referenční hodnota (modře) byla pro tento 
svod posunuta až k úseku st .
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6.3. Výsledky detekce QRS

Testování navrženého detektoru qrs bylo provedeno pro originální signály z datasetu 3, vyjma signálu 
m01_067 a m01_070, které obsahují záznam kardiostimulace a nemají z hlediska ověření účinnosti de-
tektoru význam. V rámci databáze proběhlo vyhodnocení detekce jak pro všechny jednotlivé svody, tak 
pro globální hodnoty získané z 12 svodového ekg a z Frankových svodů.

Za úspěšnou detekci byla považována maximální odchylka ±60 ms od referenční pozice. Jedná se 
o poměrně měkké kritérium, které však reflektuje v některých případech přílišnou vzdálenost globálně 
stanovené reference od skutečné pozice komplexu. Jako příklad lze uvést 54 ms rozdíl mezi r vlnou a 
referencí ve Frankových svodech signálu m01_117.

Míru kvalitu detektoru pro vzájemné porovnání lze vyjádřit pomocí dvou parametrů: senzitivity 
(Se) a pozitivní prediktivity (+P). Zatímco senzitivita je známkou schopnosti detektoru odhalit výskyt 
komplexu qrs, pozitivní prediktivita určuje pravděpodobnost, že se v případě detekce skutečně jedná 
elektrický projev komorové depolarizace. Senzitivita do určité míry naznačuje, jaká je robustnost algo-
ritmu vůči změnám morfologie komplexu qrs. Oba parametry  lze vypočítat následovně:

(28) 

(29) 

Kde tp označuje počet správně detekovaných událostí, fn počet komplexů, které nebyly dete-
kovány a fp počet událostí, které ve skutečnosti nenáleží žádnému qrs.

Tabulka 7:  Výsledky testování detektoru qrs na standardní databázi signálů cse.

Počet QRS [-] FN [-] FP [-] Se [%] +P [%]

Lokální, Frankovy 
svody

4419 23 33 99,47 99,25

Lokální, Standardní 
svody

17670 322 303 98,17 98,28

Globální, Standardní 
svody

1473 2 1 99,86 99,93

Globální, Frankovy 
svody

1473 2 3 99,86 99,79

Tabulka 7 uvádí souhrn dosažených výsledků detektoru. Dle [14] lze za algoritmy vhodné pro 
použití v on-line monitorování a klinických aplikacích považovat ty, které dosáhnou hodnot senzitivity 
a pozitivní prediktivity alespoň 99,5 %. V tomto ohledu nebyl limit splněn pro lokální detekci ve stan-
dardních svodech, a těsně také při testování na svodech Frankových. Zde dosáhl algoritmus hodnoty 
senzitivity 99,47 % a prediktivity 99,25 %. Naproti tomu lze očekávat, že se skutečné parametry lokál-
ního detektoru budou blížit spíše horším výsledkům ze standardních svodů v oblasti nad 98 %, kde byl 
algoritmus prověřen vůči větší množině vzorků.

Se TP
TP FN

=
+

,

+ =
+

P TP
TP FP

.
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Chyby způsobené selháním detektoru v samostatných svodech jsou z velké většiny eliminovány 
globálním stanovením pozic komplexu. Jak pro standardní, tak pro Frankovy svody došlo ke snížení neza-
chycených komplexů na množství 2. To odpovídá dosažené senzitivitě pro obě testované skupiny 99,86 %. 
Globální detektor si dokázal poradit také s chybně klasifikovanými útvary. Prediktivita na Frankových 
svodech dosáhla 99,79 %, na svodech standardních pak téměř 100 %, s pouze jedním mylně vyhodnoce-
ným komplexem. Globální detektor tak s přehledem splnil stanovená kritéria pro oba svodové systémy.

6.4.  Srovnání metod detekce

Problematikou při srovnávání výsledků publikovaných technik je odlišná metodika testování mezi jed-
notlivými autory. Někteří využívají pro ověření funkce jednu ze standardních databází, či její část. Jiní 
zveřejňují výsledky pouze pro vlastní sady signálů. Princip se liší také v množství využívané informace 
pro nalezení komplexu. Některé metody pracují pouze v rámci jednoho svodu, jiné vyhodnocují globální 
pozici z vícesvodového ekg. Přitom je zřejmé, že validního srovnání je možné dosáhnout pouze při ob-
dobných podmínek testování, tzn. na totožné sadě signálů a srovnatelném rozsahu hodnot.  V tabulce 8 
jsou uvedeni vybraní autoři, kteří otestovali své algoritmy na standardní databázi cse a mit-bih.

Tabulka 8: Výsledky metod detekce qrs komplexu vybraných autorů.

Autor Počet QRS [-] FN [-] FP [-] Se [%] +P [%] Databáze Metoda1

Vítek [30], 
lokální detekce

17551 125 114 99,29 99,35 cse wt

Vítek [30], 
globální detekce

1472 1 0 99,93 100 cse wt

Chouhan [6], 
lokální detekce

17729 259 148 98,56 99,18 cse ap

Kohler, Henning [13], 
lokální detekce

91006 277 390 99,7 99,57 mit-bih pn

Hamilton [11], 
lokální detekce

n1 n1 n1 99,8 99,8 mit-bih čf

Alvarado [3], 
lokální detekce

17095 30 51 99,82 99,70 mit-bih wt

Afonso [2], 
lokální detekce

90909 374 406 99,59 99,56 mit-bih bf

1Metoda: wt – vlnková transformace, ap – adaptivní prahování, pn – detekce průchodu nulovou hladinou, čf – číslicová filtrace, bf – banka filtrů.
n – nepublikované parametry.

Z algoritmů testovaných na databázi mit-bih vychází nejlépe detektory založené na číslicové 
filtraci [11] a vlnkové transformaci [3]. Oba zmíněné detektory jsou koncipovány jako lokální a v obou 
případech se dostali na hodnotu senzitivity 99,8 %. U vlnkového detektoru však autor využil pouze část 
testovací databáze a v druhém případe není testovací množina publikována vůbec. Slušných výsledků 
dosáhl také detektor založený na průchodu signálu nulovou hladinou [13]. Ten, přes svou principiální 
jednoduchost, dosáhl hodnot se až k 99,7 % a +p 99,57 %, a to při testování na kompletní databázi.

Vlnkový detektor dosáhl také výrazně lepších výsledků na databázi cse, resp. na originálních 
záznamech datasetu 3. Zde se však nabízí srovnání pouze dvou autorů a v této práci prezentovaného 
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algoritmu. Ve dvou případech jsou uvedeny výsledky lokální detekce ve standardních svodech. Vlnkový 
detektor [30] jako jediný dosáhl se i +p vyšší než 99 %. Také metoda detekce s adaptivním prahováním [6] 
docílila v obou parametrech lepších výsledků, než námi navržený vlnkový algoritmus. V případě sen-
zitivity je rozdíl cca 0,4%, pro schopnost predikovat správný výsledek dokonce 0,9%. Menších odchylek 
dosáhla pouze globální verze prezentovaného algoritmu v případě standardních svodů. Zde je možné 
srovnání s globálním detektorem [30]. Hodnoty se i +p zaostávají oproti [30] pouze o cca 0,1 %. To v abso-
lutních číslech znamená o jeden falešně pozitivní a falešně negativní komplex více. Je však třeba zmínit, 
že autor využívá přísnější časové pravidlo pro vyhodnocení úspěšné detekce. V důsledku tak může být 
rozdíl v dosažených parametrech vyšší.

6.5. Diskuze výsledků

V předchozí části byly představeny výsledky dosažené navrženým jednosvodovým i vícesvodovým de-
tektorem qrs a jejich porovnání s jinými publikovanými metodami. Detektor se v obou verzích, díky 
vhodně zvolenému měřítku vlnek, dokáže dobře vypořádat s přítomností síťového brumu. Navržená 
metoda prahování umožňuje ve většině případech zachytit komplexy qrs i při výskytu tvarových či am-
plitudových změn signálu. Velkou slabinou algoritmu jsou chyby při upřesnění pozice r vlny v lokálních 
svodech. Její poloha je často umístěna na jednu z náběžných hran komplexu. U širokých extrasystol tím 
překračuje odchylka mezi lokální hodnotou a globální referencí stanovenou mez a situace je vyhodno-
cena jako selhání. Nutno podotknout, že tímto způsobem je klasifikováno zhruba 50 % všech hodnot fp 
i fn u výsledků lokální detekce. Lokální detektor tak dosaženou senzitivitou a prediktivitou propadl, a 
to i ve srovnání s méně robustními metodami. Úpravou funkce pro detekci r vlny, např. pro analýzu a 
popis úplné morfologie komplexu, by bylo možné zcela jistě docílit dalšího zvýšení efektivity algoritmu.

Zmíněné nevýhody do velké míry eliminuje globálně stanovená pozice qrs, a to i ve vztahu k re-
ferenčním bodům, které jsou taktéž souhrnnou polohou pro všechny svody. Zde již algoritmus dosahuje 
dostatečné hodnoty se i +p pro Frankovy i standardní svody a lze jej považovat za použitelný pro klinic-
ké aplikace. Globální detektor také vykazuje vyšší účinnost než většina algoritmů, které zpracovávají 
pouze jeden svod. Tento efekt je však očekávaný, vzhledem k většímu množství získaných informací. Při 
srovnání výsledků z obou svodových systémů můžeme zároveň dospět k závěru, že alespoň tři vhodně 
zvolené kanály plně dostačují pro účinnou detekci komplexu.

Navržený vlnkový detektor je oproti původnímu algoritmu [19] zjednodušen a využívá namísto 
čtyř pouze dvou transformovaných signálů. Tento přístup se pozitivně podepsal především na celkové 
výpočetní náročnosti. Oproti předpokladu také nedošlo ke snížení detekční účinnosti, jehož hlavní dů-
vody byly popsány výše. To víceméně potvrzují i výsledky autorů [30] a [3], kteří využívají pouze jediné, 
vhodně zvolené vlnky.
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6.6. Ukázky rozměření EKG

V této části jsou představeny vybrané ukázky rozměření záznamů ze standardní databáze cse. Jed-
notlivé signály byly zvoleny na základě obvyklých obtíží, se kterými se rozměřovací algoritmus musí 
vypořádat. Každá ukázka zahrnuje, až na výjimky, vždy vybrané 3 svody. V prvních dvou svodech jsou 
graficky znázorněny získané lokální pozice významných bodů. Třetí svod je věnován globálním hranicím 
komplexů a to z toho důvodu, že jak testování, tak srovnání výsledků, je provedeno právě pro globální 
hodnoty rozměření.

Na úvod byla záměrně zvolena ukázka typického selhání algoritmu u záznamu s preexcitačním 
syndromem (obrázek 26). Jedná se o situaci, kdy komplexu qrs předchází nízkofrekvenční vlna delta, 
obtížně postižitelná ve nízkém měřítku. Selhávání je v tomto případě soustavné a vede navíc k mylné 
interpretaci delta vlny jako síňového stahu.
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Obrázek 26: Selhání algoritmu v přítomnosti wpw syndromu, Frankovy svody signálu m01_050.

Obdobný případ je znázorněn na obrázku 27. Pozvolné přechody komplexu qrs do izoelektrické 
linie jsou pro algoritmus problematické.
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Obrázek 27: Nepřesné rozměření konce komplexu qrs ve svodu X signálu m01_014.
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Obrázek 28: Ukázka funkce algoritmu v případě výskytu nízkých vln p a t.

Obrázek 28 prezentuje poměrně slušné rozměření velmi nízkých vln t a p ve svodu I. Ve svodu II 
činila algoritmu v některých případech problém mírně disociovaná r vlna.

Na následující ukázce (obrázek 29) lze vidět selhání rozměření konce vlny p ve svodu III a aVF. 
Tuto chybu eliminoval až globální výběr hodnot. Zbylé útvary nedělaly algoritmu větší problém a zvládl 
je rozměřit s dostatečnou přesností i v lokálních svodech.
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Obrázek 29: Vícesvodové selhání rozměření konce p vlny v signálu m01_001.
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Obrázek 30: Ukázka lokálního i globálního rozměření v přítomnosti silného zarušení v signálu  m01_032.

Obrázek 30 představuje obtížnou situaci v přítomnosti poměrně silně zarušeného signálu, kdy 
šum deformuje vlnu p i komplex qrs. V prvním případě dochází ke špatnému nalezení konce vlny p 
v ortogonálním svodu Y, se kterým si nedokázalo poradit ani globální pravidlo. Ve druhém případě je 
sice úspěšně nalezen počátek komplexu qrs, ale jak ve svodu X, tak ve svodu Y, není správně nalezen 
jeho konec. Odchylku koriguje až globální pozice ve třetím svodu. Obdobná situace nastala také v násle-
dující prezentaci (obrázek 31). Zde se již však algoritmus dokázal s úrovní šumu vyrovnat a rozměření 
proběhlo v pořádku.
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Obrázek 31: Rozměření signálu v přítomnosti silného zarušení ve standardních svodech I,II a II; signál  m01_053.
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Obrázek 32: Chybná detekce počátku qrs ve svodech I,II a následné špatné rozměření vlny p; signál  m01_079.

Některé problémy algoritmu jsou patrné také při výskytu komplikované morfologie komplexů 
qrs. V případě uvedeném na obrázku 32 došlo mnohočetně k mylnému stanovení počátku komplexu. 
Následkem toho selhala i detekce a rozměření vlny p. Odchylka byla úspěšně korigována kombinováním 
pozic z více svodů.

Poslední ukázka (obrázek 33) je věnována slabé stránce rozměřovacího algoritmu při stano-
vení časových oken. Okno pro detekci vlny p je v tomto případě závislé na správně nalezené před-
chozí pozici konce t vlny. Z grafu je patrné, že v lokálních svodech standardního ekg selhalo určení 
tohoto bodu, což ve výsledku vedlo k falešné detekci vlny p, která v tomto případě není přítomna. 
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Obrázek 33: Selhání rozměření konce vlny t a následné selhání také v případě vlny p; signál  m01_072.
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6.7. Výsledky rozměření EKG

Rozměření signálu ekg bylo provedeno pro obě skupiny vícesvodových záznamů, a to jak vůči referenč-
ním hodnotám kardiologů, tak hodnotám získaných z diagnostických přístrojů. Reference kardiologů 
byly pro všech pět významných bodů dostupné pouze v rámci 25 signálů, ostatní signály měly stanoveny 
pouze některý z bodů a nebyly do testování zahrnuty. Reference z diagnostických přístrojů byly dostupné 
pro celkem 123 signálů. Některé záznamy s patologickým síňovým rytmem neobsahovaly – nebo pouze 
z části – pozice hranic vlny p. Pro tyto záznamy bylo provedeno rozměření pouze zbývajících tří význam-
ných bodů. Je nutné zmínit, že referenční pozice databáze cse nejsou dostupné pro lokální svody, ale 
jedná se o globálně stanovené hodnoty. Hranice jednotlivých vln mohou přitom v rámci každého svodu 
značně kolísat. Z tohoto důvodu má zřejmě smysl vyhodnotit pouze výsledky globálního rozměření.

Z hlediska kvality algoritmu lze kromě dosažené senzitivity (se) hodnotit především průměrnou 
odchylku (m) a směrodatnou odchylku (s) souborových rozdílů od referenčních hodnot. Za stěžejní pa-
rametr lze přitom považovat především dosaženou hodnotu směrodatné odchylky, která do jisté míry 
určuje disperzi dosažených výsledků a tím i robustnost algoritmu. Pro hodnoty obou parametrů byly 
odbornou skupinou cse stanoveny limitní hranice, které by měl algoritmus splňovat. Hranice směro-
datné odchylky je uvedena společně s výsledky v tabulce 9 a 10. Zeleně byly vyznačeny ty hodnoty, které 
kritéria splňují, červeně pak ty, kde algoritmus na splnění kritéria nedosáhl.

Hodnocení dosažené senzitivity je do jisté míry problematické, neboť neexistuje jednoznačné 
pravidlo pro stanovení úspěšné detekce. Někteří autoři nepopisují dosaženou senzitivitu vůbec, případně 
eliminují určité procento odlehlých hodnot. V rámci testování algoritmu byla za úspěšnou detekci po-
važována maximální odchylka od reference 60 ms pro hranice vlny t i p a 40 ms pro hranice komplexu 
qrs. Limity byly voleny jako konsenzus mezi dosaženou směrodatnou odchylkou a úspěšností detekce.

Tabulka 9: Výsledky globálního rozměření vůči referenčním hodnotám diagnostických přístrojů.

Parametry P začátek P konec QRS začátek QRS konec T konec

Frankovy 
svody m±s [ms]

(Se [%])

2,2 ± 10,5
(99,1)

-2,7 ± 14,1
(99,1)

-0,9 ± 6,4
(99,2)

-1,8 ± 13,3
 (99,2)

8,1 ± 11,9 
(98,4)

Standardní 
svody

-0,4 ± 6,2
 (98,2)

-1,7 ± 12,6
 (98,2)

-0,5 ± 5,1
 (99,2)

-2,8 ± 9,4
(97,5)

7,5 ± 13,5
(100)

2scse
[ms] 10,2 12,7 6,5 11,6 30,6

Tabulka 10: Výsledky globálního rozměření vůči referenčním hodnotám kardiologů.

Parametry P začátek P konec QRS začátek QRS konec T konec

Frankovy 
svody m±s [ms]

(Se [%])

1,8 ± 8,4
 (95,8)

-4,3 ± 9,9
(95,8)

-0,3 ± 6,8
(100)

-0,3 ± 15,9
(100)

3 ± 10,7
(100)

Standardní 
svody

0,4 ± 5,2
(95,8)

-4,9 ± 14,2
(95,8)

-1,2 ± 7
(100)

-2,8 ± 14,4
(100)

 3,2 ± 12,4
(100)

2scse
[ms] 10,2 12,7 6,5 11,6 30,6
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Z výsledků je patrné, že algoritmus si nejlépe vedl ve standardním svodovém systému při srovnání 
s referencemi z diagnostických přístrojů. Zde vyhověl kritériím 2scse ve všech bodech, u konce vlny t 
dokonce dosáhl pouze třetinové odchylky vůči limitu. Naproti tomu výsledky dosažené pro konec vlny p 
a konec komplexu qrs byly splněny pouze velmi těsně. Ke zhoršení došlo v rámci testování na Fran-
kových svodech, což je logické z hlediska nižšího množství dostupných lokálních pozic. Zde algoritmus 
nesplnil limit pro odchylku u obou hranic vlny p a konce komplexu qrs. K mírnému zlepšení naopak 
došlo v detekci konce t vlny, avšak na úkor získané senzitivity.

Odchylky vypočtené vůči referenčním hodnotám kardiologů zhruba kopírují výsledky z před-
chozí skupiny. Byť zde došlo k překročení limitu 2scse ve více měřených bodech, lze tento trend připsat 
menšímu počtu testovaných cyklů a obecně hraničním parametrům rozměření. Paradoxně však došlo 
k lepšímu rozměření vlny p ve Frankových svodech a to i proti 4 násobnému množství kanálů ve svodech 
standardních. Z pohledu účinnosti se algoritmu podařilo příslušné hranice najít ve všech 25 případech, 
kromě jednoho případu začátku a konce vlny p, které způsobilo snížení senzitivity až na hodnotu 95,8 %.

Nejlepších výsledků mezi testovanými skupinami bylo dosaženo pouze pro rozměření konce vl-
ny t, která jako jediná vždy splnila hranici 2scse. Směrodatná odchylka se ve všech případech pohybovala 
okolo slušných 11 ms, byť s mírnou tendencí přeměřovat směrem ke kladným hodnotám.

Kromě průměru a směrodatné odchylky lze kvalitu detektoru hodnotit na základě vizuální infor-
mace z krabicového diagramu. Tato metoda hodnocení nepatří mezi standardní, ale z hlediska rozložení 
směrodatných odchylek může odhalit některé nedostatky algoritmu. Ze vzájemného umístění percentilů 
lze usoudit, zda-li odchylky odpovídají zhruba Gaussově normálnímu rozložení. Na rozdíl od prostého 
průměru směrodatných odchylek umožňuje krabicový graf nahlédnout do struktury datového souboru, 
tj. rozmístění hodnot v rámci určených hranic a poukázat na trend mimo požadovanou přesnost.

Krabicové diagramy odchylek globálního rozměření jsou uvedeny na obrázku 34 a 35. Diagramy 
byly vyneseny pro data získaná vůči referenčním hodnotám z diagnostických přístrojů, kde mohlo vlivem 
velikosti souboru dojít ke skrytí některých vad algoritmu. V každém grafu odpovídá výška »krabice« 
rozpětí mezi kvartily x25 a x75 a dělící čára mediánu z příslušného souboru. Horní a dolní svislá čára ur-
čuje mezipercentilové rozpětí x5 — x95; tedy 90 % nejčastěji se vyskytujících prvků. Maximální přípustná 
odchylka dle cse je vyznačena červenou přerušovanou linií.

−30

−20

−10

0

10

20

30

P začátek P konec QRS začátek QRS konec T konec

O
dc

hy
lk

a 
[m

s]

Krabicový diagram odchylek – 12 svodové EKG

Medián

25%–75%

5%–95%

Odlehlé
hodnoty

Hranice 2CSE

Obrázek 34: Krabicové diagramy odchylek pro globální pozice 12 svodového ekg.
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Obrázek 35: Krabicové diagramy odchylek pro globální pozice z Frankových svodů.

Při pohledu na krabicové grafy nejlépe vycházejí dle očekávání odchylky u začátku komplexu 
qrs a konce vlny t. Pro tyto dva body odpovídá 90 % hodnot buď úplně nebo těsně stanoveným mezím, 
a to jak pro Frankův, tak standardní svodový systém. V obou případech se naopak algoritmus obtížně 
vypořádal s přesným stanovením konce komplexu qrs, což se projevuje výrazným rozptylem odchylek. 
Silnou stránkou je pak evidentně nalezení hranic p vlny ve 12 svodovém ekg, kde se hodnoty pohybují na 
poměrně úzkém intervalu v okolí nulové hodnoty. Ve Frankových svodech jsou již výsledky rozměření 
p vlny horší, a to především díky výskytu velmi odlehlých hodnot. U vlny t se potvrzuje trend přemě-
řování, které vedlo k posunu celého diagramu cca o 5 ms od nulové linie.

6.8. Srovnání metod rozměření

Obdobně jako pro detekci qrs, je vzájemné srovnání rozměřovacích algoritmů relevantní pouze při 
testování na totožné sadě signálů. Z dostupných výsledků pro databázi cse je proto možné zařadit pouze 
dvě obecné metody rozměření, byť v modifikaci dle konkrétního autora. První z nich využívá vlnkovou 
transformaci, druhá je založena na derivaci a číslicové filtraci signálu. Jiné metody využívají buď ně-
kterou z dalších standardních databází, nebo vlastní sady záznamů. Tyto výsledky jsou však prakticky 
neporovnatelné, protože se většinou liší jak výběrem skupiny signálů, tak způsobem, kterým jsou vy-
hodnoceny získané odchylky. Seznam zvolených metod i s dosaženými výsledky je uveden v tabulce 11. 
Body, které splnily kritérium 2scse, jsou vyznačeny zeleně. Vynechány jsou pozice, které nebyly v rámci 
publikované metody detekovány.

Všechny uvedené algoritmy pracují na základě vyhodnocení jedné globální pozice z vícesvodové-
ho ekg. Liší se přitom počtem použitých svodů i výběrem reference pro testování. Autoři [5], [27] a [30] 
provedli testování na 12 standardních svodech databáze cse, případně zvlášť i na svodech Frankových. 
Naproti tomu v literatuře [3], [18] a [23] uvádí výsledky získané ze všech 15 dostupných svodů, což sa-
mozřejmě přispívá k vyšší přesnosti. Nejčastěji je ověření funkce provedeno porovnáním s referenční 
hodnotou od kardiologů. Zde je však rozměřeno všech 5 významných bodů pouze pro 25 cyklů ekg, což 
snižuje vypovídací hodnotu výsledků. Pouze v případě [18] a [30] jsou uvedeny i naměřené odchylky vůči 
referencím z automatického rozměření pomocí diagnostických přístrojů.
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Tabulka 11: Výsledky vybraných metod rozměření ekg na databázi cse.

Autor Parametry P začátek P konec QRS začátek QRS konec T konec Metoda1

Alvarado [3] 
15 svodů

m±s [ms]
(n)

– –
-4,5 ± 1,5
(–)

7,6 ± 1,7
(–)

8,2 ± 3,6
(–)

wt

Martínez [23] 
15 svodů

-4,9 ± 5,4
(25)

-1,0 ± 6,4
(24)

1,3 ± 6,3
(32)

5,8 ± 10,9
(27)

1,3 ± 21,8
(26)

wt

Sahambi [26] ± 4
(–)

± 6
(–)

± 2
(–)

± 4
(–)

± 20
(–)

wt

Soria [27] 
Frankovy svody – –

6,3 ± 7,5
(31)

–
0,3 ± 15,8
(25)

wt

Soria [27]
12 svodů

– –
6,7 ± 7,2
(31) –

-3,8 ± 17,3
(25)

wt

Laguna [18] 
15 svodů

1,0 ± 7.9
(30)

-1,0 ± 5,1
(29)

-2,1 ± 7,4
(30)

-0,2 ± 7,4
(25)

1,8 ± 10,5
(26)

d+f

Laguna [18] 
15 svodů

-0,1 ± 5,7
(111)

0,5 ± 8,3
(111)

-3,6 ± 4,2
(121)

0,1 ± 7.7
(121)

9,7 ± 16,5
(121)

d+f

Chouhan [5] 
12 svodů

3,2 ± 9,2
(25)

9,4 ± 27,6
(25)

-7,5 ± 6,6
(25)

0,9 ± 9,2
(25)

-18,5 ± 14,4
(25)

wt

Vítek [30] 
12 svodů

-0,8 ± 5,7
(101)

1,1 ± 6,4
(101)

1,3 ± 4,2
(101)

-1,9 ± 5,0
(101)

0,0 ± 13,8
(101)

wt

2scse
[ms] 10,2 12,7 6,5 11,6 30,6

n: počet testovaných bodů. 1Metoda: wt – vlnková transformace, d+f – derivační metoda v kombinaci s číslicovou filtrací.

Ze srovnání v tabulce 11 je patrné, že nejlépe si vede vlnkový algoritmus [3], který využívá pro 
rozměření všech 15 svodů databáze cse. Především pro hranice komplexu qrs autor dosáhl odchyl-
ky menší než je velikost jednoho vzorku signálu. Pro porovnání bohužel není uvedeno jak množství 
testovaných bodů, tak zvolená reference. Z dalších metod uspěly především [23] a [26] testované vůči 
referencím kardiologů a [18], [30], které byly porovnány s pozicemi z klinických přístrojů. Zmíněné al-
goritmy splnily hranici 2scse ve všech sledovaných bodech, přitom kromě [18] jsou všechny založeny na 
vlnkové transformaci. 

Srovnání s námi navrženým algoritmem je možné provést zejména v rámci globálního rozměře-
ní na standardních svodech. Pro reference kardiologů si nejlépe vedou výsledky detekce konce vlny t. 
Směrodatná odchylka 12,4 ms je třetí nejlepší dosaženou hodnotou ve sledovaném souboru, přičemž zbylí 
dva autoři využívají všech 15 dostupných svodů. Úspěšné bylo také nalezení počátku vlny p s průměr-
nou a směrodatnou odchylkou 0,3 ± 5,4 ms. V porovnání s ostatními metodami se jedná o druhý nejlepší 
výsledek. Hůře algoritmus dopadl především při detekci konce vlny p i komplexu qrs. Zde dosažené 
parametry nejenže nesplnili doporučenou hranici, ale oproti jiným autorům dosahují až dvojnásobné 
odchylky. Hodnota začátku komplexu qrs skončila hůře především v porovnání s vlnkovými metodami, 
kromě [27]. Naopak dosáhla lepšího výsledku než algoritmus založený na číslicové filtraci [18].
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Pro reference klinických přístrojů je možné srovnání pouze s autory [18] a [30]. Obdobných výsled-
ků dosáhl prezentovaný algoritmus pouze v případě začátku vlny p a začátku komplexu qrs. V případě 
konce vlny t si dokonce, se směrodatnou odchylkou 13,5 ms, vede o něco lépe než obě citované metody. 
Podstatného zhoršení bylo opět dosaženo ve zbylých dvou významných bodech. Celková chyba zde do-
sahuje opakovaně až dvojnásobku hodnot publikovaných v práci [30].

6.9. Diskuze výsledků

Testováním na standardní databázi bylo ověřeno, že navržená metoda vícesvodového rozměření dokáže 
úspěšně nalézt hranice pro většinu tvarově běžných vln v signálu ekg. Algoritmus lze také považovat 
za dostatečně odolný vůči síťovému brumu, a to i v případě detekce vysokofrekvenčních kmitů q a s. 
Největších odchylek bylo opakovaně dosahováno pro konec komplexu qrs a konec vlny p. Tyto výsledky 
dopadly také významně hůř při srovnání s jinými autory. Algoritmus obtížně zvládá především situace, 
kdy konec komplexu qrs pozvolně přechází do izoelektrické linie. Problém je dán použitým typem vlnky 
a jejím měřítkem, které tuto nízkofrekvenční složku efektivně potlačují a dochází k chybě při rozmě-
ření. Obdobně se algoritmus chová i v případě nalezení počátku komplexu qrs, ve kterém je přítomna 
patologická preexcitace. Zde dochází k prakticky systematickému selhání. Naopak, při výskytu ostrých 
kmitů q a s, je rozměření provedeno korektně.

K chybám při nalezení hranic vlny p a t dochází nejčastěji v případě, kdy se vyskytují v těs-
né blízkosti sobě navzájem nebo k některému z dalších útvarů. Především konec vlny p se nepodařilo 
s dostatečnou přesností stanovit ani při použití odlišné vlnky, či odstraněním komplexu qrs v časové 
oblasti. Přesto však oba zmíněné procesy vedly k mírnému zlepšení celkově dosahovaných výsledků. Vliv 
na úspěšnou detekci má zcela jistě také aplikovaná klasifikační funkce, resp. volba jejích vah. Vhodná 
úprava by mohla vést k lepším výsledkům zejména při mylném stanovení začátku komplexu qrs. V tomto 
případě nyní dochází k selhání detekce vlny p a její záměně za náběžnou hranu qrs. Naopak, dobrých 
výsledků dosahuje algoritmus při nalezení počátku vlny p, a to i u průběhů s nízkou amplitudou nebo 
bifázickou morfologií. Klasifikační funkce se také dobře uplatňuje při detekci vlny t a jejího konce. Pro 
tento bod bylo dosaženo při srovnání se stanoveným limitem nejnižší odchylky, a to i v rámci jiných 
publikovaných metod.

Zajímavé je porovnání globálních výsledků mezi Frankovými a standardními svody databáze cse. 
Pro 12 svodové ekg lze podle očekávání vypozorovat snížení naměřených odchylek ve většině případů. 
Celkový rozdíl je však poměrně malý vzhledem k tomu, že oproti Frankovým svodům, je dostupné čtyř-
násobné množství získaných pozic. Vysvětlením může být častější selhávání algoritmu v jednotlivých 
svodech, nebo příliš velký rozptyl detekovaných poloh. Získané výsledky jsou pak ovšem do velké míry 
ovlivněny také použitým pravidlem pro stanovení globálních pozic významných bodů.
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7 Experimentální záznamy EKG z izolovaného 
králičího srdce

Experimenty na izolovaném srdci zvířat lze jak z pohledu historie, tak současné medicíny, považovat za 
základní pilíř výzkumu fyziologie myokardu a mechanismů buněčné signalizace.[4] Zejména z hlediska 
množství zaznamenávaných dat lze usuzovat na přínos přesných automatických algoritmů v jejich zá-
kladní analýze.

Cílem této části práce je aplikovat získané znalosti takovým způsobem, aby bylo možné realizo-
vaný algoritmus upravit a funkčně využít pro rozměření experimentálních elektrokardiogramů z izolo-
vaného králičího srdce. Úvod kapitoly se věnuje teoretickému popisu izolace srdce a měření za pomoci 
Langendorffova perfuzního systému. Systém je zde pro úplnost popsán v konfiguraci, která byla použita 
pro měření zde zpracovávaných záznamů. V navazující části jsou uvedeny charakteristiky získaných 
signálů, a to zejména ve srovnání s lidským protějškem. Vyvozené parametry jsou nutným bodem pro 
správné nastavení algoritmu a dosažení dostatečné přesnosti a robustnosti. Výsledkům a vyhodnocení 
tohoto snažení je věnován závěr kapitoly.

7.1. Izolované srdce podle Langendorffa

Snahy o vývoj perfuzního systému, který by umožňoval experimentální pokusy na srdci ex vivo, sahají 
až do poloviny 19. století. Až Oscar Langendorff však roku 1895 dokázal sestrojit první funkční model 
schopný perfundovat izolované srdce savce. Langendorffův systém měl zcela zásadní význam pro pocho-
pení základů fyziologie srdce; v pozdější době pak patofyziologických mechanismů ischemie a reperfuze 
myokardu, či pochodů na molekulární úrovni.[4]

Základní princip metody zůstal nezměněn prakticky do dnes. Oproti fyziologickému toku krve je 
srdce perfundováno retrográdní cestou přes kanylovanou aortu. Aortální chlopeň je pod tlakem kapaliny 
uzavřena, a roztok tudíž přes kmen pravé a levé koronární tepny zásobuje živinami celou svalovinu.  
Roztok je z myokardu odváděn žilním řečištěm přes ústí koronárního sinu do pravé síně, odkud je volně 
drénován mimo srdce.[4]
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Obrázek 36: Schéma Langendorffova perfuzního systému. P – systém talkové kontroly, tn – snímače teploty, 
sn – Ag-AgCl elektrody, k – kanyla s odstraňovačem bublin, o – přepadový odtok. Zdroj: [15]
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Schéma Langendorffova systému je uvedeno na obrázku 36. Srdce je po vyjmutí napojeno aor-
tou na kanylu a umístěno do dvouplášťové nádoby s Krebs-Henseleitovým (K-H) roztokem. Složení je 
udáváno následovně (mmol/l): NaCl (118), NaHCO3 (24), KCl (4,2), KH2PO4 (1,2), MgCl2 (1,2), glukóza (5,5), 
taurin (10), CaCl2 (1,2). Roztok je okysličován v poměru 95 % O2 a 5 % CO2 a temperován na teplotu 37 °C. 
Perfuzát je dodáván do aorty ze zásobníku pod konstantním tlakem 80 mmHg, přičemž jsou v průběhu 
toku odstraněny případné vzduchové bubliny. Snímání elektrické aktivity izolovaného srdce je umož-
něno pomocí tří Ag-AgCl elektrod. Ty jsou uloženy do nitra dvouplášťové nádoby bez přímého kontaktu 
se srdeční tkání. Záznam je zprostředkován díky elektrolytickým vlastnostem K-H roztoku.[15] Preparace 
srdce probíhá u vybraného jedince v hluboké anestezii. Ta je navozena aplikací ketaminu a xyzalinu i.v., 
dle hmotnosti zvířete. Jedinec je připojen na umělou plicní ventilaci s následným otevřením hrudníku. 
Po vyjmutí je snížen metabolismus izolovaného srdce okamžitým umístěním do studeného K-H roztoku 
na dobu, než je možné jej připevnit k Langendorffovu systému. Po kanylaci aorty se srdce dostává do 
kontrolní fáze o délce 20–30 min., kdy dochází ke stabilizaci jeho činnosti.[15]

7.2. Databáze signálů z experimentálního měření

Sada signálů získaná pro účely této práce pochází z projektu financovaného Grantovou agenturou České 
republiky GA102/04/0472. Projekt se zabývá návrhem a experimentálním ověřením dvou typů záznamo-
vých zařízení – bezkontaktního elektrokardiografu s vysokým rozlišením a fluorescenčního optického 
snímače akčního potenciálu. Data byla získána měřením na izolovaných králičích srdcích dle Langen-
dorffa a obsahují záznam z obou uvedených modalit. Jsou rozdělena celkem do 14 složek, z nichž každá 
představuje jedno experimentální měření na individuálním srdci. Každé měření je pojmenováno na 
základě data provedeného pokusu. Pro každý experiment existuje trojice elektrogramů z bezkontaktního 
elektrokardiografu, jednokanálový záznam z optického snímače a dva textové soubory obsahující časo-
vou informaci o počátku protokolárních fází popsaných dále. Průměrná délka trvaní záznamu z jednoho 
experimentu dosahuje 2,54 hodin, celá databáze celkově pak 35,64 hod.

V následujícím textu bude pozornost věnována pouze záznamům z elektrokardiografu, jejichž  
rozměření je stěžejním cílem této práce. Tyto signály lze z pohledu morfologie považovat za hrubou ana-

logii ekg člověka. To umožňuje navržený algoritmus relativně snadno přizpůsobit i ověřit jeho účinnost.

7.2.1. Metodika záznamu experimentálních EKG

ekg izolovaného srdce bylo snímáno bezkontaktně pomocí tří Ag-AgCl elektrod. Elektrodový systém 
byl uložen na vnitřní stěně nádoby s k-h roztokem v ortogonálních osách. Zaznamenány jsou tedy tři 
elektrogramy z navzájem kolmých směrů x, y a z. Digitalizace záznamu byla zprostředkována pomocí 
univerzální měřící karty National Instruments usb-6259 bnc. Karta umožňuje snímat signály s amplitu-
dovým rozlišením 16 bitů; to při použitém rozsahu napětí ±5 mV odpovídá minimálnímu kvantizačnímu 
kroku 0,1526 µV. Pro dostatečné časové rozlišení jsou signály vzorkovány frekvencí fvz = 2000 hz.[15]

Postup měření byl stanoven na základě experimentálního protokolu. Ten je rozdělen do dvou 
bloků – přípravy a studie. V přípravném bloku dochází po dobu 20–30 min. ke stabilizaci srdce v tzv. 
kontrolní fázi (ko1). Poté je aplikováno fluorescenční barvivo nutné pro optický záznam a během násle-
dujících 15 min. probíhá jeho vymývání (fáze bar). Na počátku studie je spuštěn optický záznam. Studie 
obsahuje 2 fáze, které se třikrát po sobě cyklicky opakují – ischemie (is1, is2, is3) a reperfuze (re1, re2, 
re3). Ischemie je navozena zpomalením nebo zastavením průtoku perfuzátu, reperfuze jeho opětovným 
obnovením. Každá z těchto fází trvá cca 15 min. Záznam z ortogonálních svodů je snímán od počátku 
kontrolní fáze až do ukončení studie.[15]
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7.2.2. Stanovení referenčních bodů a testovací databáze

Pro experimentální záznamy neexistují žádné informace o pozici komplexů qrs ani hranic jednotlivých 
vln. Délka signálů navíc neumožňuje stanovit referenční body pro všechny srdeční cykly a ani zevrubná 
vizuální kontrola se v tomto případě nedá považovat za efektivní. Z tohoto důvodu bylo snahou vytvořit 
reprezentativní výběr části záznamů a pro tuto nově vytvořenou datovou sadu po vzoru standardní 
databáze cse určit referenční pozice alespoň pro jeden vybraný cyklus. Celý proces  probíhal následu-
jícím způsobem:

 ■ Sloučení všech ortogonálních svodů jednoho experimentálního měření do jednoho souboru.

 ■ Rozdělení každého nově vytvořeného tří-kanálového signálu na části podle fáze experimentu.

 ■ Pomocí automatického algoritmu vybrán z každé třetiny jedné fáze náhodný úsek o délce 10 s. 
a uložen jako samostatný signál.

 ■ Odstraněny signály, které obsahovaly kanály bez záznamu ekg.

 ■ Manuální detekce a uložení pozic všech qrs komplexů v nové databázi.

 ■ Z každého signálu vybrán náhodně jeden srdeční cyklus. Manuální rozměření začátku a konce 
vlny p, komplexu qrs, a konce vlny t ve všech lokálních svodech. Uložení globální pozice jako 
průměr pozic lokálních. Uložení nulové hodnoty, jestliže nebylo možné pozici s jistotou určit.

Z průběhu experimentu lze předpokládat, že v jeho různých fázích bude docházet k fyziologic-
kých změnám ekg – ať už vlivem ischemie, toxicitou barviva či změnou prostředí po preparaci. Výběr 
úseků do testovací databáze byl proto proveden na základě náhodného výběru pomocí automatického 
algoritmu tak, aby byla stejně pravděpodobně zahrnuta kterákoliv část každé fáze experimentu. Ma-
nuální rozměření bylo provedeno dle standardních postupů v kardiologii. Přesto však nelze vyloučit 
systematickou chybu způsobenou nedostatkem zkušeností či odchylky vzniklé vlivem učební křivky. 
Pro zpětné dohledání původu křivek jsou názvy nových signálů složeny z data měření, zkratky fáze 
protokolu a pořadí prvního vzorku od počátku fáze (v tisících). Základní údaje o databázi a referenčních 
bodech jsou sumarizovány v tabulce 12.

Tabulka 12: Struktura testovací databáze s počty naměřených pozic významných bodů.

Fáze Název fáze Počet sig. Počet QRS Pzačátek Pkonec QRSzačátek QRSkonec Tkonec

KO1 Kontrolní fáze 35 998 35 35 35 35 35

BAR Aplikace barviva 32 663 31 31 32 32 32

IS1 Ischemická fáze 1 33 442 28 28 33 29 33

RE1 Fáze reperfúze 1 33 482 27 27 32 32 33

IS2 Ischemická fáze 2 33 474 29 29 33 28 33

RE2 Fáze reperfúze 2 31 448 26 26 31 27 31

IS3 Ischemická fáze 3 33 488 27 27 31 28 33

RE3 Fáze reperfúze 3 33 497 27 27 31 27 31

Celkem 263 4492 230 230 258 238 261
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7.3. Vlastnosti experimentálních signálů EKG

Fyziologicko-anatomické rozdíly mezi malým srdcem králíka a srdcem lidským mají evidentní vliv i na 
elektrické projevy v signálu ekg. Králičí elektrokardiogram se v zásadě neliší v posloupnosti vlny p 
následované komplexem qrs a vlnou t, které souvisejí s aktivací síní a komor. Změny lze ale pozorovat 
ve snímané amplitudě, časových parametrech i spektru signálu.

Kratší časové průběhy jednotlivých úseků jsou přímým důsledkem šíření akčního napětí po menší 
dráze. Základní morfologie však zůstává v principu stejná. Vektor napětí tím získává na větší strmosti, 
čímž dochází také k posunu ve frekvenční oblasti. Napěťové rozmezí v námi analyzovaných datech kolísá 
v absolutní hodnotě mezi 15–500 µV u vlny p, 50–1600 µV u komplexu qrs a 18–670 µV u vlny t. Výskyty 
tvarových změn signálu – obdobně jako u člověka – lze přisoudit patologickým procesům v myokardu. 
Experimentální signály však nelze považovat za fyziologické, neboť ke změnám v tkáni dochází již sa-
motnou izolací srdce[4].

7.3.1. Časové parametry

V tabulce 13 je uvedeno srovnání významných intervalů v ekg cyklu. V prvním případě se jedná o souhrn 
všech hodnot získaných manuálním rozměřením databáze experimentálních dat. Ze souboru byl určen 
medián, minimální a maximální hodnota. Druhý případ cituje data autorů [21] naměřená z povrchového 
ekg 46 zdravých jedinců králíka domácího. Pro přehled jsou nakonec prezentovány i běžné fyziologické 
intervaly člověka.

Tabulka 13: Srovnání vlastností ekg signálu z lidských a izolovaných králičích srdcí.

Elektrokardiogram P vlna [ms] PQ [ms] QRS [ms] QT [ms] R-R [ms]

Králík (testovací databáze)

minimum 17 22 23 157 221

maximum 144 221 70 363 5466

medián 41 74 34 210 517

Králík (norm. hodnota) [21] 10–50 – 20–60 80–160 303–182

Člověk (norm. hodnota) [9] 110 120–220 <100 do 430 1000–750

Při porovnání fyziologických hodnot lze dospět k závěru, že průměrná doba trvání jednotli-
vých intervalů dosahuje u králíka zhruba jedné třetiny doby oproti lidskému protějšku, a to ve všech 
případech. Tomu odpovídá i zvýšení normální tepové frekvence na cca 200–300 tepů/min. Zajímavá 
je velká variabilita časových parametrů při porovnání minimálních a maximálních hodnot. Ta se ještě 
více prohlubuje u ekg izolovaného srdce, což je dáno samotným experimentálním charakterem. Tepová 
frekvence zde vlivem četných ischemií dosahuje až extrémního rozmezí od 11 do 270 tepů/min. Také 
mediánové hodnoty r-r a qt intervalu v testovací databázi odpovídají spíše výskytu bradykardií. V ši-
rokém rozmezí se také pohybují časy u vlny p a intervalu pq. Zejména přílišná blízkost ke komplexu qrs 
může znesnadňovat nalezení hranic obou zmiňovaných útvarů. Samotná šířka komplexu qrs se naopak 
pohybuje v normálních hodnotách.
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7.3.2. Spektrální vlastnosti

Výkonové spektrum signálu přináší zásadní pohled na rozdíly mezi rozložením energie jednotlivých vln 
ekg člověka a izolovaného králičího srdce (obrázek 37). Ze srovnání výkonových spekter je patrný posun 
u experimentálních dat směrem k vyšším kmitočtům, ale také širší frekvenční pásma jednotlivých vln. 
Zatímco komplex qrs u člověka má maximum energie mezi 15 a 30 hz, u izolovaného srdce se tento in-
terval pohybuje v rozmezí od 20 do 50 hz s maximem okolo 37 hz. Spektrální křivka pak postupně klesá 
až ke 120 hz, avšak ještě v oblasti frekvence 80 hz se nalézají významné výkonové složky. Ty lze připsat 
kmitům q a s a ostrým deformacím komplexu. Problematický může být výskyt síťového brumu. Jeho 
frekvenční složka (50 hz) leží v blízkosti obou významných pásem a nemusí být vlivem šířky přenosového 
pásma zvoleného měřítka vlnky dostatečně potlačena. Průběh spektrální křivky vlny p svým rozsahem 
takřka kopíruje spektrum komplexu qrs, s posunem vrcholu k frekvenci 28 hz. Celková úroveň výkonu 
je poměrně nízká. To je důležité především pro odlišení obou útvarů v koeficientech wt. Vyšší harmo-
nické složky jsou zřejmě způsobeny ostrými zářezy nejasného původu v průběhu vlny. Vlna t dosahuje 
svého maxima na frekvenci 8 hz a klesá k minimu u kmitočtu 30 hz.

Výhodou signálů je fakt, že bezkontaktním měřením nedochází k projevům šumu vlivem dýchání 
nebo indukcí myopotencionálů. Naopak se občas vyskytují skokové změny izolinie (1–15 hz) o velmi 
vysoké napěťové úrovně, které prakticky úplně záznam znehodnocují.
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Obrázek 37: Výkonové spektrum vlny p, t a komplexu qrs člověka a izolovaného králičího srdce.

Informace o spektrálních vlastnostech lidského ekg jsou čerpány z literatury [25]. Odhad výkono-
vého spektra experimentálních dat byl proveden metodou periodogramu. Jedná se o neparametrickou 
metodu, kterou lze definovat jako souborovou střední hodnotu kvadrátu spekter z M realizací [16]:

(30) 

kde |Xw(k)| je k-tá spektrální složka vstupního signálu o N vzorcích a Sxx(k) je k-tá složka zprůmě-
rovaného výkonového spektra.

Odhad byl proveden pro 24 realizací. Výběr byl proveden pouze ze skupiny ko1 a bar. Zde se vy-
skytuje většina záznamů bez změn v úseku st, které by zkreslovaly nízké spektrální složky qrs i t vlny. 
Ze signálu byla vždy extrahována příslušná vlna na základě známých hranic. Z každého segmentu byla 
odstraněna stejnosměrná složka prostým odečtením průměrné hodnoty. Poté došlo k rozšíření úseku 
nulami na délku 2000 vzorků a výpočtu diskretní Fourierovy transformace. Odhad výkonového spektra 

dále probíhal dle uvedené rovnice (30).
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8 Modifikace algoritmu pro experimentální EKG

Princip realizovaného algoritmu byl podrobně popsán v kapitole 5 a zůstává prakticky zachován i pro 
ekg z izolovaného králičího srdce. Text se proto zaměřuje pouze na popis změn nutných pro úspěšnou 
implementaci programu. Logicky je členěn do dvou oddílů. První se věnuje úpravě detektoru komplexů 
qrs a druhý algoritmu pro detekci a rozměření jednotlivých vln.

Zvolené úpravy přímo vycházejí z odlišné charakteristiky lidského a králičího signálu ekg. Stě-
žejní z hlediska funkce algoritmu je především výběr vhodného typu a měřítka vlnky, stanovení pra-
hových hodnot a stanovení omezujících pravidel pro časové intervaly. Posun dominantních frekvencí 
experimentálního ekg ve spektrální oblasti, stejně jako vyšší vzorkovací frekvence, vyžadují volbu 
adekvátního měřítka. Změny v délce dráhy a rychlosti šíření akčního potenciálu významně sníží také 
velikost časových oken pro detekci vln. Jejich výpočet se však bude muset lépe adaptovat na vyšší vari-
abilitu v intervalech vln a kmitů oproti lidskému ekg. To může být důvodem častějšího selhání detekce 
či rozměření. Naproti tomu, prahové hodnoty jsou ve všech případech voleny adaptivně v závislosti na 
napěťové úrovni a jejich adekvátní nastavení je většinou prováděno empiricky [19], [23], [26].

Cílem této části práce není jen funkční modifikace algoritmu pro ekg z izolovaných králičích 
srdcí, ale také dosažení určité míry přesnosti tak, aby jej bylo možné prakticky využít alespoň pro ori-
entační rozměření rozsáhlých dat. Kvalita algoritmu je hodnocena na základě úspěšnosti detekce, která 
by měla dosahovat alespoň hodnot publikovaných pro lidské záznamy ekg. Druhým zásadním kritériem 
je přesnost nalezení hranic vln. Protože neexistuje žádná minimální odchylka pro rozměření králičích 
ekg, jsou v této práci použity hranice definované skupinou cse. Vhodnost této volby bude diskutována 
dále, stejně jako úskalí ručně rozměřené testovací databáze, na které je efektivita programu ověřována.

8.1. Detekce komplexu qrs

Detektor komplexů qrs využívá pro svou funkci dvojici transformovaných signálů za použití dvou růz-
ných měřítek. Pro každý transformovaný signál jsou nejdříve určeny prahové hodnoty, a to zvlášť pro 
dolní, a zvlášť pro horní úroveň prahu. V první fázi dochází k detekci dvojice nadprahových extrémů 
opačné polarity ve vyšším měřítku. Pokud je taková dvojice nalezena, hledá algoritmus v nižším měřítku 
tytéž extrémy, které překročily prahovou úroveň napětí. Výskyt extrémů v obou měřítkách signalizuje 
přítomnost komplexu qrs v daném místě. Ta je potvrzena, jestliže pozice a šířka detekovaných vrcholů 
splňují stanovené časové limity.

8.1.1. Výběr vlnky a měřítka

Na obrázku 38 je znázorněno spektrum komplexu qrs v porovnání s modulovou frekvenční charak-
teristikou dvou měřítek vlnky gaus3. Výhody této vlnky byly představeny v kapitole 5 a její účinnost 
úspěšně otestována na databázi cse. V signálu transformovaném do měřítka 21 dochází k prvotní detekci 
nadprahových extrémů. Měřítko bylo vybráno záměrně tak, aby maximum jeho přenosu při fvz 2000 hz 
odpovídalo maximu komplexu qrs ve spektrální oblasti – 38 Hz. Vrchol modulové charakteristiky zá-
roveň leží přesně mezi frekvenčním pásmem síťového brumu a energetickým maximem vlny p. V obou 
případech dochází tedy alespoň k částečnému potlačení těchto složek na úkor komplexu qrs.
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Obrázek 38: Spektrum qrs komplexu a modulová frekvenční charakteristika vlnky gaus3 
pro měřítko 11 a 21 při fvz = 2000 Hz.

Vrchol modulové charakteristiky vlnky v měřítku 11 odpovídá frekvenci zhruba 73 hz. V tomto 
pásmu se již vyskytuje pouze malá, nebo žádná energie vln p a t, a částečně je potlačen i síťový brum. 
Naproti tomu se stále dostatečně projevují vysokofrekvenční kmity komplexu qrs. Výběr měřítka 11 se 
zdá být proto výhodný ze dvou důvodů. V prvním případě umožňuje snadněji odlišit komplex qrs od 
jiných útvarů a tím zvýšit účinnost algoritmu ve druhé fázi detekce. Druhou výhodou je možnost použití 
stejného měřítka pro nalezení hranic komplexu a tím snížit celkovou výpočetní náročnost.

8.1.2. Výpočet prahových hodnot

Původní výpočet prahů vycházel z distribuce amplitud transformovaného signálu a předpokladu, že 
hodnoty extrémů leží v krajních intervalech distribuční funkce – určitém mezikvantilovém rozpětí. 
Tento přístup však u záznamů z izolovaných srdcí naráží na své limity. Jedním z důvodů je vysoká fvz 
a tím i velký počet vzorků v sekvenci. Druhým důvodem je velká variabilita intervalu r-r. Jestliže se 
v signálu vyskytuje malý počet extrémů, dojde k nahuštění vzorků do okolí střední hodnoty a nárůstu 
strmosti histogramu i distribuční funkce. Hodnoty vhodné pro stanovení prahu se přemístí do velmi 
úzkého rozmezí na okraji distribuce a prahy jsou stanoveny příliš nízko. Naopak při četném výskytu 
komplexů se rozložení amplitud více blíží normálnímu rozdělení. Při volbě úzkého rozpětí kvantilů a  
kolísání úrovně v koeficientech wt, např. přítomností extrasystol, detekce selhává. Zmíněné závislosti, 
společně s nově stanovenými prahovými hodnotami, jsou uvedeny na obrázku 39.

Am
pl

itu
da

 [m
V]

Koeficienty vlnkové transformaceHistogram amplitudDistribuce amplitud

Čas [ms]Amplituda [mV]

Če
tn

os
t [

–]
0

10
00

0

−1 0 1.5

0
25

00

1.05 1. 1 1.15 1. 2 1.25 1. 3 1.35 1. 4 1.45

x 10

−0.5

0

0.5

 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
−1. 5

0

1. 5

 

4

Amplituda [mV]

Re
la

tiv
ní

 p
oč

et
 v

zo
rk

ů 
[–

]

0

1

−1 0 1.5

1

0

Obrázek 39: Vliv r-r intervalu na distribuci a histogram amplitud při stanovení prahových hodnot.
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Řešení spočívá v automatické adaptaci mezikvantilového rozpětí. Maximální rozsah mezi kvantily 
je stanoven pevně. Vnitřní hranice je posouvána v závislosti na koeficientu špičatosti rozložení ampli-
tud. Čím vyšší číslo náleží koeficientu, tím větší je strmost křivky a výskyt odlehlých hodnot. Normální 
rozdělení odpovídá koeficientu 3. Výpočet prahů poté probíhá následovně:

(31) 

Kde koeficient špičatosti je určen z průměrné hodnoty n souboru amplitud x a směrodatné od-
chylky v. Koeficient je normalizován konstantou ckurt na maximální rozsah vnitřního kvantilu Qm. Vnější 
kvantil Qn zůstává pevný. Výsledný práh je dán součinem konstanty cqrs a mediánové hodnoty amplitud, 
které leží v intervalu mezi kvantily Qm a  Qn. Konstanta cqrs byla stanovena empiricky na základě dosa-
hovaných výsledků detekce. Zvolené parametry pro rovnici 31 uvádí tabulka 14.

Tabulka 14: Rozsah kvantilů a konstanty pro výpočet prahů.

Polarita Qmmin–Qmmax [-] Qn [-] cqrsi 
 měřítko 21 cqrsi 

 měřítko 11 ckurti

kladný 0,970–0,998 1,000 0,60 0,75 187·10-6

záporný 0,005–0,030 0,000 0,60 0,75 -127·10-6

8.1.3. Parametry časových oken a limitů

Aplikování časových pravidel významně zvyšuje účinnost detekce díky eliminaci falešných komplexů. 
Výhodou tohoto postupu je snadná modifikace pouze na základě znalosti elektrofyziologických dějů. 
Úprava časových parametrů vychází ze srovnávací tabulky 13, a to zejména z dat naměřených v experi-
mentálních záznamech. Souhrn nových parametrů představuje tabulka 15.

Tabulka 15: Časová okna a konstanty používané při detekci komplexů qrs.

Hrprum [ms] Hrtresh [–] QRSokno [ms] Peakmaxw [ms] RRrefrakt [ms]

400 1,3 40 80 180

Extrémy komplexu qrs jsou v koeficientech wt detekovány v plovoucím okně qrsokno o délce 
40 ms. Velikost intervalu odpovídá přibližně mediánu šířky qrs v testovací databázi. Je však stanovena 
tak, aby obsáhla i vzdálenost náběžných hran nejširších komplexů. Jestliže některý z nalezených nadpra-
hových vrcholů překročí mez Peakmaxw, je algoritmem eliminován. Mez je poměrně široká, aby dokázala 
reagovat i na široké vlny u komplexů s nízkofrekvenční složkou. Její účinnost se naopak projevuje při 
záměně komplexu za t vlnu.

Při r-r intervalu kratším než rrrefrakt je aplikováno pravidlo refrakterity a poslední nalezený 
komplex je vyloučen. Protože není z dostupných dat refrakterita myokardu králičího srdce známa, 
byl pro stanovení konstanty použit průměr nejkratšího qt a r-r intervalu v testovací databázi. Tato 
hodnota byla zároveň ověřena jako nejvíce efektivní. Opakované vyhledávání qrs se sníženým prahem 
probíhá, dokud časový interval nepřekročí průměr všech dosud známých r-r intervalů hrprum o násobek 
konstanty hrtresh. Výchozí hodnota hrprum je nastavena na medián r-r intervalů – 500 ms.
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8.2. Rozměření EKG

Rozměření začíná v každém kanálu ekg samostatně, globální hodnoty jsou vypočteny v závěru. Na zákla-
dě známé lokální pozice r kmitu a definovaných prahů je nalezen v měřítku 11 počátek a konec komplexu 
qrs. Po jeho odstranění v časové oblasti je signál znovu transformován do koeficientů wt pro rozměření 
vlny p a t. V prvním cyklu je proveden výpočet časového okna pro vlnu t, detekce vlny a nalezení jejího 
konce. V druhé fázi je v nově stanoveném okně hledána vlna p. Jestliže je potvrzen její výskyt, snaží se 
algoritmus určit pozici počátku a konce. Obě vlny jsou detekovány jako dvojice protilehlých maxim na 
daném intervalu, která získá na základě sledovaných parametrů nejvyšší skóre.

Funkce algoritmu závisí především na adekvátní úpravě základních výpočtů. Modifikace pro 
experimentální záznamy zahrnuje celkem tři logické kroky. Volba vlnky a měřítka společně s určením 
vhodného okna jsou stěžejní pro vymezení vln p a t v časově-frekvenční oblasti. Rozsah okna je sou-
časně nutné adaptovat na srdeční rytmus s dostatečnou přesností. Jeho šířka, resp. pozice středu, je 
totiž zohledňována při klasifikaci nalezených extrémů. Třetím krokem je nalezení vyhovujících prahů 
a konstant. Jejich hodnoty je možné v některých případech upravit v závislosti na vlastnostech ekg, ve 
větší míře jsou však výsledkem experimentálního ověření na základě dosažených výsledků.

8.2.1. Výběr vlnky a měřítka

Výběr vlnkové funkce vhodné pro nalezení hranic komplexu qrs byl již zdůvodněn v části věnované 
jeho detekci. Pro rozměření vlny t a p byla zvolena dvě různá měřítka i tvary vlnek. Adekvátnost volby 
je možné zjistit při pohledu na jejich modulové charakteristiky (obrázek 40). Vlnka gaus1 je funkce 
s jednoduchým průběhem, která se osvědčila při nalezení pozic nízkofrekvenčních vln v lidském ekg. 
Měřítko 44 svým průběhem modulové charakteristiky kopíruje průběh spektra t vlny se shodným ma-
ximem v okolí 9 hz. Vymezeny jsou maximální energie ve spodní části spektra s ohledem na potlačení 
driftu izolinie, síťového rušení i ostatních vln.
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Spektrum vlny P, modulová frek. char. vlnky gaus3

Frekvence [Hz]
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Spektrum vlny T, modulová frek. char. vlnky gaus1
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Obrázek 40: Srovnání výkonového spektra vln p a t s modulovou charakteristikou vlnky gaus1 (měřítko 44) a 
gaus3 (měřítko 30), fvz = 2000 Hz.

Detekce hranic vlny p je v experimentálních datech obtížná, zejména díky velmi krátkému in-
tervalu mezi vlnou a komplexem qrs. V extrémních případech je délka pq intervalu pouhých 22 ms. 
V koeficientech wt tak často dochází ke splynutí obou útvarů, a to i po odstranění komplexu vlivem 
skokových přechodů. Výhodným se v této situaci zdá použití vlnky gaus3, která vymezuje ve spektru 
užší oblast. Současně více potlačuje nižší frekvence a tím i pozvolný pokles extrémů k nulové hladině 
v transformovaném signálu. Měřítko 30 bylo opět zvoleno tak, aby jeho modulová charakteristika odpo-
vídala průběhu spektra p vlny se společným maximem (27 hz). Za zmínku stojí také fakt, že obě zvolené 
modifikace dosahovaly opakovaně při testování nejlepších výsledků.
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8.2.2. Výpočet časových oken

V normálním lidském elektrokardiogramu lze délku intervalu qt považovat za přibližně lineární funkci 
tepové frekvence. Z této úvahy vychází i rovnice 25, která stanovuje velikost okna pro rozměření data-
báze cse. Interval r-r se v záznamech z izolovaných srdcí pohybuje v širokém rozmezí zhruba od 200 
do 5000 ms. Naproti tomu naměřené úseky qt intervalu dosahují hodnot pouze asi 160–360 ms. Vyso-
ká disperzita závislosti délky qt na r-r intervalu je zřetelná také v grafu na obrázku 41. Přesto, že lze 
v datech rozpoznat jistý trend, pro konkrétní tepovou frekvenci existuje široký rozsah intervalů qt.

V experimentálních záznamech vede obyčejná lineární funkce často ke stanovení příliš dlouhé 
oblasti zájmu. Ta není schopna eliminovat výskyt vícečetných vln a způsobuje selhání algoritmu. Řešení 
se nabízí ve využití funkce, která omezuje okno při spodní i horní hranici intervalu a zároveň dostatečně 
reflektuje změny tepové frekvence. To se týká nejenom výpočtu okna pro vlnu t, ale obdobný postup 
je žádoucí i u vlny p. Pro oba útvary byla odvozena totožná rovnice, která využívá přenosovou funkci 
hyperbolické tangenty:

(32) 

kde tansig je matlabovská funkce pro výpočet hyperbolické tangenty, x1, x2 a x3 jsou časové kon-
stanty upravující průběh funkce a xokno je výsledná délka okna v ms. rrk pro zjednodušení značí kori-
govaný r-r interval. Pro vlnu t odpovídá rrk rozmezí mezi koncem komplexu qrs a začátkem kmitu 
q, který následuje po t vlně. Pro vlnu p je proměnná určena intervalem mezi předchozím koncem 
t vlny a následujícím začátkem q kmitu. Výstupy upravené funkce hyperbolické tangenty v závislosti 
na délce rrk jsou ukázány na obrázku 41.
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Obrázek 41: Graf závislosti délky qt na r-r intervalu, závislost velikosti okna generovaného pomocí 
hyperbolické tangenty na intervalu rrk.

Rozsah generovaného okna je přímo určen časovými konstantami x1, x2 a x3. Ty nejsou zvoleny ná-
hodně, ale vychází z časových parametrů obou vln v experimentálních záznamech. x1 definuje minimální 
velikost intervalu, který bude generován. Konstanty x2 a x3 vymezují dolní a horní hranici intervalu rrk, 
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své maximální, téměř konstantní velikosti. Při detekci vlny p i t je zohledňována pozice extrémů vůči 
středu časového okna. Meze jsou proto stanoveny tak, aby okno dosahovalo zhruba dvojnásobné délky 
oproti vzdálenosti předpokládaného vrcholu od okraje intervalu. Výčet použitých konstant je uveden 
v tabulce 16; jejich vliv na průběh výstupní funkce je patrný taktéž na obrázku 41.

Tabulka 16: Konstanty pro výpočet časového okna p a t vlny.

x1 [ms] x2 [ms] x2 [ms]

Vlna T 200 300 500

Vlna P 80 100 240

8.2.3. Stanovení prahů a konstant

Adaptace algoritmu spočívá ve vhodném nastavení více či méně významných parametrů, které však 
mají v konečném důsledku vliv na dosažené výsledky. Pro většinu z nich neplatí konkrétní pravidlo pro 
odvození a jejich hodnota je výsledkem empirického zkoumání. Vzhledem k množství těchto konstant je 
představen pouze souhrnný výčet s označením a stručným popisem funkce, kterou ovlivňují (tabulka 17). 
Pro přehled je uvedeno i číselné srovnání s parametry užitými na lidských záznamech ekg.

Tabulka 17: Konstanty a váhy kontrolních funkcí a výpočtů pro rozměření vlny p a t.

Konstanta Popis funkce Hodnota, 
ekg králík

Hodnota, 
ekg člověk

q_tresh
Koeficient prahu pro detekci nadpraho-
vých extrémů, které souvisí s komplexem 
qrs ve směru kmitu q. (Rovnice 21)

0,25 [-] 0,19 [-]

s_tresh
Koeficient prahu pro detekci nadpraho-
vých extrémů, které souvisí s komple-
xem qrs ve směru kmitu s. (Rovnice 22)

0,25 [-] 0,24 [-]

qrs_on_tresh Koeficient prahu pro detekci posledního vzorku 
komplexu qrs ve směru kmitu q. (Rovnice 23) 0,25 [-] 1,80 [-]

qrs_off_tresh Koeficient prahu pro detekci posledního vzorku 
komplexu qrs ve směru kmitu s. (Rovnice 24) 1,00 [-] 1,50 [-]

qrs_max_w Maximální vzdálenost mezi dvě krajními ex-
trémy při rozměření komplexu qrs. 45 [ms] 160 [ms]

qrs_peak_max_w Maximální šířka základny extrému, kte-
rý může být zařazen do komplexu qrs. 40 [ms] 80 [ms]

t_break Hranice intervalu, při kterém nedo-
jde k detekci a rozměření vlny t. 120 [ms] 180 [ms]

t_tresh Váha prahovací funkce pro nalezení po-
sledního vzorku, resp. konce vlny t. 0,4 [-] 0,24 [-]
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t_peak_w1
Koeficient parametrické funkce, kte-
rý váhuje vzájemnou polaritu extré-
mů při detekci t vlny. (Rovnice 26)

5,0 [-] 5,0 [-]

t_peak_w2 Koeficient parametrické funkce, který váhuje am-
plitudu extrému při detekci t vlny. (Rovnice 26) 2,6 [-] 1,6 [-]

t_peak_w3
Koeficient parametrické funkce, který váhu-
je polohu extrému vzhledem ke středu časo-
vého okna při detekci t vlny. (Rovnice 26)

1,4 [-] 1,1 [-]

t_peak_w4
Koeficient parametrické funkce, který vá-
huje vzájemnou vzdálenost sousedících ex-
trémů při detekci t vlny. (Rovnice 26)

2,0 [-] 0,6 [-]

t_peak_length
Standardní vzdálenost mezi dvěma ex-
trémy, vůči které je srovnávána skuteč-
ná vzdálenost při klasifikaci t vlny.

40 [ms] 90 [ms]

p_break Hranice intervalu, při kterém nedo-
jde k detekci a rozměření vlny p. 15 [ms] 100 [ms]

p_peak_w1
Koeficient parametrické funkce, kte-
rý váhuje vzájemnou polaritu extré-
mů při detekci p vlny. (Rovnice 26)

3,0 [-] 5,0 [-]

p_peak_w2 Koeficient parametrické funkce, který váhuje am-
plitudu extrému při detekci p vlny. (Rovnice 26) 3,0 [-] 2,8 [-]

p_peak_w3 Koeficient parametrické funkce, který váhuje am-
plitudu extrému při detekci p vlny. (Rovnice 26) 1,2 [-] 0,8 [-]

p_peak_w4
Koeficient parametrické funkce, který vá-
huje vzájemnou vzdálenost sousedících ex-
trémů při detekci p vlny. (Rovnice 26)

1,0 [-] 1,4 [-]

p_tresh Váha prahovací funkce pro detekci nadpraho-
vých extrémů, které náleží vlně p. (Rovnice 27) 1,7 [-] 1,6 [-]

p_tresh_add Váha prahovací funkce pro detekci soused-
ních extrémů v souvislosti s vlnou p. 0,4 [-] 0,5 [-]

p_tresh_on_off Váha prahovací funkce pro nalezení hranic vlny p. 0,2 [-] 0,12 [-]

p_peak_length
Standardní vzdálenost mezi dvěma ex-
trémy, vůči které je srovnávána skuteč-
ná vzdálenost při klasifikaci p vlny.

25 [ms] 66 [ms]

p_max_width Maximální možná šířka p vlny při rozměření. 75 [ms] 140 [ms]
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9 Ověření funkce na experimentálních datech

Kapitola je věnována představení a diskusi výsledků i vizuálních ukázek testování modifikovaného 
algoritmu. Ověření funkce bylo provedeno na výběrové testovací databázi experimentálních signálů 
z izolovaného králičího srdce. Tato databáze obsahuje celkem 263 tříkanálových záznamů ekg. Refe-
renční body jsou stanoveny celkem pro 4492 globálních pozic komplexů qrs, 230 pozic začátků a konců 
vlny p, 258 počátečních hranic komplexu qrs, 238 koncových hranic komplexu a 261 pozic konce vlny t.

Účinnost detektoru komplexů qrs byla ověřena jak pro lokální, tak globální nalezené pozice. 
Poloha lokálních hranic jednotlivých vln nebyla pro databázi stanovena. Protože tyto hodnoty mohou 
v rámci jednotlivých kanálů značně kolísat, bylo testování provedeno pouze pro globální verzi rozmě-
řovacího algoritmu. Pro srovnání jsou uvedeny také výsledky získané původním testováním na lidských 
záznamech databáze cse.

9.1. Ukázky detekce qrs

Experimentální záznamy lze považovat za poměrně konzistentní z pohledu morfologických změn kom-
plexů qrs, které by sami o sobě vedly k selhání algoritmu. Častý je naopak výskyt p vln s vysokou ampli-
tudou i průběhem připomínající qrs. To působí problémy především v jednosvodové detekci. Do obra-
zových ukázek byly vybrány právě ty příklady, které jsou nejčastějším zdrojem chyb algoritmu. Nutno 
podotknout, že se ve většině případech jedná o chyby systematické. Korekci do jisté míry umožňuje 
stanovení globálních poloh. Avšak i globální detekce selhává při výskytu několika těchto jevů současně. 
V záznamech jsou polohy lokálních detekcí zobrazeny zelenou linií, globální pozice pak červeně.
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Obrázek 42: Selhání lokální detekce při bradykardii ve svodu x, signál 086_is1.

Na obrázku 42 je patrné selhání detekce v jednom ze svodů ekg. Prodloužení r-r intervalu při 
blokádě av uzlu způsobuje opakované hledání komplexů s nižším prahem. To má za následek záměnu 
poměrně vysokých vln p za komplex qrs. Korekce je správně provedena při stanovené globálních hodnot 
na základě informace z ostatních kanálů.
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Obrázek 43: Selhání lokální i globální detekce při výskytu dvou typů rušení, signál 021_ko1.

Obrázek 43 ukazuje jednu z typických situací, kdy dochází k mnohačetnému selhání v jednotli-
vých kanálech i při stanovení globální pozice. Ve svodu X jsou přítomny skokové změny, jejichž ampli-
tuda znemožňuje detekci qrs i po ustálení do normální napěťové úrovně. Současně se vyskytuje i silné 
rušení síťovým brumem v dalších kanálech. Pouze ve svodu Z jsou správně nalezeny všechny komplexy. 
V důsledku nemá algoritmus dostatek informací pro stanovení globální pozice a v několika případech 
je komplex qrs vynechán. Dlouhé úseky skokových změn napětí jsou velmi častým důvodem selhání 
lokálního detektoru v experimentálních záznamech.

V následující ukázce (obrázek 44) je opět patrná přítomnost síťového brumu ve všech kanálech 
ekg. Zde již zkreslení nedosahuje tak vysoké úrovně a algoritmus si s detekcí bez problémů poradil. 
Míra úspěšnosti či neúspěšnosti algoritmu je do velké míry dána blízkostí spekter síťového brumu a 
komplexu qrs. Vlnkové detektory spoléhají na filtraci šumu stanovením vlnky s vhodnou přenosovou 
charakteristikou. V tomto případě vede zlepšení filtrační schopnosti k horším detekčním parametrům 
vlivem posunutí maximálního přenosu mimo nejvyšší spektrální složky komplexu qrs.
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Obrázek 44: Úspěšné nalezení komplexů qrs v signálu zašuměném síťovým brumem, signál 001_ko1.

Obrázek 45 představuje další častý případ selhání detekce, který se většinou vyskytuje v jednom 
z lokálních svodů. Patrná je přítomnost vlny p s podobnou amplitudou i celkovou šířkou jaké dosahuje 
komplex qrs. Zřejmě lze předpokládat i jejich podobný průběh ve spektrální oblasti. Vlna p je za komplex 
detektorem zaměněna, naopak qrs je úplně vyloučen díky aplikování časového pravidla refrakterity. 
Globální detekce tuto chybu s úspěchem eliminovala.
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Obrázek 45: Selhání lokální i globální detekce při výskytu dvou typů rušení, signál 152_is2.
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Poslední ukázka (obrázek 46) se věnuje obvyklému obrazu ekg v ischemických fázích. Elevace 
st úseku dosahuje takové úrovně, že vlna t i část komplexu qrs splývají do jedné, tzv. Pardeeho vlny. 
Zde se uplatňuje výhoda vlnkového detektoru, který umožňuje dobře potlačit nízkofrekvenční složku 
signálu. Detektor se s touto situací vypořádal bez problémů, a to ve všech kanálech, jak mohou napovídat 
výsledky globálních pozic.
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Obrázek 46: Úspěšná detekce komplexů qrs při ischemické fázi, signál 152_is2.

9.2. Výsledky detekce qrs

Do testovací skupiny byly zahrnuty všechny signály s dostupnými referenčními body. Kvalita detektoru 
je posuzována na základě dosažené senzitivity se (rovnice 28) a pozitivní prediktivity +p (rovnice 29). 
Za úspěšné nalezení komplexu byl považován takový bod, který dosahoval maximální odchylky 30 ms 
od stanovené reference. Shrnutí celkových výsledků pro lokální i globální detekci signálů z izolovaných 
srdcí je uvedeno v tabulce 18. Tabulka zároveň obsahuje výsledky detekce získané z Frankových svodů da-
tabáze cse. Ty jsou z hlediska množství dostupných kanálů srovnatelné s databází experimentálních dat.

Tabulka 18: Výsledky testování detektoru qrs na databázi signálů EKG z králičích srdcí.

Počet QRS [-] FN [-] FP [-] Se [%] +P [%]

Lokální, Ortogonální 
svody, izolované srdce 13476 171 198 98,73 98,53

Globální, Ortogonální 
svody, izolované srdce 4492 10 4 99,78 99,91

Lokální, Frankovy 
svody, databáze cse 4419 23 33 99,47 99,25

Globální, Frankovy svody, 
databáze cse 1473 2 3 99,86 99,79
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Autoři v [14] stanovují hranici použitelnosti detektoru pro klinické aplikace na hodnoty se i +p 
alespoň 99,50 %. Pro záznamy z izolovaných srdcí dosahuje této hodnoty pouze globální detektor s dosa-
ženou senzitivitou 99,78 % a prediktivitou 99,91 %. Ve srovnání s výsledky z Frankových svodů databáze 
cse vychází senzitivita o něco hůře v neprospěch modifikovaného algoritmu. Ten byl však testován 
vůči zhruba 3 násobnému počtu referenčních cyklů. Lokální detektor na hypotetickou hranici klinické 
aplikability nedosáhl ani v jednom ze sledovaných parametrů. Senzitiva i specificita se pohybují v okolí 
hodnoty 98,50 %. To je nejenom podstatně horší výsledek oproti globálnímu detektoru, ale také vůči 
lokálním výsledkům z databáze cse.

9.3. Diskuse výsledků

V tabulce 18 byly přehledně uvedeny výsledky testování algoritmu pro lokální i globální detekci qrs 
komplexů. Je zřejmé, že lokální detektor nedosáhl požadované přesnosti ani v jednom z parametrů. 
Hlavním důvodem častého selhávání je buď záměna p vlny za komplex qrs, nebo výskyt příliš silného 
rušení. Mylné interpretaci vlny p odpovídá i poměrně vysoké číslo falešně pozitivních detekcí. Současně 
s tím se zvyšuje i hodnota nezachycených qrs, protože jsou v souvislosti s refrakterní periodou vylou-
čeny. Problémem je především obdobný průběh vlny p a komplexu qrs v časové i spektrální oblasti. 
Pokud navíc dojde k blokádě av uzlu s prodloužením r-r intervalu a výskytem nevázaných síňových 
stahů, využije algoritmus zpětné hledání se sníženým prahem a detekuje vlnu p prakticky vždy. Jedním 
z řešení by mohl být rozklad signálu do více charakteristických měřítek podle původního Mallatova 
algoritmu [22]. V úvahu připadají především vyšší frekvenční pásma, kde je výskyt p vlny již málo prav-
děpodobný. Algoritmus by tak získal větší množství informací o spektrálních vlastnostech signálu, avšak 
na úkor výpočetní náročnosti.

Komplikace způsobené výskytem šumu mají dva hlavní původce. Prvním jsou skokové změny 
izolinie, způsobené patrně manipulací či špatně zapojenými elektrodami v nádobě se srdcem. Filtrace 
tohoto typu rušení je prakticky obtížná. Navíc je jeho výskyt většinou omezen  pouze na kontrolní fázi 
a nepostihuje tak klinicky důležitá data experimentu. Vliv síťového brumu na detekci je do určité míry 
dán výskytem maximální energie komplexu v blízkosti frekvence 50 hz. Vlnka navíc v této oblasti nemá 
dostatečně úzkou přenosovou charakteristiku, aby šum zcela potlačila. V tomto případě se nabízí před-
filtrování signálu úzkopásmovou zádrží před samotným převodem do koeficientů wt.

Slabiny lokální detekce jsou do jisté míry eliminovány použitím výpočtu globální pozice ze všech 
3 svodů záznamu. Globální detektor dosáhl na hodnotu senzitivity i specificity, která je použitelná pro 
klinické aplikace. K jeho selhání dochází zejména v případech, kdy je postižen šumem více než jeden 
svod. Mylná detekce p vln je ve většině případech vyřešena díky rozdílným spektrálním vlastnostem 
v rámci jednotlivých svodů. Tomu nasvědčují i dosažené hodnoty falešné pozitivity a falešné negativi-
ty. Lze předpokládat, že při vhodné eliminaci šumu je možné dosáhnout i 100% úspěšnosti algoritmu. 
V tomto případě je ale také třeba zmínit, že úspěšnost není hodnocena na základě přesného nalezení 
r kmitu.  Jeho hodnota může v závislosti na morfologii komplexu značně kolísat a nelze předpokládat 
ani přesné ruční rozměření celé testovací databáze. Komplexy qrs z izolovaných srdcí navíc vykazují 
poměrně komplikovaný průběh s mnohačetnými zářezy, kde může být nalezení r kmitu problematické.
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9.4. Ukázky rozměření EKG

Pro demonstraci funkce rozměřovacího algoritmu bylo vybráno celkem 7 různých signálů, které repre-
zentují tvarovou rozmanitost jednotlivých vln v testovací databázi. Jsou zahrnuty jak úspěšně nalezené 
hranice, tak některé z typických situací, kdy dochází k selhání. Vizuální posouzení je v případě těchto 
záznamů o to důležitější, neboť stanovit správnou hranici je vzhledem k velmi specifickému průběhu 
některých vln obtížné.

Jeden z takových příkladů je patrný na obrázku 47. Za vlnou p ve svodu X a Z je zřetelný pokles 
napěťové úrovně. Nelze však s jistotou říci, jestli souvisí s danou vlnou nebo se jedná o artefakt v sig-
nálu.  Výskyt těchto pozvolných přechodů až ke komplexu qrs je poměrně častý. Algoritmus zachycuje 
konec nízkofrekvenční vlny poměrně obtížně a výsledná globální pozice je spíše kompromisem mezi 
velmi rozptýlenými lokálními pozicemi. Za zmínku stojí také úspěšné nalezení hranic komplexu qrs 
s poměrně komplikovaným průběhem, zejména ve svodu X a Y
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Obrázek 47: Ukázka selhání detektoru v případě pozvolného přechodu vlny p do qrs komplexu, signál 062_bar.

Na dalším příkladu (obrázek 48) je demonstrován vliv zašumění síťovým brumem na rozměření 
ekg, zejména vlny p. Ve svodu Y lze zpozorovat měnící se hladinu šumu. V levé části dosahuje rušení vyšší 
úrovně a detekce vlny p selhává jak v lokálních svodech, tak při stanovení globální pozice. Jakmile dojde 
ke snížení amplitudy šumové složky, p vlna je opět rozpoznána. Problém je zřejmě důsledkem využití niž-
ších měřítek – tedy koeficientů wt s vyššími frekvencemi – pro stanovení prahu. Pokud hladina rušení 
dosáhne napěťové úrovně p vlny, je práh stanoven příliš vysoko a detekce selže. Síťový brum má dopad 
také na rozměření hranic komplexu qrs. Kmitání o frekvenci 50 hz zkresluje jeho hranici a u algoritmu 
dochází k tendenci přeměřit správnou pozici o jednu výchylku sinusoidy šumu, tedy přibližně 10 ms.
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Obrázek 48: Ukázka selhání detekce vlny p v silně zašuměném signálu síťovým brumem, signál 001_ko1.

Na obrázku 49 jsou srovnány průběhy dvou různých signálů, které jsou typické při srdeční ische-
mii. V prvním případě algoritmus správně nalezl konec vlny t a dokonce i hranice vlny p s velmi nízkou 
amplitudou. Druhý případ je typickou ukázkou systematického selhání algoritmu v přítomnosti elevace 
st úseku a komplikovaného bifazického průběhu t vlny.
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Obrázek 49: Ukázka nalezení konce tvarově komplikované vlny t s elevací st úseku, 
signál 073_IS1 a 070_IS1.
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Následující sekvence výstupů je ukázkou z velké většiny úspěšné aplikace algoritmu na experi-
mentální záznamy. V prvním případě (obrázek 50) se jedná o nekomplikovaný průběh ekg z kontrolní 
fáze, kde došlo k úspěšnému nalezení globálních hranic pro všechny cykly. Na obrázku 51 je zobrazen 
signál ze svodu Z, kde dochází ke kolísání nulové linie. V záznamu se vyskytuje poměrně plochá, termi-
nálně negativní t vlna, se kterou si i přes drift izolinie dokázal algoritmus úspěšně poradit. Závěrečná 
ukázka na obrázku 52 je věnována signálu s velmi krátkým pq intervalem a širokými komplexy qrs při 
ischemii. Globální detektor dokázal správně nalézt počátek i konec vlny p přesto, že se nachází v těsné 
blízkosti qrs. Naopak, široký komplex qrs s mírným poklesem do elevovaného st úseku, vedl k myl-
nému určení pozice jeho konce.
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Obrázek 50: Ukázka úspěšného globálního rozměření na delší sekvenci signálu, signál 005_ko1.
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9.5. Výsledky rozměření EKG

Ověření algoritmu bylo provedeno rozměřením všech signálů, které byly zařazeny do testovací databáze. 
Pro tuto databázi byly stanoveny pouze globální referenční body. Srovnání má proto význam jen v rámci 
pozic získaných globálním rozměřením. Z hlediska testování se hodnotí především hodnota dosažené 
průměrné odchylky a směrodatné odchylky. Protože neexistuje žádná maximální povolená hranice 
odchylek pro záznamy z králičích izolovaných srdcí, byly využity limity stanovené skupinou cse pro 
rozměření lidského ekg. Dalším hodnoceným parametrem je dosažená senzitivita algoritmu pro jednot-
livé body. Její hodnota se víceméně odvíjí od způsobu, jakým je určena chybná pozice významného bodu. 
V případě představeného algoritmu se za mylnou detekci považuje odchylka od reference o více něž 30 
ms pro hranice p vlny, 20 ms pro hranice komplexu qrs a 50 ms pro konec vlny t. Výsledky dosažených 
odchylek a senzitivity, doplněné o výsledky rozměření databáze cse, jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tabulka 19: Výsledky globálního rozměření EKG experimentálních záznamů.

Parametry P začátek P konec QRS začátek QRS konec T konec 

Ortogonální svody, 
izolované srdce

m±s [ms]
(Se [%])

1,01 ± 6,39
(99,57)

-0,32 ± 9,82
(99,13)

-2,70 ± 4,10
(100)

2,45 ± 4,99
(100)

0,24± 14,15
(98,85)

Frankovy svody, 
databáze cse 
reference kardiologů

m±s [ms]

(Se [%])

2,2 ± 10,5
(99,1)

-2,7 ± 14,1
(99,1)

-0,9 ± 6,4
(99,2)

-1,8 ± 13,3
 (99,2)

8,1 ± 11,9 
(98,4)

Frankovy svody, 
databáze cse 
reference přístrojů

m±s [ms]

(Se [%])

1,8 ± 8,4
 (95,8)

-4,3 ± 9,9
(95,8)

-0,3 ± 6,8
(100)

-0,3 ± 15,9
(100)

3,0 ± 10,7
(100)

2scse
10,2 12,7 6,5 11,6 30,6

V rámci stanovených limitů pro maximální souborovou směrodatnou odchylku vyhověl mo-
difikovaný algoritmus u všech hledaných bodů. Těsně byl dodržen limit u konce vlny p, naproti tomu 
stanovení konce komplexu qrs a vlny t dosahuje méně než poloviny hraniční směrodatné odchylky. 
Také v dosažených hodnotách senzitivity si vede algoritmus relativně slušně. Hranice komplexu qrs 
byly nalezeny ve všech případech. U začátku a konce vlny p se pohybuje senzitivita nad 99 %. Nejnižší 
úspěšnosti dosáhlo rozměření vlny t, a to 98,85 %. Zde je nutné zmínit, že k selhání docházelo v případě 
komplikovaných průběhů t vlny v ischemické fázi. Pro tyto průběhy nebylo možné stanovit s dostateč-
nou jistotou konec vlny t ani po konzultaci s kardiology. Orientační reference byly přesto do testování 
zahrnuty. Rozptyl nalezených hodnot v lokálních svodech byl totiž tak velký, že docházelo opakovaně 
k jejich eliminaci při stanovení globální pozice.

Do tabulky 19 byly pro přehled vybrány výsledky z rozměření Frankových svodů, které jsou 
srovnatelné z hlediska počtu dostupných kanálů. Pro signály z izolovaných srdcí lze vypozorovat jistý 
trend ve snížení dosažených odchylek i zvýšení senzitivity při detekci jednotlivých bodů. Tento výsledek 
je však třeba brát s rezervou. Přímé srovnání původního a modifikovaného algoritmu není zcela možné, 
neboť  získané odchylky do velké míry reflektují komplikovanost průběhu ekg pro danou databázi.
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Krabicový diagram umožňuje na rozdíl od globálního posouzení směrodatné odchylky odhalit 
chyby v algoritmu díky grafickému zobrazení struktury všech získaných pozic. Přitom je žádané, aby 
bloky diagramu byly rozděleny rovnoměrně, s maximálním množství hodnot v okolí nuly.

Krabicové diagramy naměřených odchylek všech významných bodů jsou ukázány na obrázku 53. 
Z grafu vyplývá, že nejlépe si vede algoritmus při nalezení hranic komplexu qrs, ale také překvapivě po-
čátku vlny p. U všech tří bodů buď těsně, nebo úplně splnilo 90 % všech hodnot hranici 2scse. Tutéž hranici 
splnil i konec t vlny. Nalezené polohy konce vlny p dosahují limitu u více než 50 % hodnot. V  diagramu 
pro začátek a konec komplexu qrs je vidět tendence algoritmu k systematickému přeměření, které ve-
de k posunu diagramu směrem od nuly. K častému nedoměření dochází i u konce vlny t. Důsledkem je 
nerovnoměrné rozložení grafu směrem k záporným hodnotám. Jednou z příčin nedoměření může být 
již zmíněné selhávání algoritmu v případě výskytu tvarově změněné vlny t. U zbylých bodů je, vyjma 
přítomnosti extrémů, rozložení poměrně homogenní a ukazuje na dobrou schopnost algoritmu blížit 
se přesným výsledkům.
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Obrázek 53: Krabicový diagram odchylek globálních pozic jednotlivých vln od referenční hodnoty.
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Vizuální srovnání umožňuje nahlédnout také na výsledky, které byly dosaženy v rámci různých 
fází experimentu (viz obrázek 54 na předchozí straně). Ty víceméně potvrzují předpoklad, že u kompli-
kované morfologie signálu přesnost algoritmu klesá. V průběhu studie dochází k opakovanému rozvoji 
ischemie a tím i vyšší frekvenci výskytu tvarových změn v ekg. Vliv je patrný především u konce vlny t 
a komplexu qrs, kde je signál díky ischemii postižen elevací úseku st. Ve fázi reperfuze dochází, alespoň 
u konce qrs, k přechodnému zlepšení výsledků. Počátek komplexu je naopak jako jediný bod rozměřen 
v každé fázi se stabilním výsledkem. Logicky nejlepších hodnot bylo u všech hranic dosaženo ve fázi 
kontrolní a po aplikaci fluorescenčního barviva. Přesto, že se nedá hovořit o fyziologickém rytmu, jsou 
změny ekg  v těchto časových úsecích minimální.

Jednou z nevýhod standardních databází je omezený počet referenčních bodů, které mohou 
způsobit zkreslení získaných výsledků. Námi vytvořená databáze obsahuje celkem 4492 srdečních cyklů, 
ale pouze pro asi 230 z nich je stanoveno všech pět významných bodů. Testovací sekvence jsou však roz-
děleny na relativně krátké úseky o délce 10 s., které zpravidla obsahují ekg křivku jednotné morfologie. 
Díky tomu je možné alespoň orientačně zjistit úspěšnost rozměření v celé databázi. 

Princip je dán výpočtem distanční matice mezi všemi známými pozicemi referenčního cyklu. 
Tím získáme vzorovou časovou mapu, kterou je možné porovnat s ostatními cykly v ekg. Srovnání je 
provedeno na základě korelace mezi vzorem a distanční maticí vypočtenou zvlášť pro každý další roz-
měřený cyklus. Pokud reference neobsahuje všechny pozice, je v obou maticích počítáno s dostupným 
počtem bodů. Výsledkem porovnání matic je korelační koeficient, který ukazuje míru časové shody 
mezi referenčním a rozměřeným cyklem na stupnici od 0 do 1, kdy 1 značí nejvyšší shodu. Histogram 
koeficientů ukazuje obrázek 55.

Histogram korelačních koeficientů distančních matic
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Obrázek 55: Histogram korelačních koeficientů mezi referenčními a detekovanými časovými intervaly.

Vizuálním ověřením bylo zjištěno, že poklesu korelačního koeficientu pod hodnotu 0,9 odpovídá 
selhání detekce alespoň v jednom z bodů cyklu ekg. Hodnotám nad 0,9 odpovídá míra shody v rámci 
fyziologických změn intervalů a odchylce při rozměření. Koeficientu 0,9 a více dosáhlo celkem 4042 
rozměřených cyklů ekg. Pod tuto mez se jich dostalo 416. Pokud by byla uvažována senzitivita ve smy-
slu schopnosti algoritmu nelézt úspěšně všech 5 významných bodů v ekg, dosáhla by v rámci uvedené 

metodiky hodnoty 91,46 %.
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9.6. Diskuse výsledků

V předchozí části textu byl představen souhrn výsledků, získaných globálním rozměřením záznamů 
z izolovaných králičích srdcí. Úvodem je nutno říct, že na tyto výsledky je třeba pohlížet jako na orien-
tační, a to z několika důvodů. Pro analyzované signály neexistují žádné odborně definované referenční 
body. Ty byly stanoveny manuálně autorem této práce. Naměřené odchylky mohou tedy být v pozitiv-
ním i negativním směru ovlivněny subjektivním vnímáním ekg křivky i systematickými chybami u vln 
s neobvyklou morfologií. Neexistuje také jednotné pravidlo, které by určilo, kdy již není možné hranici 
považovat za úspěšně nalezenou. Zde stanovené limity jsou výsledkem konsenzu mezi dosaženou senziti-
vitou a směrodatnou odchylkou. Přitom je zřejmé, že zpřísnění pravidla povede k přesnějším výsledkům 
na úkor senzitivity, a naopak.

Pokud se přesto dopustíme srovnání výsledků původního a modifikovaného algoritmu, bylo na  
experimentálních záznamech dosaženo zlepšení téměř ve všech bodech. Důvody však zřejmě nespočívají 
ve změně parametrů, protože základní princip zůstal stejný. Vysvětlení je možné hledat v rozdílném 
složení signálů obou testovaných databází, kdy skupina záznamů cse obsahuje převážně výběr mnoha 
různorodých patologických rytmů. Dalším možným vlivem je vyšší vzorkovací frekvence u experimen-
tální databáze. Zatímco pro signály z cse odpovídá chyba jednoho vzorku 2 ms, u experimentálních dat 
je to pouhé 0,5 ms. Nabízí se tedy otázka, zda je možné přesnost rozměřovacích algoritmů dále zvýšit 
převzorkováním signálu na vyšší frekvenci.

V číselném vyjádření uspěl algoritmus ve všech pěti bodech také při srovnání s doporučovanou 
hranicí 2scse. To by umožňovalo jeho použití i pro klinickou aplikaci. Hranice 2scse však byla stanovena 
v rámci měření na lidském ekg. Její použití i pro záznamy z izolovaných srdcí je tedy, zejména pro 
některé vlny, otazné. Pokud srovnáme délky intervalů ekg u člověka a králíka, je povolená odchylka 
v procentuálním vyjádření těchto délek benevolentnější u králičích záznamů.

Největší slabinou algoritmu, která se při testování ukázala, je problematické nalezení konce 
vlny t při výskytu ischemických změn. To prakticky vylučuje jeho použití pro případnou analýzu qt 
intervalu v experimentálních datech. Pro některé atypické průběhy t vlny však bylo obtížné odhadnout 
jejich skutečný konec i po konzultaci s kardiology. Odladění algoritmu by vyžadovalo hlubší prozkou-
mání této problematiky a následné stanovení nových pravidel pro rozměření. Obdobný případ tvoří 
i některé morfologie vlny p, kdy není zcela zřejmé, jestli se jedná o její patologické prodloužení nebo 
kolísání izolinie.

Zhoršené parametry rozměření se objevili také v případě indukce síťového brumu v signálu. To 
je dáno především blízkosti spekter vlny p, komplexu qrs a šumové složky. Zde zvolené vlnkové funkce 
nedokáží efektivně šum potlačit. Jedná se o opakovaný problém, který byl zmíněn i v souvislosti s detekcí 
komplexu qrs. Řešení by mohlo opět spočívat v předfiltrování úzkopásmou zádrží, avšak s ohledem na 
tvarové změny zmíněných útvarů. 

Na závěr byla otestována stabilita výsledků také pro cykly bez stanovených referencí. Přestože 
je metoda ověřena pouze empirickým zkoumáním, a je tedy víceméně orientační, ukazuje na snížení 
účinnosti detekce bodů v rámci celé databáze. Kromě pouhého ověření, by však bylo možné korelaci ča-
sových intervalů  využít i opačně. Tedy pro zajištění stability a přesnosti dosahovaných výsledků. V rámci 
totožných r-r intervalů na určitém úseku signálu, lze totiž předpokládat obdobné časové parametry 
ostatních vln. Porovnáním průměrné matice distancí pro určitý počet cyklů s nově nalezenými hrani-
cemi by bylo možné detekovat významné odchylky. Korekce by pak proběhla přenastavením parametrů 
algoritmu a opakovaným měřením.
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Závěr

V rámci diplomové práce byl vytvořen algoritmus pro detekci komplexů qrs a nalezení hranic jednot-
livých vln v záznamu ekg. Výstupem obou funkcí jsou lokální i globální pozice pěti významných bodů. 
Princip algoritmu je postaven na hledání charakteristických bodů v časově-měřítkové oblasti signálu. 
Převod do této oblasti byl realizován pomocí spojité vlnkové transformace, která je výhodná pro možnost 
volby libovolného neceločíselného měřítka. Pro detekci komplexů qrs byl oproti původní metodě [19] 
navržen zjednodušený přístup, který využívá pouze dvou různých pásem. Jako nejvhodnější se ukázalo 
využití vlnky gaus3 v měřítku 7 a 13 při vzorkovací frekvenci 500 hz. Tato měřítka odpovídají ve spekt-
rální oblasti maximální energii komplexu qrs, resp. vysokofrekvenčním kmitům q a s, a jejich použití 
opakovaně vedlo k nejlepším výsledkům. Měřítko 13 bylo současně využito i pro nalezení hranic komple-
xu qrs, což vedlo k částečné úspoře výpočetního času. Pro detekci vlny p a t byla navržena jednoduchá 
klasifikační funkce, která hodnotila vhodné dvojice extrémů v transformovaném signálu na základě čtyř 
váhovaných parametrů. Dosažené amplitudy, polarity signálu, vzájemné relativní vzdálenosti a relativní 
vzdálenosti od středu časového okna. Pomocí klasifikační funkce bylo dosaženo dobrých výsledků detek-
ce, jako nevyhovující se však v některých případech ukázaly hodnoty zvolených vah. Nalezení konce vlny 
t bylo provedeno v měřítku 18 vlnky gaus1 a nalezení počáteční a koncové hranice vlny p v měřítku 16 
vlnky gaus3. V obou případech vychází zvolená měřítka ze spektrální charakteristiky vlny p a t. Hladší 
vlnka gaus1 se ukázala jako výhodnější pro rozměření pozvolna klesající amplitudy vlny t. Vlnka gaus3 
poskytovala dobré výsledky zejména díky lepšímu oddělení složek vlny p od ostatních útvarů signálu.

Funkce algoritmu byla ověřena na datasetu 3 standardní databáze signálů cse a porovnána s vý-
sledky jiných autorů. Výsledky detekce qrs jsou uvedeny v kapitole 6.3. Kvalita detektoru byla posouzena 
na základě dosažené hodnoty senzitivity a prediktivity. Lokální detektor docílil podprůměrných hodnot 
se i +p, a to především vlivem špatného stanovení pozice r vlny vůči globální referenci. Jako efektivní se 
naopak jeví navržený postup stanovení prahu a opakované hledání komplexu qrs, který vedl ke zvýšení 
účinnosti. Přesto však v tomto případě nenabyl algoritmus takových kvalit jako jiné vlnkové detektory 
nebo jiné, v principu jednodušší, metody. Srovnatelných parametrů dosáhl pouze globální detektor 
s hodnotou se i +p blížící se téměř 100 % pro standardní i Frankovy svody. Realizovaný globální algorit-
mus detekce lze tedy hodnotit jako vhodný pro klinické aplikace, a to při použití alespoň tří vhodných 
svodů. Výsledky rozměření ekg jsou prezentovány v kapitole 6.7. Kvalita rozměření byla hodnocena na 
základě dosažené průměrné a směrodatné odchylky rozdílů mezi nalezenou pozicí a referencí. Nejlépe 
si algoritmus vedl při nalezení počátku vlny p, komplexu qrs a konce vlny t. Zde dosažené výsledky jsou 
srovnatelné s jinými vlnkovými i nevlnkovými metodami rozměření. Nedostatečné je naopak stanovení 
pozic pro konec p vlny a také konec komplexu qrs, kde si algoritmus nedokáže poradit s pozvolným 
přechodem do izolinie. Výsledná směrodatná odchylka je v tomto případě až dvojnásobná oproti běžně 
dosahované hodnotě u jiných autorů.

V navazující části diplomové práce byla provedena modifikace realizovaného algoritmu pro expe-
rimentální elektrokardiogramy z izolovaného králičího srdce. Byla představena specifika snímání těchto 
dat společně se základní analýzou záznamů. Analýza se vztahovala především k časovým a spektrálním 
vlastnostem experimentálních dat. Pro detekci komplexu qrs a rozměření ekg byla navržena nová 
měřítka vlnek, a to s ohledem na vyšší vzorkovací frekvenci signálu a průběh spekter jednotlivých vln. 
V dalším kroku byl rozšířen výpočet prahů o dynamické stanovení kvantilů, které lépe reagovalo na 
široké spektrum délek r-r intervalu. Jako nevyhovující se ukázalo stanovení časového okna pro detekci 
vlny t a vlny p prostou, neomezeně rostoucí lineární funkcí. Byl proto navržen nový způsob výpočtu 
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využívající funkce hyperbolické tangenty. Pro časová pravidla, konstanty a limity bylo provedeno hledání 
takových parametrů, které dostatečně reflektují fyziologické vlastnosti experimentálních dat a umožňují 
dosáhnout dostatečné robustnosti algoritmu.

Pro ověření funkce provedených změn byla z experimentálních dat vytvořena testovací data-
báze s ručně stanovenými referenčními body. Výsledky detekce qrs jsou uvedeny v části 9.2. Detek-
tor se dobře vyrovnává s různorodou morfologií komplexů i síťovým brumem. Problémy naopak činí 
přítomnost skokových změn izolinie nebo vln p s vysokou amplitudou. Dosažené hodnoty se i +p jsou 
srovnatelné s těmi, které byly dosaženy na databázi signálů cse. Doporučovanou hranici pro klinické 
využití 99,5 %  přesahuje získanou senzitivitou i specificitou pouze globální detektor, využívající všech-
ny tři ortogonální svody. Hodnoty naměřených odchylek z rozměření experimentálních záznamů jsou 
představeny v kapitole 9.5. Nově se negativně projevil výskyt síťového brumu v signálu. Spektrální 
komponenta brumu leží v blízkosti spekter komplexu qrs a vlny p, což způsobuje častější selhání v této 
situaci. Přesto došlo ke snížení směrodatné odchylky ve všech parametrech kromě konce vlny t. Pro-
blematické nalezení konce vlny t souvisí především s neobvyklou morfologií vlny v ischemické fázi. 
V ostatních bodech jsou dobré výsledky dány zejména srovnáním s odborně ustanovenou hranicí 2scse. 
Je však třeba vzít v úvahu odlišnou šířku vln u záznamů z izolovaného králičího srdce a lidského ekg. 
Z tohoto pohledu jsou dosažené parametry obtížně hodnotitelné. Ze stejného důvodu nelze s jistotou 
stanovit, zda-li je možné algoritmus využít pro analýzu experimentálních dat či nikoliv. Na závěr bylo 
provedeno orientační ověření stability získaných výsledků i pro cykly ekg bez stanovených referencí. 
Získaná procentuální hodnota napovídá, že pouze pro 90 % celkového množství cyklů bylo správně 
nalezeno všech pět významných bodů.

V rámci další práce by bylo vhodné zaměřit se na body, které ne zcela dosáhly předpokládaných 
parametrů. Jedná se především o přesné stanovení pozice r kmitu při detekci komplexu qrs a význam-
né snížení odchylky při detekci konce vlny p a komplexu qrs, případně i ostatních bodů. Pozornost by 
se měla také věnovat zajištění stability dosažených parametrů v rámci stejné morfologie vln. Z uvede-
ného závěru lze říci, že zadání diplomové práce bylo splněno ve všech bodech.
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Seznam zkratek

+p Prediktivita

av Atrio-ventrikulární

bar Fáze aplikace fluorescenčního barviva

cse Common Standards for quantitative Electrocardiography

cwt Spojitá vlnková transformace

dwt Diskretní vlnková transformace

dydwt Dyadická vlnková transformace s diskretním časem

dywt Dyadická vlnková transformace

ekg Elektrokardiogram

fir Konečná impulzní charakteristika

fn Falešně negativní

fp Falešně pozitivní

is1, is2, is3 Fáze ischemie myokardu izolovaného srdce

k-h Krebs-Henseleitův

ko1 Kontrolní fáze

lvq Learning vector quantization

mit-bih Massachusetts Institute of Technology-Boston‘s Beth Israel Hospital

mobd Multiplication of backward difference

rbf Radial basis function

re1, re2, re3 Fáze reperfuze myokardu izolovaného srdce

sa Sino-atriální

se Senzitivita

tp Skutečně pozitivní

wt Vlnková transformace
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A Popis souborů na dvd

Obsah dvd je rozdělen celkem do tří adresářů. Rozměření_cse, Rozměření_exp a Výsledky. V adresáři 
Rozměření_cse jsou umístěny matlabovské funkce pro detekci komplexů qrs a rozměření ekg v databázi 
signálů cse. Je zde rovněž umístěna zmíněná sada signálů s referenčními pozicemi. Adresář Rozměře-
ní_exp obsahuje skripty algoritmu, který byl modifikován pro záznamy z králičích srdcí, a to opět s pří-
slušnou sadou signálů. V adresáři Výsledky jsou umístěny datové soubory s pozicemi nalezených bodů 
pro všechny testované signály. K výčtu souborů je vždy uveden krátký popisek jeho funkce či obsahu. Na 
dvd je dále umístěna elektronická verze této diplomové práce, která obsahem odpovídá verzi tištěné.

A.1 Obsah adresáře Rozměření_cse

Databaze_cse Adresář se sadou signálů mo1 databáze cse. 12 svodové ekg je uloženo 
v podadresáři cse_m01_12, záznam z Frankových svodů v cse_m01_03.

Global_pos.m Funkce pro výpočet globálních pozic.

Konst.m Funkce s nastavením parametrů a konstant algoritmu.

Local_r_pos.m Pomocná funkce pro výpočet prahů detektoru qrs a spouštění podprocesů rozměření.

Main.m Hlavní skript pro spuštění algoritmu a nastavení rozsahu signálů.

P_delin.m Funkce pro detekci a rozměření vlny p.

Plot_func.m Funkce pro vykreslení získaných pozic do signálu ekg.

QRS_delin.m Funkce pro rozměření komplexu qrs a jeho eliminaci.

R_detect.m Funkce pro nalezení lokálních pozic qrs komplexu.

rec.m Funkce ukládá nalezené pozice do datové struktury

T_delin.m Funkce pro detekci a rozměření vlny t.

Vyhodnoceni.m Funkce vyhodnocuje dosažené parametry porovnáním s referenční hodnotou

Wave_coeff.m Funkce pro převod signálu do koeficientů vlnkové transformace

A.2 Obsah adresáře Rozměření_exp

Databaze_test Adresář s testovací sadou záznamů z experimentu na izolovaných králičích srdcích. Adresář 
obsahuje 263 záznamů z ortogonálních svodů a uložené pozice referenčních bodů.

Global_pos.m Funkce pro výpočet globálních pozic.

Global_pos_pom.m Pomocná podfunkce pro stanovení globálních pozic.

Konst.m Funkce s nastavením parametrů a konstant algoritmu.

Local_r_pos.m Pomocná funkce pro výpočet prahů detektoru qrs a spouštění podprocesů rozměření.

Main.m Hlavní skript pro spuštění algoritmu a nastavení rozsahu signálů.

P_delin.m Funkce pro detekci a rozměření vlny p.

Plot_func.m Funkce pro vykreslení získaných pozic do signálu ekg.

QRS_delin.m Funkce pro rozměření komplexu qrs a jeho eliminaci.

R_detect.m Funkce pro nalezení lokálních pozic qrs komplexu.

rec.m Funkce ukládá nalezené pozice do datové struktury

T_delin.m Funkce pro detekci a rozměření vlny t.

Vyhodnoceni.m Funkce vyhodnocuje dosažené parametry porovnáním s referenční hodnotou

Wave_coeff.m Funkce pro převod signálu do koeficientů vlnkové transformace
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A.3 Obsah adresáře Výsledky

Record_cse12.mat Datová struktura detekovaných pozic ve standardních svodech databáze cse.

Record_cse03.mat Datová struktura detekovaných pozic ve Frankových svodech databáze cse.

Record_exp.mat Datová struktura detekovaných pozic v testovací databázi experimentálních záznamů

A.4 Popis datové struktury záznamu

Nalezené pozice významných bodů jsou v prostředí Matlab ukládány do struktury s názvem 
record.mat. Jedna buňka této matice zahrnuje výsledky lokálních i globálních pozic jednoho záznamu 
ekg. Buňka obsahuje podstrukturu s následujícími atributy: id, svodx a global. Do atributu id se zapi-
suje pořadí signálu v rámci celé databáze. Atributy svodx, resp. global obsahují pořadí vzorku nalezené 
polohy pro všechny lokální svody, resp. pro globálně určené hodnoty. Matice je v rámci těchto atributů 
uspořádána tak, že jeden sloupec odpovídá jednomu nalezenému srdečnímu cyklu. Pořadí pozic ve 
sloupci je od první k poslední hodnotě stanoveno následovně:

 ■ Pozice r kmitu, resp. komplexu qrs

 ■ Začátek vlny p

 ■ Konec vlny p

 ■ Začátek komplexu qrs

 ■ Konec komplexu qrs

 ■ Konec vlny t.

Pokud některá z buněk matice obsahuje hodnotu 1, nebyl tento bod v analýze nalezen. Porovnání 
dosažených hodnot s některou z referencí je možné provést načtením datové struktury do prostředí 
Matlab. Poté stačí spustit jednu z funkcí pro vyhodnocení, která odpovídá příslušné testované databázi.
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B Spuštění algoritmu

Všechny implementované funkce byly realizovány v programovém prostředí Matlab verze 7.14.0.73. 
Z důvodu kompatibility je proto doporučeno spouštět algoritmus ve shodné verzi.

Rozměření databáze cse a experimentálních záznamů je provedeno odděleně a pro příslušnou sadu 
signálů je tedy nutné spouštět algoritmus ze složky s příslušnými daty. Program je spouštěn přímo z pro-
gramového prostředí  po otevření hlavního skriptu main.m. Před spuštěním je třeba nastavit následující 
proměnné v bloku Nastavení sady a rozsahu signálů pro rozměření:

 ■ g_var.pocet_sig – definuje rozsah signálů, které mají být rozměřeny. Uvádí se ve formě dvou 
čísel do hranaté závorky následovně: [2 18]. Pro detekci a rozměření pouze jednoho signálu je 
třeba zadat jeho pořadí do obou pozic: [34 34]. Pro rozměření všech záznamů je rozsah hodnot v 
databázi cse [1 123], maximální rozsah pro experimentální data potom [1 263].

 ■ sada_sig – parametr je definován pouze pro rozměření databáze cse. Označuje sadu svodů, 
která bude rozměřena. Detekce a rozměření Frankových svodů je iniciováno parametrem '03', 
rozměření standardní databáze parametrem '12'.

 ■ g_var.plot_on – parametr pomocí logické nuly a jedničky nastavuje vykreslení či nevykreslení 
signálu s detekovanými pozicemi. Při nastavení hodnoty 1 je okno s grafy vykresleno pro každý 
rozměřovaný signál. V okně jsou zobrazeny jak všechny dostupné lokální svody s nalezenými 
lokálními pozicemi, tak vypočtené globální polohy vykreslené do posledního dostupného svodu.

Výstup algoritmu v podobě indexů nalezených pozic je v prostředí Matlab uloženo do proměnné record, 
jejíž struktura byla popsána v sekci A.4. V proměnné Výsledky je možné nalézt pro každý analyzovaný 
signál lokální i globální parametry dosažené při detekci a rozměření ve srovnání se stanovenou referencí. 
Je zde uveden číselný souhrn úspěšně detekovaných, vynechaných i falešně detekovaných komplexů 
qrs. Pro každý svod i pro globální hodnoty jsou v proměnné také uvedeny odchylky nalezených pozic 
od referenčního bodu. Odchylky číselně odpovídají počtu vzorků signálu.
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