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Abstrakt 
 

 Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním biosignálů na počítači. V této práci 

jsou uvedeny základní typy biologických signálů jejich způsob snímání a dále vstup do 

počítače. Jsou zde vybrány příklady dostupných snímačů a jejich následné uloţení záznamu. 

Dále projekt rozebírá prostředí softwaru Mathcad a jeho následnou moţnost zpracovat externí 

signály. Nakonec je zde postup měření srdečního pulzu a změny jeho period pomocí 

histogramu. 
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Abstract 

 

 The Bachelor thesis deals biosignal processing on the computer. In this work are given 

basic types of biological signals of their way to capture and access to a computer. There are 

selected examples of available sensors and their subsequent storage record. The project 

analyzes the software environment, Mathcad and followed to process external signals. 

Finally, there is discussed measurement of heart pulse and its changes with periods it the 

histogram. 
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1.Úvod 
 

 Proces zpracování biosignálů má několik kroků. Prvním krokem je třeba signál z pacienta 

sejmout, a to v odpovídající kvalitě. Především je třeba si uvědomit omezení, která jsou dána 

samotným principem snímání. Ke snímání pouţíváme snímače (senzory) – slouţí ke snímání 

elektrických biosignálů a jejich funkci plní elektrody a měniče – slouţí ke snímání 

neelektrických biosignálů, tedy zároveň mění původní energetický impuls na elektrický signál. 

Podle typu energetické přeměny můţeme rozlišit tyto základní druhy měničů: 

mechanoelektrické, fotoelektrické, termoelektrické, radioelektrické. Pro posouzení kvality 

snímačů a měničů je rozhodující řada jejich vlastností, jako je citlivost přesnost rozsahu aj. 

Z hlediska moţné interakce s tkání je nutné, aby byl snímač nebo měnič biologicky interní. tj., 

aby neovlivňoval tkáň, s níţ je v kontaktu. 

 

 Dalším krokem zpracování signálů je jejich zesílení a elektrická úprava. Zesilovači je 

signál zesílen na poţadovanou úroveň a pomocí selektivních filtrů je omezen vliv neţádoucích 

účinků tzv. Šum. 

 

 Další zpracování pomocí výpočetní techniky vyţaduje úplnou digitalizaci procesu 

zpracování. Většina moderních lékařských přístrojů zvláště diagnostických má tedy analogovou 

část omezenou pouze na proces sejmutí biosignálu, případně na přeměnu neelektrického signálu 

na elektrický.  

 

Dále následuje analogově-digitální převodník a za ním je zpracování a zobrazení 

biosignálů zcela na bázi počítačové technologie. V A/D převodníků se spojitý signál převádí do 

číslicové formy. Znamená to, ţe původní spojitá forma signálu je vzorkována, tj. v krátkých 

časových intervalech vyjádřena okamţitým diskrétním stavem. Čím je ten to časový interval 

kratší (čím vyšší je vzorkovací kmitočet), tím více se číslicová forma signálu blíţi jeho 

původnímu spojitému tvaru. [1] 

 

Posledním krokem zpracování biosignálů je jejich záznam (dočasný – obrazovka 

počítače, trvalý – disk). Nemocnice jsou jiţ vybaveny počítačovou sítí, potom jsou záznamy a 

diagnostické obrazy ukládány do centrální databáze. [1] 
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2.Klasifikace biosignálů 

 

Biosignály je moţné třídit podle celé řady hledisek. Za nejvýznamnější lze povaţovat 

klasifikaci podle: 

 

- Zdroje nebo fyzikální podstaty biosignálu, kdy třídění respektuje základní fyzikální 

charakteristiky uvaţovaného procesu. 

 

- Oboru lékařských aplikací, kdy biosignály jsou získávány a zpracovávány v souladu 

s diagnostickým, monitorovacím nebo léčebným cílem. Klasifikace můţe také být 

vytvořena podle klinické oblasti aplikací nebo podle fyziologických studií organismu. 

 

- Charakteristik signálu, které jsou z hlediska analýzy signálu nejvýznamnější. Pokud je 

hlavním cílem zpracování biosignálu, potom není podstatné, co je zdrojem tohoto signálu, 

nebo kterému biologickém systému signály náleţí. Rozeznáváme dvě základní kategorie 

signálů, a to spojité a diskrétní. 

- Spojité signály jsou charakterizovány spojitostí v čase nebo prostoru. Lze je         

  popsat spojitými funkcemi, které poskytují informace o signálech v čase. 

- Diskrétní signály jsou definovány jen v diskrétních bodech prostoru nebo  

  časových úsecích. Jsou reprezentovány sekvencemi čísel, které poskytují  

  odpovídající informace. Biosignály snímané z biologických objektů jsou téměř  

  vţdy spojitými signály. Pro jejich následné číslicové zpracování v počítačích je  

  nezbytným procesem digitalizace vzorkování v čase a kvantovaní v úrovni  

 (velikosti signálu). 

 Signály obecně také dále dělíme na deterministické a náhodné - stochastické.  

Deterministickými jsou ty signály, které mohou být exaktně popsány matematickými funkcemi 

nebo vyjádřeny graficky. Významnou třídou deterministických signálů jsou signály periodické, 

které jsou charakterizovány základním tvarem vlny a periodou, s níţ se v čase opakují. 

Sledovaný a analyzovaný signál však můţe nést informace o celé řadě harmonických kmitočtů a 

dalších frekvencích. 

 Většinu biosignálů řadíme do neperiodických deterministických signálů, označovaných 

jako téměř periodické. Typickým představitelem je signál EKG, u kterého nejčastěji hodnotíme 

intervaly R-R jako tepovou frekvenci. Ta není nikdy konstantní, mění se tep od tepu. Sledování 

těchto změn nese významnou diagnostickou informaci o variabilitě srdečního rytmu, která můţe 

být vyuţita k predikci zdravotního stavu srdce jedince. 

 Nejvýznamnější třídou signál jsou stochastické (náhodné) signály. Stochastický signál je 

vzorkem funkce stochastického procesu. Náhodné signály nemohou být exaktně vyjádřeny, 

popisují se jen pravděpodobnostními funkcemi a statistickými vlastnostmi (hustotou 

pravděpodobnosti). Stochastické signály mohou být stacionární nebo nestacionární, kdy statistiky 

nebo frekvenční spektrum zůstávají stejné, popř. se mění v čase. Příkladem biosignálů tohoto 

typu mohou být signály EMG a signály EEG (tedy spánkové). [2] 
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3.Typy biosignálů 
 

Podle původu či vzniku je moţné biosignály rozčlenit na tyto typy signálů: 

 

1) Ultrazvukové biosignály – tyto signály vzniknou interakcí ultrazvukového vlnění s tkání  

organismu. Také jako radiologické biosignály jsou zpracovávány a zobrazovány ve 2D a 3D 

formátu. Pro snímání se pouţívají sondy s piezoelektrickými měniči. 

. 

2) Radiologické biosignály – tyty signály vznikají interakcí ionizujícího záření  

s biologickými strukturami. Tyto biosignály jsou zpracovány a zobrazovány ve  2D nebo 3D 

formátu, pouţívají se zde speciální snímače.  

 

3) Tepelné biosignály – a´t uţ jde o signály diskrétní nebo spojité nesou informace o teplotě  

organismu nebo o rozloţení teplot na povrchu organismu. Pro toto měření se pouţívají různé 

typy teploměrů.  

 

4) Optické biosignály – metoda měření těchto signálů se nazývá  oximetrie. Jsou výsledkem                      

                                        pozorování optických vlastností biologického organismu. 

 

5) Mechanické biosignály – tyto signály vznikají při pohybu, přemísťováním, z tlaku a  

mechanického napětí nebo průtoku. Typickým snímáním je nepřímý způsob měření tlaku krve, 

fonokardiografie a další.  

 

6) Magnetické biosignály – řada orgánů v těle, jako srdce, mozek generuje velmi slabá  

magnetická pole. Snímání těchto polí poskytuje informace, které jsou spojovány se specifickými 

fyziologickými aktivitami, ale nejsou obsaţeny v jiných biosignálech. 

 

7) Chemické biosignály – za chemické biosignály se povaţuje výsledek chemických měření  

provedených na ţivých tkáních nebo na vzorcích analyzovaných v klinických laboratořích. 

Nejčastěji jsou velmi nízkých frekvencí a stejnosměrné. 

 

8) Akustické biosignály – mnoho fyziologických jevů je provázeno nebo samo vytváří  

akustické signály. Měření těchto signálů přináší další informace při hodnocení funkce 

významných orgánů. Při toku krve srdečními chlopněmi nebo cévami vznikají typické akustické 

signály. Snímání akustických biosignálů realizujeme mikrofony nebo akcelerometry. 

 

9) Impedanční biosignály – impedance tkání nesou významné informace o jejich skladbě,  

objemu krve apod. Impedanční biosignál se získává povrchovými nebo vpichovými elektrodami 

při aplikaci malých proudů (20 μA aţ 2 mA) na frekvencích 50 kHz aţ 1 MHz. Frekvence bývá 

volena s ohledem na minimalizaci polarizace elektrod, proud s ohledem na tepelné poškození 

tkáně. Tato impedanční měření se obvykle provádí se čtyřmi elektrodami – dvě jsou zdrojové a 

dvě měřicí. Metoda bývá označována jako impedanční pletysmografie. [2] 
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10) Elektrické biosignály – tyto biosignály jsou generovány nervovými a svalovými buňkami.  

Jsou výsledkem elektrochemických procesů uvnitř buněk a mezi buňkami. Pokud na 

nervovou nebo svalovou buňku působí stimul silnější neţ prahová hodnota dráţdění, buňka 

generuje akční potenciál. Celkový akční potenciál, reprezentující tok iontů buněčnou 

membránou, můţeme měřit uţitím nitrobuněčných mikroelektrod. Akční potenciály 

excitovaných buněk jsou přenášeny na přilehlé buňky a mohou vytvořit elektrické pole 

v odpovídající biologické tkání.[2] 

Změny v mezibuněčných potenciálech lze snímat elektrodami na povrchu orgánu nebo 

organismu jako časový průběh biosignálu. 

Příkladem jsou signály EKG, EEG, EMG FEKG, EGG, EENG a další.[2] 

4.Parametry elektrických biosignálů 
 

Tabulka 1. Typické hodnoty elektrických biosignálů. 

 

Biosignály Rozsah napětí Frekvenční rozsah Elektrody 

 

Elektrokardiogram 

EKG 

0,5-5mV Do 150 Hz Přísavné, plošné 

Fetální EKG 10 – 300μV Do  100 Hz Plošné povrchové 

Elektromyogram 

EMG 

0,05 – 5mV 2 – 500 Hz Plošné – sval 

Elektroencefalogram 

EEG 

10
1 

μV Do 80 Hz Povrchové 

Elektrokortikogram 

ECoG 

10
0
 mV Do 100 Hz Jehlicové vpichové 

Elektrogastrogram 

EGG 

10
2
 mV Do 2 Hz Povrchové, přísavné 

Elektrookulogram 

EOG 

10
 
μV – 3,5 mV Do 100 Hz Plošné, povrchové 

Elektroretinogram 

ERG 

0,5- 1mV Do 200 Hz Mikroelektrody, 

povrchové 

 

 

V tabulce 1. jsou uvedené hodnoty elektrických biosignálů s frekvenčními a napěťovými 

rozsahy. Tyto údaje jsou důleţitými prvky pro metodiku zpracování biosignálů v jednotlivých 

klinických oborech. 
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5. Snímače biosignálů 
 

 Snímače biosignálů, tvořené nejrůznějšími typy elektrod a senzorů, jsou vstupními prvky 

všech lékařských přístrojů slouţících ke sledování funkcí organismu. Vlastnosti kaţdého snímače 

mají zcela zásadní vliv na parametry a kvalitu snímaných i dále zpracovávaných biosignálů. 

Volba nevhodného typu snímače nebo jeho málo kvalitní provedení na vstupu elektronického 

systému ve svém důsledku zcela znehodnotí očekávané výsledky.  

  

  V klinické praxi i v biologickém výzkumu se uţívají snímače či elektrody jak 

v podmínkách in vivo, tak in vitro. Elektrody nebo snímače aplikované in vivo slouţí ke snímání 

biosignálů nejen při klinických vyšetřeních, ale i při monitorování ţivotních funkcí organismus 

JIP, ARO nebo při chirurgických výkonech. Kromě elektrod EKG, EEG to bývají snímače tlaku 

krve, průtoku krve, koncentrací kyslíku, oxidu uhličitého. Při testech in vitro jsou hodnoceny 

fyziologické a biochemické veličiny jako elektrolyty, enzymy, metabolity v krvi – jejich obsah 

koncentrace.  

 

5.1  Klasifikace snímačů 
 

 S ohledem na význam snímačů pro snímání a zpracování biosignálů jsou na jejich 

provedení kladeny vysoké poţadavky, které se týkají preciznosti provedení, spolehlivosti a 

dlouhodobé stálosti vlastností při aplikaci, přesnosti a reprodukovatelnosti snímaných veličin, 

rozsahu měřených hodnot těchto veličin a časové odezvy. 

 

 

 Dělení snímačů: 

 

 Charakteru snímaného signálu (elektrické, neelektrické) 

 Povahy signálu (fyzikální, chemické, biochemické) 

 Rozsahu měřených veličin a tomu odpovídajícího provedení, 

 Způsobu aplikace (povrchové, vpichové, vnitřní) 

 Techniky či metodiky snímání (klidové, neklidové podmínky) 

 Doby aplikace (humánní, veterinární, pro fyziologický výzkum) 

 

Významnou vlastností všech snímačů nebo elektrod je jejich ţivotnost a biokompatibilita 

podmíněná technologickým provedením a postupem při aplikaci. Zvláště vysoké poţadavky 

jsou v tomto smyslu kladeny na implantabilní snímače, které musí být nejen sterilizované ale 

také odolné vůči tělním tekutinám, netoxické, nesmí podporovat tvoru trombů.[2] 
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5.2 Snímače biopotenciálů 
 

 K měření biopotenciálů, jako elektrické aktivity některých tkání, se uţívá elektrod.  

V principu jde o spojení vstupních obvodů elektrického přístroje s iontovým potenciálem 

měřeného organismu prostřednictvím elektrody. Elektrody zásadně dělíme: 

 Neinvazivní, tj. povrchové, aplikované na kůţi objektu, 

 Invazivní (transkutánní), tj. jehlové, drátěné, mikroelektrody. 

 

Elektrody EKG 

 Snímaní a záznam elektrokardiogramu (EKG) z povrchu těla se provádí v zásadě tremi 

typy elektrod: 

 Standardními kovovými velkoplošnými elektrodami vyrobenými ze slitiny zinku, mědi a 

niklu. Uţívají se pro krátkodobý záznam signálu EKG z končetinových svodů.  

 Přísavnými elektrodami uţívanými pro krátkodobé snímání hrudních svodů signálu EKG, 

které jsou snadno přemístitelné.  

 Plovoucími elektrodami Ag/AgCl. Elektrody jsou vyrobeny z kovové keramiky se 

stříbrem a pokoveny vrstvou chloridu stříbra.  

 

Elektrody EEG 

 Ke snímání a záznamu elektroencefalografického signálu (EEG) lze uţit povrchové nebo 

podkoţní elektrody. Povrchové elektrody mohou být v zásadě kalíškové nebo terčíkové. Obojí 

patří mezi plovoucí elektrody. Pro měření EEG signálu, které se provádí pomocí 19-ti elektrod, 

umístěných na hlavě pacienta se pouţívá elastická čepice s vyvedenými elektrodami podle 

mezinárodního standardu. Pro zlepšení vodivosti mezi elektrodou a kůţí se pouţívá vodivý gel.  

 

Elektrody EMG 

 Tvar a velikost snímaných a zaznamenávaných elektromyografických signálů (EMG) 

jsou závislé nejen na elektrických vlastnostech elektrod, ale i na místě snímání signálu- tedy 

druhu svalu. Pro záznam povrchově snímaného signálu EMG, při sledování nervových vedení, se 

uţívají diskové elektrody o průměru přibliţně 1mm vyrobené ze stříbra nebo platiny. Pro přímý 

záznam elektrické aktivity nervů a svalových vláknem se uţívají jehlové elektrody. 

 

Mikroelektrody 

 Mikroelektroda je elektroda s ultratenkým kuţelovitě zúţeným hrotem, jehoţ 

prostřednictvím sonda proniká aţ do buněk tkání. Vyuţívají se v neurofyziologickém výzkumu 

k záznamu akčních potenciálů z jednotlivých buněk. Dosud jsou vyuţívány tři typy těchto 

elektrod: 

 Skleněná mikropipeta, 

 Kovová mikropipeta, 

 Mikroelektroda v pevné fázi 

Skleněná mikropipeta má tvar kapiláry průměru 1mm s otevřeným hrotem o průměru 0,1 - 10μm. 

Kapilára je vyplněna elektrolytem KCl. Vývod na kabel je realizován drátkem z Ag/AgCl 

ponořeným do elektrolytu na opačné straně k hrotu. 

Kovová mikropipeta bývá vyrobena z wolframového nebo nerezového drátu malého průměru. 

Hrot bývá ztenčen na průměr několika mikrometrů elektrochemickým leptacím procesem. 
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5.3 Snímače fyzikálních veličin 
 

 Řada významných biosignálů nemá charakter elektrického potenciálu či napětí. 

Sledována proto můţe být jen snímači transformujícími onen biologický signál jako fyzikální 

veličinu na signál elektrický. Princip těchto snímačů je obdobný jako u měření jiných 

technických neelektrických veličin. Důraz je však kladen na spolehlivost, preciznost provedení, 

biokompatibilitu a další poţadavky klinického provozu.[2] 

 

Snímače posunutí 

Induktivní snímače posunutí vyuţívají změn indukční cívky při změně polohy 

feromagnetického jádra. Indukčnost cívky je dána výrazem [2]: 

 

     L = µ0µrGN2                     (5.1) 

 

kde µ0 je permeabilita vakua, µ𝑟  udává relativní permeabilitu feromagnetika, G značí konstantu 

respektující tvar a provedení cívky, N je počet závitů cívky. 

 

Kapacitní snímač pro sledování změn polohy nebo posunutí vyuţívá změny kapacity 

deskového kondenzátoru daný výrazem [2] : 

     C = ԑ0ԑrS/d          (5.2) 

 

kde ԑ0 je permitivita vakua, ԑ𝑟  udává relativní permitivitu dielektrika (vzduchu), S představuje 

plochu desek, d je vzdálenost desek. Tyto snímače mohou být pouţity ke sledování pohybů 

pacienta na lůţku. 

 

Snímače rychlosti průtoku krve 

Elektromagnetický snímač průtoku krve velkými cévami vyuţívá princip 

elektromagnetické indukce popsaný výrazem [2] : 

 

     U = Blv          (5.3) 

 

kde B… je indukce generovaného magnetického pole, l… je průměr cívky elektromagnetu a tím i 

cévy, v… vyjadřuje rychlost průtoku krve. 

 

Snímače tlaku krve 

 Tlak se nejčastěji udává v Pa nebo atm. V medicíně se ale pouţívá jednotka mmHg 

(milimetry sloupce rtuti) neboli torr. Platí 1atim = 101325Pa=760torr=760mmHg. Krevní tlak je 

vlastně kolísání mezi dvěma extrémi a to systolickým a diastolickým. Pro snímání se pouţívá 

například: 

Auskultační metoda – tlak v manţetě je na počátku větší neţ systolický tlak v arterii – dojde 

k úplné zástavě proudění krve arterií. Postupně se tlak v manţetě zmenší. Jakmile tlak v manţetě 

klesne pod systolický, začnou vznikat tzv. Korotkovovy zvuky. Jejich opakovací frekvence je 

stejná s frekvencí tepovou. Pokud tlak v manţetě klesne pod tlak diastolický tak Korotkovovy 

zvuky zmizí. 
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Pletysmografické snímače 

Pletysmografy se dělí: 

pneumatické – ve tvaru rotačního tělesa nebo rovinný 

kapacitní – kondenzátor s pruţným dielektrikem, nebo kondenzátor vyuţívající tělo jako 

                  elektrodu 

fotoelektrické – průsvitné nebo reflexní 

impedanční – vyhodnocování změny impedance 

 

Pneumatický pletysmograf: 

Umoţňuje nám sledovat objemové změny pouze na částech organismu (končetiny), které 

lze uzavřít do hermeticky uzavřeného prostoru. Končetina je vloţena do válce, který je 

na jednom konci uzavřený, a je v něm utěsněna pomocí nafukovací manţety. Vnitřek 

válce je spojen pomocí trubice s pneumatickým zapisovacím systémem, který převádí 

změny tlaku v uzavřeném prostoru, způsobené změnami objemu části končetiny, 

na odpovídající elektrický signál. 

 

 
 

Obr.1: Pneumatický pletysmograf – ve tvaru rotačního tělesa (převzato z [21]). 

 

Lze měřit absolutní změny objemu 

 

Kapacitní pletysmograf – s pruţným dielektrikem vyuţívá kondenzátor ve tvaru „válečku“ ,který 

se nasadí na prst. Změna dielektrika je vyvolána změnami objemu tkáně → snímač působí silou 

proti změně objemu. Změny kapacity se pak převádí na elektrický signál. 

Kapacita je dána podle vztahu: [21] 

 

     𝐶 =
𝐾𝑙𝑣ԑ

𝑙𝑛
𝐷

𝑑

           (5.4) 

 

Zavedeme-li nyní do tohoto vztahu objem tkáně nacházející se uvnitř snímače, dostaneme 

vzorec: 

-pro bojem [21]: 

     𝑉𝑡 = (
𝑑

2
)2𝜋𝑙 → 𝑑 = 2 

𝑉𝑡

𝜋𝑙
          (5.5) 
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Dosadíme zpět do vztahu pro kapacitu a dostaneme [21]: 

 

     𝐶 =
𝐾𝑙𝑣ԑ

ln(
𝐷

𝑑
 

𝜋𝑙

𝑉𝑡
)
                                   (5.6) 

 

kde ε… permitivita pruţného dielektrika mezi elektrodami, K=0.35, D… průměr pevné 

elektrody, d…průměr pruţné elektrody, l…. délka snímače,  

 

Ze vzorce plyne, ţe kapacita je úměrná velikosti objemu uzavřeném ve válci. Změna kapacity 

tedy bude záviset na absolutní změně objemu. 

 

 
 

Obr.2: Zapojení kapacity s operačním zesilovačem. 

 

Kondenzátor C1 se nabíjí a vybíjí přes zdroj proudu, tvořený U a R1. 

 

Fotoelektrický pletysmograf: 

Vyuţívá toho, ţe při změně objemu dochází i ke změně absorpce, odrazu a rozptylu 

světla. Proto můţe tento snímač pracovat jako reflexní nebo průsvitový. Nevýhodou je vysoká 

citlivost na pohyb. Celý systém nesmí být závislý na nasycení krve kyslíkem, která způsobuje 

změnu zabarvení krve → pouţívá se infračervené světlo (940nm – GaAs diody,). 

Detektorem jsou prvky citlivé v infra-oblasti, s malou časovou konstantou, např. fototranzistory. 

 

Obr.3: Fotosnímač (převzato z [21]).  
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Nutnost zabránit přístupu vnějšího světla. 

 

Jako zdroj pro fotodiody se často pouţívá střídavý proud – 3kHz. Amplituda vzniklého 

světelného toku je modulována objemem tekutiny. Výstup detektoru je filtrován dolní propustí, 

případně filtrem na odstranění rušivého signálu z elektrovodné sítě. Následuje zesilovač případně 

vzorkování a uloţení dat do PC. 

 

Impedanční pletysmograf 

Měří změny impedance tkáně v závislosti na prokrvení. Tato metoda se často nazývá jako 

(impedanční) reografie. Při reografii, jsou tedy měřeny změny vysokofrekvenční impedance 

tkáně, při jejím různém prokrvení v rytmu tepu srdce.[15] 

Pouţívá se hlavně pro měření tepové frekvence, průtoku krve, dechové frekvence či minutového 

objemu (mnoţství vypuzené krve do krevního objemu). Vyuţívá se například při měření 

minutového objemu u astronautů. 

Pro měření minutového objemu se pouţívá 4 - elektrodového systému. 

Dvě elektrody napájejí „obvod“ pomocí zdroje proudu, dvě měří napětí na „impedanci“ 

(hrudníku). Výpočet minutového objemu (MO) [21]: 

  

   𝑀𝑂 = 𝜌𝑏
𝑙2

𝑍2  
𝑑𝑍

𝑑𝑡
 𝑡𝑒                  (5.7) 

 

kde Z… je impedance tkáně a krve, l… je vzdálenost elektrod, |dZ/dt|… je maximální hodnota 

derivace impedance během systoly, 𝑡𝑒… je doba po kterou je vypuzována krev ze srdce do 

krevního oběhu. Přesnost metody závisí také na kvalitním zdroji proudového generátoru. 

Impedance hrudníku se pohybuje řádově v desítkách Ω. Měřícími 

elektrodami pak měříme napětí na těle, které se chová jako zdroj napětí s 

malým odporem. Odpor elektrod je také poměrně malý a tak vstupní odpor 

zesilovače můţe být řadově MΩ. 

 

Snímače teploty  

 Teplota těla je jednou z nejpřesněji řízených fyziologických veličin v organismu a jedním 

ze čtyř vitálních parametrů při monitorování jeho stavu na JIP nebo ARO.  

Teplota jádra lidského těla je u zdravého jedince termoregulačními mechanismy udrţována na 

konstantní hodnotě 37 
O
C. Pro měření teploty pouţíváme teploměry nebo teplotní čidla. Teplota 

se n 

 Snímač teploty lze rozdělit na dotykové a nedotykové. 

Dotykové snímače: 

 Elektrické – odporové kovové, polovodičové, termočlánkové, 

 Dilatační – kapalinové, plynové, bimetalové, 

 Speciální – s tekutými krystaly, s hodnocením akustického šumu. 

Bezdotykové snímače: 

 tepelné – bolometrické, pyroelektrické, 

 kvantové – polovodičové, 
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Dále existuje teploměr termistorový (nejběţnější měřič teploty těla), který vyţaduje přímý 

kontakt snímače s kůţí nebo slizniční tkání. Termistory jsou polovodičové odporové snímač, 

jejich odpor je závislý na teplotě. 

 

Závislost odporu termistoru na teplotě je moţné vyjádřit výrazem [2]: 

 

    𝑅 = 𝑅0exp(β  
1

T
−

1

T
 )          (5.4) 

        

kde R0 je odpor termistoru při referenční teplotě T0, β je teplotní konstanta.  

Referenční teplotou je zpravidla teplota T0 =298,15 K. Teplotní konstanty jsou u vyráběných typů 

v rozmezích 1500-7000 K. Hodnoty odporů termistorů pak 1Ω aţ 10 Ω. Existují i tzv. pozistory 

coţ jsou termistory s kladným teplotním součinitelem odporu. 

 

Akustické snímače 

Akustické vlnění je vlnění mechanické, proto můţeme vyuţít některé principy 

mechanických snímačů, uvedených výše. Rozdíl je ve vyšší frekvenci snímaných signálů, a to 

buď v oblasti slyšitelného zvuku kolem 16 Hz aţ 20 kHz anebo v oblasti ultrazvuku od 20 kHz 

do desítek MHz. 

Za vibrace většinou povaţujeme mechanické kmity, leţící na spodní hranici slyšitelného 

zvuku, případně pod ní (infrazvuk). Na snímání vibrací pouţíváme v principu obdobné snímače 

jako pro snímání zvuku nebo polohy, tlaku apod. 

Pro převod akustických kmitů na elektrické se pouţívá zařízení zvané mikrofon, jehoţ 

základním principem je, ţe se kmitání vzduchu přenáší na mechanické kmity membrány, které se 

dále převádí na kmity elektrické. Příkladem můţe být piezoelektrické, elektrostatické, elektretové 

mikrofony, nebo elektrodynamický mikrofon, jehoţ činnost spočívá v membráně, kde je 

připevněna kmitací cívka, pohybující se mezi póly permanentního magnetu, ve které se indukuje 

napětí úměrné rychlosti pohybu. [12] 
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Obr.4: Elektrodynamický mikrofon (převzato z [21]). 

Měření se provádí pomocí stetoskopu (fonendoskopu), můţe být klasický nebo 

elektronický (obvykle umoţňuje i digitalizaci a záznam zvukového signálu do PC. Pro 

digitalizaci je nutné zvolit frekvenční rozsah minimálně 20Hz aţ 3kHz. Teoreticky lze pouţít pro 

digitalizaci přímo kvalitní zvukovou kartu v PC s mikrofonem. 

6. Vstup signálu do počítače 
 

6.1 Zesilovače pro biologické signály 
  

 Jelikoţ elektrické potenciály snímané elektrodami mají velmi nízkou amplitudu,  

viz. Tabulka 1.1 je nutné takto nízká napětí nejprve zesílit, aby je bylo moţné dále zpracovávat. 

K vůli nízké amplitudě je problém rušení, které je způsobeno například rozhlasovými, 

televizními vysílači, mobilními telefony nebo jakýmkoliv elektrickým vedením. Proto se k 

zesílení nízkých signálu pouţívají biologické zesilovače. Obvykle pracují jako zesilovače napětí, 

nebo jako isolační zesilovače, které oddělují zdroj signálu od dalších obvodů přístroje. Na tyto 

zesilovače klademe následující poţadavky. 

 

• Vysoký vstupní odpor (106-1010Ω) - souvisí s poměrně vysokým odporem elektrod 

  (Rin>>Rel).       
• Nesmí ovlivňovat měřený proces 

• Měnitelná hodnota napěťového zesílení (10 – 100.000). 

• U diferenčních zesilovačů – velkou hodnotu diskriminačního činitele -CMRR 

• Zanedbatelný unikající proud – protéká vstupním obvodem a uzavírá se tělem pacienta. 

• Potřebný kmitočtový rozsah – dáno vlastnostmi měřeného signálu. 

  Obvykle nechceme měřit stejnosměrnou sloţku, ale měříme velmi nízké kmitočty 

  (cca 0.1Hz u EKG). 

• Minimální vlastní šum. 

• Snadná kalibrace a nastavení přesné hodnoty zesílení.  

 

Základem je operační zesilovač: 

 

  

Obr.5: Operační zesilovače. 
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Základní vlastnosti ideálního operačního zesilovače: 

• Nekonečně vysoká hodnota napěťového zesílení. 

• Nulová hodnota výstupní impedance. 

• Nekonečně vysoká hodnota vstupní impedance. 

• Nulový šum. 

• Oba vstupy jsou na stejném potenciálu. 

K minimalizaci rušení se pouţívá diferenční zesilovače. Diferenční zesilovač pracuje tak, 

ţe zesiluje napěťový rozdíl (diferenci) mezi oběma vstupy: od napětí na přímém vstupu odečte 

napětí na referenčním vstupu a pak zesílí pouze vzniklý rozdíl. Jeden smysl tohoto zapojení je 

v tom, ţe pokud se na oba vstupy přivede signál od elektrod, a na oba vstupy se naindukuje stejně 

velké rušivé napětí, pak se toto rušivé napětí od sebe vzájemně odečte a na výstupu zesilovače se 

neprojeví. 

 

Obr.6: Diferenční zesilovače (převzato z [21]). 

 

Pro R1=R2 a R3=R4 je zesílení signálu stejné pro invertující i neinvertující vstup. 

Hodnoty odporů Ri1 a Ri2 se přičítají ke vstupním odporům a mění tak zesílení. 

Problémem je, ţe Ri1≠Ri2 (jedná se obvykle o odpor elektrod – nemůţeme zaručit, aby byl 

jejich odpor stejný). 

 

6.2 Digitalizace signálu 
 

 V současné době pro zpracování biosignálů se pouţívají počítače, které jsou nezbytnou 

součástí všech moderních přístrojů. Proto je nutné biosignál na vstupu zpracovat analogovým 

způsobem a pak jej můţeme digitalizovat, tzn. převést signál ze spojité do digitální formy. 

V digitální formě jiţ není signál reprezentován hodnotou nějaké fyzikální veličiny, ale řadou 

číselných hodnot. Převod zajišťuje A/D převodník. 
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Obr.7: Analogově digitální převodník (převzato z [3]). 

 

6.2.1 Filtrace 
  

 Protoţe biologický signál obsahuje často neţádoucí artefakty (např. u EEG síťové rušení, 

svalovou aktivitou), je nutno před začátkem zpracování záznam filtrovat. Digitální filtrace je tedy 

jeden z nejpouţívanějších nástrojů počítačového zpracování biosignálů. [4] 

  

Filtrace = rozdělení signálu na základě jeho frekvenčních sloţek na propustné a nepropustné 

pásmo 

Typy filtru: 

 

Podle funkce: -dolní propust (DP) 

  -horní propust (HP) 

  -pásmová propust (PP) 

  -pásmová zádrţ (PZ) 

 

Podle impulzní odezvy: 

- FIR (finite impulse response) s konečnou dobou odezvy) jsou vţdy stabilní, mají lineární 

fázovou charakteristiku 

 - IIR (infinite impulse response) s nekonečnou dobou odezvy, jsou to rekursivní filtry, bávají 

niţšího řádu, mají nelineární fázovou charakteristiku – ovlivňují fázi, při nesprávném návrhu 

mohou být nestabilní 

 

Při filtraci biologického signálu poţadujeme, aby fázová charakteristika filtru byla vţdy lineární. 

Nejčastěji biologický záznam filtrujeme filtrem FIR tj. filtr s konečnou impulsní odezvou h(n). 

Matematický model FIR filtru v časové oblasti je diferenční rovnice. [4]   

 

   𝑦 𝑛 =  𝑎𝑘𝑥 𝑛 − 𝑘 𝑁−1
𝑘=0                                          (6.1)            

 

kde y(n) je současná výstupní hodnota filtru, x(n) je současná vstupní hodnota filtru , 

x(n-N) reprezentuje N dřívějších vstupních vzorků filtru, ak jsou koeficienty diferenční rovnice. 

Z definice impulsní odezvy vyplývá, ţe koeficienty ak z (6.1) představují vzorky hk impulsní 

charakteristiky h(n) FIR filtru, takţe platí [4]: 
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   𝑦 𝑛 =  ℎ𝑘𝑥 𝑛 − 𝑘 𝑁−1
𝑘=0           (6.2) 

  

Vlastnosti filtru v časové oblasti mohou být ve frekvenční oblasti popsány vztahem [4] : 

 

   𝑌 𝑧 = 𝑋(𝑧)  ℎ𝑘𝑧
−𝑘𝑁−1

𝑘=0           (6.3) 

 

coţ je vlastně  vztah po Z. transformaci  z rovnice (6.2). 

 

Z rovnice (6.3) můţeme získat přenosovou funkci filtru H(z) [4]:   

 

   𝐻 𝑧 =
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
=  ℎ𝑘𝑧

−𝑘𝑁−1
𝑘=0           (6.4) 

 

Z rovnice (6.4) můţeme získat frekvenční charakteristiku filtru pomocí substituce:Z=e
jΩ

 

Poté vztah nabude tvaru [4]: 

 𝐻 Ω = ℎ 𝑘 𝑒−𝑗Ω𝑘           (6.5) 

 

Kde Ω=
2𝜋𝑛

𝑁
           (6.6) 

 

6.2.2 Vzorkování:  
 

Převod času do diskrétní podoby. Opakem vzorkovací frekvence je vzorkovací  perioda 

daná jako [4]: 

                      𝑇𝑣𝑧 =
1

𝑓𝑣𝑧
                                        (6.7) 

Je potřeba dodrţet určité zásady při volbě vzorkovacího kmitočtu. 

Při vzorkování musí bát dodrzěn vzorkovací teorém ( Nyquistův teorém) [4]: 

  

    fvz≥fmax                                  (6.8) 

 

kde fmax  je nejvyšší frekvence obsaţena v signálu. Čím vyšší vzorkovací frekvence tím lépe. 

  

Vzorkování Sample – Hold je paměťové vzorkování (sejmutá hodnota vzorku je pamatována aţ 

do příchodu dalšího vzorku, během převodu se nemění).[4] 
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Obr.8: Vzorkování (převzato z [4]). 

 

Interval pozorování T: doba měření úseku signálu 

Perioda vzorkování Δt : vzdálenost mezi dvěma měřeními 

Vzorkovací frekvence fvz: kmitočet A/D převodníku  

 

Problémy vzorkování:  

-aliasing jev vznikající při nedodrţení vzorkovacího teorému. Dochází k nenávratnému zkreslení 

signálu, není moţné ze vzorků signálu rekonsturovat původní signál. 

 a) aliasing v časové oblasti – vzorkovací frekvence je příliš nízká. 

 b) aliasing ve frekvenční oblasti – dochází k překrývání spekter signálu. 

-vzorkovací frekvence příliš vysoká – naměříme více dat v jedné vteřině, ale neúměrně vzrůstá

 poţadavek na paměti počítače.[4] 

  

6.2.3 Kvantování 
 

 Je proces, kterým se převádí spojité hodnoty veličin na diskrétní. Amplitudy vzorků se 

kvantují po určitých kvantech (daných počtem bitů převodníku) do zvolených úrovní. Ty se pak 

vyjadřují ve zvolené číselné soustavě. 

 

6.3 Možnosti výstupu z A/D převodníku: 
  

Pro přenos signálu (dat) do počítače z A/D převodníku, je zapotřebí připojení různých 

výstupů měřicích zařízení se vstupy do počítače. Existuje celá řada rozhraní například RS 232, 

USB. 
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RS232 – jde o standard sériového port pro komunikaci dvou zařízení od LSB po MSB. Obvykle 

pouţívá 7, 8 nebo 9 bitů. Logický stav 0,1 přenášených dat nabývá dvou moţných úrovních 

napětí a to hodnot ±5 V, ±10 V, ±12 V nebo ±15 V. Nejčastěji se pouţívá varianta při které 

logické hodnotě 1 odpovídá napětí −12 V a logické hodnotě 0 pak +12 V. 

 

Po připojení příslušného rozhranní jsou informace (data) odesílána v různých datových 

formátech na příklad: .XML, .EDF, .ASCII, atd. 

 

EDF – Jde o rozšířený evropský datový formát, pro výměnu a ukládání biologických a fyzikální 

signálů. Tento standard se pouţívá zejména pro EEG nahrávky a dále i pro komerční zařízení. 

 

XML – Jde o datový formát, který je velmi univerzální (nepouţívá se jen v medicíně), Umoţňuje 

velmi dobrou konverzi do ostatních datových formátů. Ať uţ jde třeba o konverzi do Evropského 

datového formátu. Obsahuje vysoký informační obsah pomocí XML značek (tagů) vyznačujeme 

v dokumentu význam jednotlivých částí textu. 

 

ASCII – Je americký standardní kód pro výměnu informací. V podstatě jde o kódovou tabulku, 

která definuje znaky anglické abecedy, a jiné znaky pouţívané v informatice. Jde o historicky 

nejúspěšnější znakovou sadu, z které vychází většina současných standardů pro kódování textu.   

7. Metody záznamu 
  

7.1 Elektrokardiogram (EKG) 
  

 Je záznam spojený s elektrickou aktivitou srdce. Představuje grafickou reprezentaci 

časové závislosti rozdílu elektrických potenciálů, které vznikají jako důsledek šíření elektrického 

vzruchu svalovou tkání srdečních síní a komor. 

 

Šíření elektrického vzruchu srdcem: 

 Průchod elektrického proudu vodičem vyvolá kolem vodiče elektromagnetické pole, 

jehoţ elektrickou sloţku (vyjádřenou elektrickým potenciálem) měříme zpravidla povrchovými 

elektrodami.[3] 

 

7.1.1 EKG standardní 12 svodový systém 
-končetinové svody – I, II, III 

Označíme-li potenciály snímané končetinovými elektrodami jako VRA (pravá ruka), 

VLA (levá ruka). VLL (levá noha) a VVF (levá noha v dolní holenní části) jsou končetinové svody 

podle Einthovena definovány takto [2]:   

  

    UI= VLA- VRA,  

    UII= VLL- VRA,           (7.1) 

    UII= VLL- VLA, 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Volt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A1_abeceda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_v%C4%9Bda%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Znakov%C3%A1_sada
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-Wilsonova svorka- je definována jako aritmetický průměr tří končetinových potenciálů. 

    Wilsonovy svody [2]: 

    UVR = vR 

    UVL = vL              (7.2) 

    UVF = vF  

 

-Goldbergerovy svody – definovány podle vztahů [2]: 

 

UaVR= VRA-0,5(VLA+VLL), 

UaVL= VLA-0,5(VRA+VLL),             (7.3) 

UaVF= VLL-0,5(VLA+VRA).   

 

 

Obr.9: Standardní končetinové svody (převzato z [11]). 

 

-Unipolární hrudní svody- podle Wilsona představují napěí mezi elektrodami umístěnými na 

hrudníku vůči Wilsonově svorce. Pro polohu hrudních elektrod platí: 

  

   V1 – čtvrté meziţebří vpravo od sterna, 

   V2 – čtvrté meiţebří vlevo od sterna, 

   V3 – uprostřed mezi V2 a V4, 

   V4 – páté meziţebří v medioklavikulární čáře, 

   V5 – v přední axilární čáře horizontálně na úrovni V4, 

   V6 – ve střední axilární čáře horizontálně na úrovni V4. 
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Obr.10: Naložení snímacích elektrod hrudních unipolárních svodů (převzato z [2]). 

 

7.1.2 Vlastnosti EKG signálu 
 

 V signál EKG se opakují jednotlivé srdeční cykly, doba srdečních cyklů však není stejná, 

lze totiţ najít drobné odchylky i ve tvaru signálu v jednotlivých srdečních cyklech. Tento signál 

označujeme obecně jako signál repetiční. Délka trvání jednotlivých vln a kmitů i intervalů mezi 

nimi souvisí s dobou trvání procesů, které reprezentují. 

  

Obr.11: Typické parametry signálu EKG zdravého člověka (převzato z[2]). 
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Popis jednotlivých vln: 

 

 Vlna P  

 Reprezentuje depolarizaci buněk srdečních síní. 

 

 Vlna Q 
– Ukazuje první negativní výchylku komplexu QRS. Amplituda je v rozsahu 0 aţ 25% 

vlny R. 

 

 Vlna R 
 Jde o pozitivní výchylku, která následuje po vlně Q. Nejčastěji se EKG signál snímán 

tak, aby vlna R byla co nejlépe viditelná. 

 

 Vlna T  
Vyjadřuje poslední fázi elektrického procesu probíhajícího v myokradu. Repolarizace 

komor začíná u buněk, které byly aktivovány poslední. Vlna T je velmi citlivým 

indikátorem stavu srdeční svaloviny. 

 

 Vlna U 
Normálně je vţdy menší neţ vlna T. Je patrná pouze u některých EKG signálech. 

 

 Vlna S 
Jde o negativní výchylku následující po vlně R. Obvykle nepatří mezi standardní 

výchylky EKG signálu. 

 

 QRS komplex – Určuje maximální kmitočtový rozsah v signálu EKG. Doba normálního 

komplexu QRS spadá od 0,05 – 0.11s. 

7.1.3 Dostupný snímač pro EKG 
 

 EKG snímač pro PC - Universal ECG
TM

 firmy QRS je nejmenší a nejlehčí 

elektrokardiograf na světě. Zařízení lze jednoduše připojit k počítači a lze jím prohlíţet, nahrávat 

a analyzovat aţ 12-ti kanálové EKG dat. Obsahuje velké moţnosti programů, které jsou 

vyuţitelné pro lékaře. 

- 6-ti a 12-ti kanálová verze 

- Uţivatelem konfigurovatelné EKG zobrazení v reálném čase 

- Volitelné plně-textová interpretace 

- Automatické QRS měření a měřící kurzory na obrazovce 

- Intuitivní obrazovka umoţňuje jednoduše prohlíţet a analyzovat EKG data 

- Prohlíţet 10 sekund EKG 

- Okamţité zvětšení libovolné křivky pro hloubkovou analýzu 

Po připojení k PC je Universal ECG připraven k měření. 

 

Systémové poţadavky: Volný PC Card slot typ II, USB port nebo seriový RS232 port 

s minimálně 128 byte FIFO buffer. Microsoft Windows 98/ME/2000/XP [5] 
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Obr.12: Universal ECG
TM 

– Elektrokardiogram (převzato z [5]). 

Tabulka 2. Technická data: 
. 

Hmotnost: 280   300 g v závislosti na volbě kabelu  

Rozměry těla (ŠxHxV) 85 x 91 x 20 mm  

Tělo:  ABS plast  

PC připojení: PC Card slot, USB port nebo RS232 port 

PC kabel: 3m Canon konektor 9-pin, samice 

Pacientské svody: 6-ti kanálový kabel 

12-ti kanálový kabel 

Délka svodů: 1m 

Připojení elektrod:  4m banánek s krokodýlkem  

Označení elektrod: Označení a barvy splňují IEC a AAMI 

standardy 

Zesílení/Citlivost: 5,10,20 mm/mV 

Zobrazení a ovládání: V závislosti na PC 

Vstupní rozsah: +/- 6mV 

Vzorkovací frekvence: 1000 vzorků za sekundu  

Napájení : Napájeno ze sériového portu 

Napájecí napětí 4-16 V DC 

Napájecí proud  < 17 mA DC 

Permanentní filtry: Horní propust 1.rádu 0,05Hz, dolní propust 

1.řádu 170Hz 

Frekvenční rozsah: 0,05 aţ 175 Hz (+/- 3dB) 

Filtr svalových artefaktů: 35Hz 4. Řádu 

Ochrana před defibrilačním výbojem: Izolace svodu 4kV ochranou 

Bezpečnostní standardy: Splňuje: AAMI EC11, IEC 601-1 
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7.2 Elektroencefalogram EEG 
 

 Jde o „Grafickou“ reprezentaci časové závislosti rozdílu elektrických potenciálů, které 

jsou snímány z elektrod umístěných zpravidla na povrchu hlavy, výjimečně přímo z kůry 

mozkové pomocí elektrokortikogramu, které vznikají jako důsledek spontánní elektrické aktivity 

mozku.   

 Umoţňuje vyhodnocovat různé poškození mozku, poruchy centrální nerovové soustavy 

případně onemocnění epilepsií.  

 

7.2.1 EEG svodový systém 
 

 Systém 10/20 je zaloţen na vztahu mezi pozicemi elektrod a pod nimi leţící mozkovou 

kůrou. Pozice jednotlivých elektrod jsou definovány podle poměru 10/20% mezi kořenem nosu a 

týlní jamkou a mezi ušními lalůčky. Identifikace elektrod je zaloţena na ozančení písmenem F 

(frontální), Fp (frontopolární), T (temporální), C (centrální), P (parietální) a O (okcipitální) a 

zpravidla číslem – sudá čísla (2, 4, 6, 8) označují pozice nad pravou hemisférou, lichá čísla (1, 3, 

5, 7) nad levou hemisférou, (čím menší hodnota, tím blíţe ke středu). Písmeno z označuje 

elektrody v centrální linii[3] 

 

 

 

 

Obr.13: Rozmístění elektrod při snímání EEG systémem 10-20 (převzato z [3]). 
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7.2.2 Vlastnosti EEG signálu 
  

 Signály, které zaznamenáváme na povrchu hlavy dosahují hodnot aţ do několika 

mikrovoltů (100µV) a frekvenční rozsah je od 0,5 do 30-40Hz. Periodické sloţky 

elektroencefalogramu mohou být rozděleny do pěti frekvenčních pásem: 

 

Delta <4Hz – Dlouhé vlny s vysokou amplitudou, které se typicky vyskytují v hlubokém                                               

spánku, nebo s poruchami mozku. 

 

Theta 4-7Hz – V některých fázích spánku nebo při ospalosti. 

 

Alfa 8-13HZ – Největší amplitudy dosahují v týlní oblasti. Nejvíce se projevují u osob se         

zavřenýma očima. 

 

Beta 14-30Hz – Rychlé změny s nízkou amplitudou.  

 

Gama >30Hz – Objevují se při aktivitě např. při pohybech nohou, prstů.[3] 

 
 

 

Obr.14: Základní rytmy EEG (převzato z [21]).  
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7.2.3 Dostupný snímač pro EEG 
 

 Jak pro snímání EKG tak pro snímán EEG existuje celá řada snímačů. Jako příklad jsem 

vybral přístroj pro snímání EEG signálu s názvem TrusCAn32, který umoţňuje dlouhodobé 

monitorování. Tento systém se vyznačuje vysokou vzorkovací frekvencí, online zobrazením 

impedance připojení elektrod a jednoduchým softwarem. Pro přenos dat z přístroje do počítače 

pouţívá USB port, ve kterém se přenáší informace ve vlastním datovém formátu firmy Alien. 

 

Tabulka 3. Základní parametry TruScan 32 
 

Počet kanálu 24,32,64, aţ 128 

Šířka pásma (-3dB) 0.16-450 Hz na kanál 

Vnitřní analogový vzorkovací kmitočet 4096 Hz na kanál 

Potlačení soufázové sloţky  120 dB 

Izolační činitel 140 dB 

Vzorkovací kmitočet 128,256 Hz nebo 1024 Hz na kanál 

Vstupní impedance 10 GOhm paralelně s 35ρF 

Napájení 3,7 V 2200 mAh 

 

    

 

Obr.15: Přístroj TruScan 32 Pulse (převzato z [16]). 

 



 

35 

 

7.3 Dostupný snímač pro EMG 
 

 Mezi další snímače byl vybrán přístroj EMG s názvem  TruTrace 4, který slouţí 

k vyšetření vodivosti nervů a vlastní elektromyografie.  Pro snímání vyuţívá bipolární stimulační 

elektrodu podle obr.16 se stíněným kabelem. 

 

 

 
 

Obr.16: Bipolární stimulační elektroda (převzato z [16]). 

 

Mezi parametry snímací jednotky patří: Vzorkovací kmitočet 50 kHz, vstupní impedance 

10 GOhm , napájení – LiPol baterie, Šířka pásma (+0 -1 dB) - DC-16 kHz, vstupní šumové 

napětí 0.7µVef , izolační činitel 140 dB. 

 

Tabulka 5. – Základní parametry stimulátoru Tru Trace 4 

 

Pro elektrický stimulátor 

Velikost výstupního proudu 100µA aţ 100mA 

Polarita Standardní 

Délka impulzu 50µs aţ 1ms 

Maximální frekvence impulsů 250Hz 

Pro zvukový stimulátor 

Maximální intenzita 132 dB SPL 

Krok stimulace 1 dB 

Délka stimulu 50µs aţ 80ms 

Maximální frekvence impulsů 250 Hz 

Intenzita maskování 0 aţ 120 dB 

 

 



 

36 

 

 
 

 

Obr.17: Přístroj Tru Trace 4 (převzato z [16]). 

 

8. Mathcad 
  

 Mathcad je software k tvorbě dokumentů, provádění inţenýrských výpočtů, které se 

zadávají přímo matematickým zápisem nikoliv programování. Výpočty program doplní o 

profesionální grafiku. Jeho rozsah sahá od technických výpočtů, přes vědu, výzkum a výuku aţ 

pro přírodovědné a humanitní obory. Mathcad 14.0 je nejnovější verzi výpočtového softwaru. 
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8.1 Prostředí Mathcad 
 

 Základním rysem Mathcadu je pouţití standardního matematického zápisu v „ţivém“ 

mathcadovském prostředí namísto zadávání funkcí a programování. Veškeré výrazy, konstanty, 

proměnné, doprovodné texty či grafy jsou zapisovány a zobrazovány na volné ploše (a jejich 

jednotlivých listech), jako při psaní na tabuli nebo do sešitu.[7] 

 

 Ţivé Mathcadovské prostředí znamená, ţe matematické vzorce a symboly reagují 

okamţitě na změny vzorců a dat. Poskytuje okamţité výsledky ve formě čísel, tabulek, a tyto 

výsledky zobrazí v připojených grafech a obrázcích. Práce s jednotkami a jejich samočinná 

konverze a kontrola ještě umocňují kontrolu pouţitých postupů a přispívá k minimalizaci chyb a 

přehlednosti [7] 

 

 

Obr.18: Prostředí Mathcadu. 

 

 

8.2 Zpracování signálu v Mathcadu 
 

 Pro zpracování signálu v mathcadu se pouţívají rozšiřující balíky, které si volí uţivatel 

podle své potřeby. Tyto balíky (moduly) zvyšují výkonnost Mathcadu. 

 

Moduly Extension Packs – poskytuje rozšíření Mathcadu o speciální výpočetní metody. 
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Obsahuje moduly: Analýzy signálu, Analýzy obrazu, Vlnovou analýzu, Citlivostní  

analýzu a optimalizaci, Analýzu dat a statistiku. 

 

Signal Porcessing Extension Pack- jde o nástroj, který obsahuje víc jak 70 funkcí pro zpracování 

signálu a analýzu. Je vhodný pro pouţití v oblasti lékařských přístrojů, elektroniky a další. 

 

Wavelets Extension Pack – Nástroj pro vlnovou analýzu, přináší mnoţství procesů k dalšímu 

zpracování signálu nebo obrazu. 

 

Data Analysis Extension Pack -  Jde o nástroj pro analýzu dat, jejich statistické zpracování, a 

prezentaci výsledků. Dokáţe zpracovávat údaje z rozdílných datových formátů a z různých 

různorodých zdrojů.  Dále zahrnuje příklady s obvykle pouţívanými analytickými metodami 

s reálnými údaji, které je moţné pouţít pro vlastní výpočty a data.  

Data import Wizard dovoluje načíst data ze souborů v mnoha formátech, např. ASCII, binárním, 

z exelovských souborů.[7] 

 

Signály v Mathcadu můţeme dále zpracovávat pomocí různých metod analýz: 

 

Korelační analýza – uplatňuje se při zkoumání EEG signálu, kde porovnává dva různé kanály 

EEG, které byly zaznamenány současně. Tímto způsobem jsme schopni vypočítat výkonovou 

hustotu. Pro Mathcad se pouţívají následující funkce: 

- funkce correl(vx,vy) : tato funkce vrací jednorozměrnou korelaci z vektoru vx a vy.  

-  funkce correl2d(M,K) : tato funkce vrací dvourozměrnou korelaci z jádra K, s výsledkem 

M. 

 

Rychlá Fourierova transformace (fft) – patří mezi základní algoritmy zpracování číslicového 

signálu. Vyuţívá se pří měření EKG signálu k výpočtu HRV. Pro Mathcad se pouţívají funkce: 

- fft(v) : tato funkce definuje algoritmus, který vezme pole (v) reálných čísel a vrací pole 

(v) komplexních čísel. 

- ifft(u) : vrací inverzní Fourierovu transformaci z (u), která byla vytvořena z fft.   

 

 

8.3 Zpracování dat v Mathcadu 
  

 Pro práci dat v mathcadu se pouţívají Komponenty (Objekty). Pro IMPORT a EXPORT 

DAT z (do) datových souborů různých formátů se pouţívají: 

 

-File Read or Write, 

-Input Table a Output Table 

 

File Read or Write 

 Tato komponenta obsahuje průvodce, kde postupně vybereme, zda chceme soubor číst 

(Read from a data source) nebo zapisovat (Write to a data source), formát souboru (např. text 

Files s příponou .prn, .txt, .dat, .csv nebo .xls atd.)  
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Input Table, Output Table 

 Díky těmto komponentám můţeme opět číst nebo zapisovat datový soubor, ale je moţné 

téţ jednoduše vkládat data ručně. Spojení se souborem se aktualizuje pouze v případě, aţ 

provedeme nový import či export dat. 

Obdobně funguje komponenta Output Table. [10] 

  

Další komponenty, které zajišťují výměnu dat s jinými aplikacemi jsou: 

 

Axum (předpokládá se instalace Axum 5.0 nebo vyšší verze) 

Excel , Matlab, Scriptable Object umoţňuje napsat vlastní uţivatelské komponenty speciálním 

jazykem (např. Microsoft VBScript nebo JScript). 

 

  Tyto komponenty zvolíme v případě, ţe chceme dynamicky přesouvat data z Mathcadu 

do jiné aplikace, tam je zpracovávat prostředky druhé aplikace aniţ bychom Mathcad opouštěli a 

zpracovaná data vracet zpět do Mathcadu. 

 

8.4 Konverze datových formátů 
  

 Jelikoţ firmy zabývající se výrobou biologický přístrojů, pouţívají software s vlastními 

datovými formáty je nutné pouţít konverzi datových formátů, které jsme schopni zpracovávat i v 

jiných programech. Příkladem mohou být EKG záznamy s datovými formáty atr, .dat, .hea, které 

jsou vybrány z databáze na stránkách http://www.physionet.org, které nejsme schopni 

zpracovávat.  

Pro tyto účely se vyuţívají různé programy, které převádí nevhodné datové formáty: 

Jedním z programů můţe být Matlab, který pomocí m-souboru s názvem rddata.m převede 

datové formáty .atr, .dat, hea na formát s kterým je Matlab schopný pracovat.  

Pro import dat do programu Mathcad se vyuţívají následující programy: 

Wfdb2mat.exe – tento program je napsaný v jazyce C a převádí datové formáty do formátu 

s koncovkou MAT. 

Rdsamp.exe – převádí nevhodné formáty na formát s koncovkou CSV. 

Mit2edf.exe – převádí nevhodné formáty na formát s koncovkou EDF. 

 

Všechny tyto programy jsou obsaţeny na stránkách http://www.physionet.org a lze jimi 

vybrané záznamy přímo převádět do potřebných formátů. Pro tuto bakalářskou práci byl 

převeden záznam z databáze MIT-BIH Long –Term ECG Database, který je uveden v příloze 

spolu s programem na výpočt srdečního pulzu. 

9. Praktická část 
 

 Praktická část této bakalářské práce se zabývá vypracováním vzorového příkladu pro 

měření srdečního pulzu a dlouhodobé sledování změn jeho period v Mathcadu.  
 
. 

http://www.physionet.org/physiotools/wag/mit2ed-1.htm
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9.1 Postup pro výpočet srdečního pulzu a změn jeho period 
 

  Na stránkách http://www.physionet.org/physiobank/database/ se nachází veřejně 

dostupná databáze biologických signálů. Pro práci byl vybrán signál z databáze: The MIT-BIH 

Long –Term ECG Database signál, který byl zpracován v program Mathcad verze 14.0 M020 

podle obr. 19. Důleţitým předpokladem je mít dostatečné informace o signálu. Pro tento příklad 

byl pouţit signál se vzorkovací frekvencí 128Hz a datovým formátem .mat, který je kompatibilní 

se softwarem Matchad.   

 

 

Obr.19: Blokové schéma výpočtu srdečního pulzu a změn jeho period. 

 

9.1.1 Načtení záznamu 
 

K načtení záznamu se v Mathcadu pouţívá funkce Data Import Wizard, kterou získáme 

Insert- >Data- >Data Import Wizard.  
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Obr.20: Záznam minutového průběh EKG signálu. 

 

9.1.1 Umocnění signálu  
 

 Umocnění signálu se provádí pro zvýraznění špiček R-vln, a také k dosaţení kladných 

(absolutních) hodnot signálu. Umocněný signál je zobrazen na obr. 21. 
 
 

 

Obr.21: Umocněný signál EKG. 
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9.1.3 Prahování 
  

 Vychází se z předpokladu, ţe jde o signál s malým rušením a podobnými R-vlnami. 

Určení velikosti prahu je důleţitým krokem k detekci R-vln.V této bakalářské práci se vyhází 

z předpokladu, ţe prvních 1000 vzorků má shodné R-vln z nichţ se stanoví maximální hodnota z 

umocněného signálu. Poté se provede algoritmus, pomocí kterého se odstraní vyšší R-vlny 

v signálu. Dále je práh nastaven, jako část maximální hodnoty, která pro tento případ byla 

stanovena na polovinu maximální hodnoty.  

 

9.1.4 Detekce R-vln 
 

 Detektor R-vln je algoritmus sestavený s funkce If , pomocí které se hledají maxima R 

vln. Nejprve funkce porovnává jednotlivé hodnoty vzorků s prahovou hodnotou, kdyţ je hodnota 

vzorku menší, neţ je hodnota prahová tak je nová hodnota vzorku nastavena na nulu. Poté se 

postupně porovnávají další vzorky, kdyţ je velikost vzorku menší neţ velikost následujícího 

vzorku a zárovně menší, jak hodnota vzorku předcházejícího, tak je hodnota vzorku nastavena na 

nulu v jiném případě bude hodnota vzorku 10. Dále je ještě algoritmus obohacen o další If 

funkci, která porovnává nově vzniklé vzorky s 1. a 2. následujícím a pokud se sobě rovnají tak je 

nastaví na nulu. Druha funkce if se pouţívá z důvodu, kdy se v R vlně objeví více maximálních 

hodnot. 

Obr.22: Detekce R-vln. 

9.1.5 Výpočet R-R intervalu 
 

 Výpočet R-R intervalu znamená porovnání vzdálenosti po sobě jdoucích  R-vln. Toho 

bylo dosaţeno pomocí funkce match, která nám pro kaţdou detekovanou R-vlnu přiřadila právě 

danou pozici vzorku. Pomocí vzorce (9.1) byla stanovena dálka intervalu ve vzorcích. 

 

                                                     𝑅𝑅𝑣𝑧 = 𝑝𝑜𝑧𝑖+1 − 𝑝𝑜𝑧𝑖                                  (9.1) 
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kde RRvz… je vzdálenost RR-intervalu ve vzorcích, 

      pozi+1…je pozice druhého R-vlny, 

      pozi…..je pozice prvního R-vlny. 

 

Abychom dostali představu o době mezi jednotlivými údery srdce je nutné mít vzdálenost 

v časové oblasti a nikoliv ve vzorcích. Proto musíme vypočítat hodnotu R-R intervalu 

v sekundách, kterou získáme vydělením hodnoty intervalu ve vzorcích (RRvz) vzorkovací 

frekvencí (fvz) podle vztahu (9.2): 

 

     𝑅𝑅𝑡 =
𝑅𝑅𝑣𝑧

𝑓𝑣𝑧
           (9.2) 

 

kde RRt…. je RR-interval v sekundách, 

        fvz….. je vzorkovací frekvence. 

9.1.6 Vypočet srdečního pulzu 
 

 Srdeční pulz udává počet úderů (tepů) srdce za minutu. Pulz se určí z poměru počtu 

sekund za minutu a vzdálenosti mezi dvěma po sobě jdoucími R vlnami dle vzorce (9.3), 

    𝑃𝑢𝑙𝑧 =
60

𝑅𝑅𝑡
            (9.3) 

 

kde RRt…. je RR-interval v sekundách, 

       

Většina lékařských přístrojů měří průměrný srdeční pulz za minu, který vypočítáme z 

průměru třech po sobě jdoucích R-R intervalů. V Mathcadu k tomuto účelu slouţí funkce mean. 

V našem případě vyšla průměrná hodnota srdečního pulzu 75.326 tep/min. Coţ odpovídá 

srdečnímu pulzu pro člověka zdravého a klidovém stavu.  

9.1.7 HRV ( Heart rate variability) 
 

HRV má těsný vztah k průměrné tepové frekvenci a sniţuje se tehdy, kdyţ tepová 

frekvence stoupá. Jinými slovy u kratších intervalů RR je mnohem menší pravděpodobnost, ţe 

budou měnit svou délku, zatímco u delších intervalů RR je tomu naopak. Kromě toho existují 

také fyziologické důvody pro sníţení HRV v důsledku vzestupu tepové frekvence, neboť 

tendence k tachykardii je obecným projevem zvýšené sympatické aktivace a poklesu aktivity 

parasympatiku. V neposlední řadě je kolísání intervalu RR při tachykardii omezeno díky 

skutečnosti, ţe k zajištění plnění komor je vyţadován určitý minimální diastolický interval. Na 

druhé straně je nutno zdůraznit, ţe potenciální klinická vyuţitelnost HRV se jeví do značné míry 

nezávislá na rozdílech tepové frekvence. (17) Hodnocení HRV můţeme rozdělit do několika 

skupin analýz.  

 

Metoda spektrální/frekvenční analýzy – podstatou spektrální analýzy je rozloţení 

nepravidelného průběhu variability srdeční frekvence na pravidelné cykly, které reprezentují 

procesy ovlivňování průběhu srdeční frekvence. Nejčastěji se tomuto účelu pouţívá Frekvenční 

Fourierova transformace nebo autoregresivní model. Rozlišujeme 3 hlavní spektrální 

komponenty: HF- vysoká frekvence, LF- nízká frekvence, VLF – velmi nízká frekvence. 
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Spektrální analýza HRV se nejčastěji pouţívá v klinické praxi především ke stanovení prognózy 

a jak ukazatel rizika u různých typů onemocnění.[6] Příkladem můţe být obr. 20, kde je zobrazen 

rozdíl spektrálního výkonu zdravého pacienta a pacienta s hypertenzí. 

 

 

Obr.23: Rozdíl spektrálního výkonu v LF a HF (převzato z [6]). 

 

Metoda časové analýzy - pouţívá se pro dlouhodobé měření EKG signálu a zaznamenává 

časové intervaly mezi po sobě jdoucími R vlnami.  Tato metoda je vyuţita v této bakalářské 

práci v programu Mathcad, kde pro výpočet HRV slouţí funkce histogram (interval, data), která 

vrací matici se dvěma sloupci. První sloupec (h0) obsahuje středy intervalů v rozsahu min (data) 

≤ hodnota ≤ max (data) stejné délky. Druhý sloupec (h1) představuje četnost z hodnot (data) 

jehoţ hodnoty patří do daných intervalů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.24: Histogram R-R intervalů – minutového záznamu EKG. 
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Obr.25: Histogram R-R intervalů – 12-ti hodinového záznamu EKG 

 

9.2 Doplnění příkladu typickými ukázkami možných výsledků 
 

Změny period EKG signálu můţeme pozorovat u různých sinusových arytmií na obr.26. 

 

   

Obr.26: Sinusová arytmie (převzato z [20]). 

- Jedna vlna P na jeden komplex QRS. 

- Konstantní PR interval. 

- Postupná změna R-R intervalu stah od stahu. 

 

Pomalý sinusový rytmus se nazývá sinusová bradykardie, která se vyskytuje u infarktu 

myokardu, nebo u sportovních jedinců obr. 23. 

 

 
 

Obr.27: Sinusová bradykardie (převzato z [20]). 
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Rychlý sinusový rytmus se nazývá sinusová tachykardie, která se vyskytuje při strachu, fyzické 

zátěţi, bolesti. Abnormality tachykardie mohou vzniknout: 

 

1) V myokardu síní. 

2) V myokardu komor. 

 

Komorová tachykardie obr.23 (polymorfní komorová tachykardie) bývá často nepravidelná a je 

spojená se změnami v tvaru QRS komplexu. Frekvence se pohybuje přes 200 tepů za minutu. 

.  

  

Obr.28: Komorová tachykardie (převzato z [20]). 

 

Síňová tachykardie obr.24 (abnormální fokus v síních) nastává, kdyţ dojde k depolarizaci síní 

rychleji neţ 150 krát za minutu. 

 

  

Obr.29: Síňová tachykardie (převzato z [20]). 
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Závěr: 
 

 Úkolem bakalářské práce bylo seznámit se s metodami snímání základních biologických 

signálů a jejich vstupu do počítače. První část práce je tedy zaměřena na klasifikaci biologických 

signálů. Jsou zde probrány snímače biosignálů. Dostatečná pozornost je také věnována vstupu 

signálu do počítače, který je nezbytný pro následné zpracování biosgnálu v počítači. 

 

 Následujícím úkolem bylo zpracovat přehledovou studii o metodách záznamů a 

dostupných snímačích. Vybrány byly metody záznamu EKG a EEG signálů, který jsou podrobně 

rozebrány v příslušné kapitole. Pro tyty metody byl také vybrán dostupný snímače.  

 

Další částí práce bylo pořízení bilogických záznamů, které byly získány z veřejné databáze 

http://www.physionet.org/cgi-bin/ATM. Tyto záznamy patří mezi nezbytnou součást pro 

dosaţení výsledků v dalších částech práce. 

 

Dalším dílčím krokem bylo seznámit se softwarovým prostředí Mathcad, jeho moţnostmi 

zpracovávat externí signály a navrhnout konverzi nevhodných datových formátů. Činnost návrhu 

konverze pro tuto bakalářskou práci byla provedena přímo na stránkách veřejné databáze 

biosignálů.  

 

V praktické části bylo úkolem vypracovat v Mathcadu vzorový příklad pro měření 

srdečního pulzu a dlouhodobé sledování jeho period, který je uveden v příloze této práce. V 

případě měření pulzu byl pouţit algoritmus pro detekci R-vln. Tento algoritmus vychází 

z předpokladu, ţe zpracovávaný signál má podobné R-vlny a není nějak výrazně rušen, ať uţ 

brumem nebo šumem. Pro dlouhodobé sledování period EKG signálu byl v práci vyuţit 

histogram, který znázorňuje HRV v časové oblasti. 

 

Posledním úkolem bylo příklad doplnit výsledky typickými ukázkami. Typickou ukázkou 

byly různé arytmie srdečního rytmu, které se dají vyčíst z příslušných analýz HRV.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.physionet.org/cgi-bin/ATM
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
 

Pouţité zkratky: 

 

A/D    Analogově digitální převodník 

EKG    Elektrogradiogram 

EMG    Elektromyogram 

EEG    Elektroencefalogram  

FEKT     Fetální EKG 

ECoG    Elektrookulogram 

ERG    Elektroretinogram 

JIP    Jednotka intenzivní péče 

ARO    Aneteziologicko – Resistutační oddělení 

Ag    značka stříbra 

Cl    značka chlóru 

KCl    chlorid draselný 

L    indukčnost cívky 

µo    permeabilita vakua 

µr    relativní permeabilita 

C    kapacita deskového kondenzátoru 

N    počet závitů cívky 

G    konstanta respektující tvar a provedení cívky 

S    plocha desek kondenzátoru 

d    vzdálenost desek, průměr pruţné elektrody 

εo    permitivita vakua 

εr    relativní permitivita dielektrika 

U    indukce generovaného magnetického pole 

l    průměr cívky elektromagnetu, délka snímače, délka elektrod 

v     rychlost průtoku krve  

MO    minutový objem   

Z    impedance tkáně 

te    doba po kterou je vypuzována krev 

Ro    odpor termistoru      

Β    teplotní konstanta 

DP    dolní propust 

HP    horní propust 

PP    pásmová propust 

PZ    pásmová zádrţ 

FIR    finite impulse response 

IIR    infinite impulse response 

y(n)    výstupní hodnota filtru 

x(n)    vstupní hodnota filtru 

x(n-k)    reprezentace k dřívějších vstupních vzorků filtru 

ak    koeficienty diferenční rovnice 

hk    vzorky impulsní charakteristika 

H(z)    přenosová funkce 
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Tvz    vzorkovací perioda 

fvz    vzorkovací frekvence 

fmax    nejvyšší frekvence dosaţená v signálu 

XML    rozšiřitelný značkovací jazyk 

EDF    evropský datový formát 

ASCII    americký standardní kód 

FFT    Rychlá Fourierova transformace 

IFFT    Inverzní rychlá Fourierova transformace 

2DFFT    dvojrozměrná rychlá Fourierova transformace 

 

Pouţité funkce a příkazy při programovaní v Mathcadu: 

 

max(x)    maximální hodnota proměnné x 

If , otherwise   vrátí hodnotu (x) pokud je podmínka splněna jinak ji přepíše na  

               hodnotu (y) 

match     ukazuje index (pozici) pro určitou hodnotu 

mean(x)   průměrná hodnota proměnné x 

histogram   vrací matici se dvěma sloupci    
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Ukázka výpočtu srdečního pulzu 
v Matcadu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Nač etní EKG signálu: 

 

2) Transforamce matice: 

 

3) Výbě r signálu z matice: 

 

4) Umocně ní signálu: 

 

5) Výbě r prvních 1000 vzorků : 

 

 

6) Stanovení maximální hodnoty: 

 

7) Stanovení prahu: 

 

8) Detekce R-vln 
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