
 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt: 

Tato práce popisuje vybrané metody detekce QRS a rozměření EKG. V teoretické části je 

stručně popsána elektrokardiografie, metody rozměření QRS komplexů a obsahuje také 

stručnou teorii vlnkové transformace. Podrobně je popsána metoda rozměření signálu EKG 

od autorů Laguna, Jané a Caminal. V práci je popsán postup vlastní realizace algoritmu pro 

rozměření EKG založený na této metodě. Na závěr je provedeno statistické zhodnocení 

navrženého algoritmu a jeho srovnání jak s ostatními autory, tak i s autory metody. 
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Abstract: 

This project describes selected methods of the QRS detection and ECG delineation. The 

theoretical part describes the principles of electrocardiography, certain QRS complex 

measurment methods, and contains a brief introduction into the wavelet transform theory. 

The paper also detailes the ECG delineation method by Laguna, Jané, and Caminal. The 

practice of algorith realization for the ECG delineation based on this method is ilustrated. 

As a conclusion, the statistical evaluation of the drafted algorithm is composed, and also its 

respective comparison with method and other authors is provided. 
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1 Úvod 

Klinická diagnóza závisí především na anamnéze a v menší míře na fyzikálním vyšetření 

pacienta. EKG může podpořit diagnózu a v některých případech je klíčové pro léčbu 

pacienta. 

EKG je součástí našeho každodenního života. Jedná se o základní, neinvazivní 

vyšetření srdeční činnosti. Zkušení lékaři jsou schopni krátký EKG záznam vyhodnotit bez 

použití počítačového rozměřování. Při holterovském snímání EKG a záznamech dlouhých 

24, nebo dokonce 48 hodin, by ruční vyhodnocení trvalo příliš dlouho. A proto je nutné 

vyvíjet a zdokonalovat principy automatického rozměření EKG. Další možné využití 

rozměřovacích algoritmů je např. JIP (jednotka intenzivní péče), kde tyto přístroje 

upozorní na změnu nebo patologický jev vyskytující se v srdeční činnosti. 

Cílem práce je nastudovat metody rozměření signálů EKG, zejména se zaměřit na 

metodu autorů Laguna, Jané a Caminal [10] a na jejím základě realizovat vlastní 

rozměřovací algoritmus. Následně jej porovnat s autory metody a ostatními autory.   

Bakalářská práce je rozdělena do šesti tematických kapitol. Úvod práce je věnován 

teorii EKG, EKG křivce a jednotlivým vlnám. V další kapitole je popsáno obecné schéma 

rozměřování, předzpracování signálu pro rozměřování a dále jsou popsány vybrané metody 

detekce a rozměření EKG. Následně je stručně vysvětlen princip rozměření pomocí 

vlnkové transformace. Na závěr kapitoly je podrobně popsána metoda autorů Laguna, Jané, 

Caminal, která byla podkladem pro tuto práci.  

V dalších kapitolách se již věnuji praktické stránce práce, kde bylo cílem navrhnout 

algoritmus pro automatické rozměření EKG na základě metody autorů Laguna, Jané, 

Caminal. Byl popsán celý algoritmus včetně vlastních modifikací, které byly provedeny za 

účelem zkvalitnění a zpřesnění detekce. Součástí jsou také ukázky detekcí a rozměření 

jednotlivých kmitů a vln. Po popisu vlastního návrhu programu následuje statistické 

zhodnocení úspěšnosti detekce, které bylo provedeno na základě testování na standardní 

databázi CSE [Common Standards for Electrocardiography]. V této kapitole je také 

porovnání se semestrálním projektem, autory Laguna, Jané a Caminal, a také s vybranými 

autory, kteří svoje metody testovali na stejné databázi. Závěr práce shrnuje hodnocení 

návrhu algoritmu, porovnání s ostatními metodami a stanovuje další cíle a možnosti 

vylepšení. 
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2 EKG obecně 

Kontrakce každého svalu je spojená s elektrickými změnami nazývanými „depolarizace“. 

Pomocí snímacích elektrod umístěných na kůži můžeme tyto změny elektrického potenciálu 

zaznamenávat. EKG neboli elektrokardiogram je sumárním záznamem elektrické aktivity 

srdce v čase. Přístroj, který snímá EKG, nazýváme elektrokardiograf. 

V EKG lze najít charakteristické křivky, které se s jistou periodou u zdravého srdce 

opakují. Můžeme mluvit o vlnách P, Q, R, S, T a v některých případech i o vlně U (Obr. 

2.1). Vlna P reprezentuje kontrakci síní. Ve většině svodů má pozitivní polaritu a hladký 

tvar. Její doba trvání je kratší než 120 ms a její spektrum je považováno za nízkofrekvenční 

(do 10-15 Hz). Další, vlna S, je přímo spojená s komplexem vln QRS. Jedná se o 

depolarizaci komor. Tento děj trvá 70-110 ms. Svalovina komor je velice silná a proto je 

komplex QRS většinou v EKG dominantní a velice důležitý pro automatické rozměření. 

Vlna T reprezentuje repolarizaci komor. Je ovlivněna tepovou frekvencí (TF), kdy při vyšší 

TF se vlna zužuje a přibližuje ke komplexu QRS. Význam v pořadí další vlny U není zatím 

úplně jasný. [1] [14] 

 

Obr. 2.1: EKG křivka s popisem jednotlivých vln, kmitů, intervalů a úseků. [6] 

Pro kvalitativní popis EKG je třeba znát nejenom informace o vlnách samotných, ale 

i vztah resp. vzdálenost mezi nimi. Mezi nejdůležitější patří zcela jistě interval RR, 

reprezentující dobu trvání komorového srdečního cyklu. Interval PQ (v některé literatuře 

uváděn jako interval PR) vyjadřuje dobu šíření elektrického impulzu ze sinusového uzlu do 

srdečních komor. Dále rozlišujeme interval QT, segment ST, segment PR, délku komplexu 

QRS nebo interval ST. [8][14] 
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3 Vybrané metody rozměřování EKG 

Jak již bylo popsáno dříve, základním stavebním kamenem úspěšného rozměření EKG je co 

nejpřesnější detekce komplexu QRS. Je základem pro stanovení délek intervalů RR, které 

slouží k odvození tepové frekvence. Od něj se odvíjí detekce ostatních vln a intervalů. Proto 

budou nejprve v následující kapitole popsány některé z různých typů detektorů QRS. [8] 

 

Obr. 3.1: Zjednodušený náčrt spekter vln a kmitů. [8] 

Jak lze pozorovat na Obr. 3.1, komplex QRS, jehož nejvyšší extrém může dosahovat 

úrovně několika mV, má většinu energie v rozmezí přibližně 5-20 Hz s maximem mezi 10 

a 15 Hz. [8] [9] 

Všechny signály, které vstupují do jakéhokoliv automatického rozměřovacího 

algoritmu, musí být nejprve na vstupu podrobeny filtraci. Nejčastější rušivé signály, jejichž 

spektra se prolínají se spektry užitečných signálů: 

 Síťový brum, který se vyskytuje na 50 Hz. 

 Kolísání nulové izolinie (drift), vyskytuje se přibližně do 2 Hz, způsobují jej 

elektrochemické procesy na rozhraní elektroda – kůže, dýchání a pomalé pohyby 

pacienta. 

 Myopotenciály, jedná se o šum způsobený pohyby pacienta, vyskytují se většinou 

nad 100 Hz, při zátěžovém EKG mohou sahat shora až k 10-20 Hz. [8] 

Běžně se pro potlačení těchto nežádoucích složek signálů používá filtrace horní, 

nebo dolní propustí, pásmová propust, či pásmová zádrž. Avšak například pro filtraci 

myopotenciálů mají tyto propusti či zádrže malou účinnost.  
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3.1 Metody detekce QRS 

Obecně se detektory většinou skládají z předzpracování a samotné detekce QRS. Převážnou 

část předzpracování tvoří lineární filtrace, která má za úkol hlavně odstranit nežádoucí 

složky signálu, případně potlačit jiné užitečné složky signálu, jako například vlnu P a T, 

která je pro detekci v tomto kroku nepodstatná. Dále je snaha zvýraznit ve filtrovaném 

signálu složky komplexu QRS. Toho docílíme například diferencí, umocnění signálu na 

druhou, apod.  

 

Obr. 3.2: Obecný blokový diagram detektoru QRS. 

Další část tvoří hledání lokálního maxima (vlny R) pomocí pevně nastaveného, nebo 

adaptivního prahu. Ne všechny nadprahové hodnoty jsou ale hledanými extrémy, proto je 

většinou nutné nadetekovaná maxima zpřesnit.  [8] 

3.1.1 Detekce založená na umocnění filtrovaného signálu 

Blokové schéma detektoru se nachází na Obr. 3.3. Tato detekce je založena na filtraci 

předzpracovaného signálu pásmovou propustí (např. 11-21 Hz) pro zvýraznění QRS 

komplexu. Umocněním signálu dojde ke změně polarity záporných kmitů a tím i k dalšímu 

zvýraznění QRS komplexu. Takto zpracovaný signál je potřeba vyhladit. Toho docílíme 

pomocí filtrace dolní propustí. [8][14] 

Detekce je provedena hledáním nadprahových hodnot. Práh může být stanoven buď 

pevně, nebo adaptivně. Pro adaptivní práh je potřeba nastavit první hodnotu prahu 

tzv. učební fázi, kdy se například v prvních dvou sekundách signálu hledá maximum. 

Následně bývá první práh nastaven na 40 % takto nalezeného maxima. Další hodnoty 

prahu můžou být různými způsoby procentuálně vyjádřeny od předchozího, nebo 

vypočteny průměrováním několika předchozích prahů, atp. [8][14] 

Pro přesnější detekci bývá většinou prováděno několik dalších úprav. Jako jedna 

z hlavních se jeví lokální detekce maxima v předem definovaném okně, které se nachází za 

detekovanou nadprahovou hodnotou. Další úpravou je často také vložení okna za takto 

detekované lokální maximum, ve kterém se QRS komplex nepředpokládá (refrakterní fáze, 

150 ms). Není-li po 1,66 násobku předchozího RR intervalu nalezen QRS komplex, 

provádí se nové testování tohoto úseku s menší prahovou hodnotou. [8][14] 

Předzpracování Detekce extrémů
Rozhodovací 

pravidlo
Zpřesnění polohy
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Obr. 3.3: Blokové schéma detektorů QRS. Vlevo: detektor založený na umocnění filtrovaného 

signálu, vpravo: detektor založený na obálce signálu. 

3.1.2 Detekce založená na obálce signálu 

Vyhlazení umocněného signálu, které je popsáno v předešlé kapitole, nemusí být zcela 

dostatečné, a následkem toho může docházet k nepřesné detekci. Obálka signálu je pro 

detekci vhodnější, avšak realizačně trochu náročnější. [8] 

Jak lze pozorovat na Obr. 3.3, předzpracování signálu pro tuto detekci je prakticky 

stejné jako v kapitole 3.1.1, proto nebude znovu popisováno. K tomu, abychom získali 

obálku signálu, potřebujeme vypočítat jeho spektrum. Pomocí diskrétní Fourierovy 

transformace (DFT) získáme toto spektrum a následně jeho vynulováním v pásmu 

f ∈ (fvz/2; fvz) a aplikací inverzní diskrétní Fourierovy transformace (IDFT) získáme 

analytický signál. Obálku signálu poté získáme jako absolutní hodnotu analytického 

signálu. [8] 

Detekce extrémů a rozhodovací fáze probíhá po umocnění obálky stejně jako v 

kapitole 3.1.1. [8] 

Obálka signálu

Filtrace
pásmovou propustí

Umocnění
( )^2

Obálka

Filtrace
dolní propustí

Umocnění
( )^2

Detekce - 
Rozhodovací 

pravidlo

Signál EKG

Pozice QRS

Umocnění signálu
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Obr. 3.4: Rozdíl mezi detekcí založené na umocnění signálu (modře) a detekcí založené na obálce 

signálu (červeně). [8] 

3.1.3 Detekce založená na přizpůsobené filtraci 

Přizpůsobený filtr slouží k potlačení vlivu rušivého signálu na signál užitečný. Je založen na 

vzájemné korelaci dvou signálů a na principu autokorelace. Vzájemnou korelaci signálů y(n) 

a x(n) lze vyjádřit jako konvoluci  

  ryx(n)=y(n)*x(-n). (3.1)   

Z toho vyplývá, že impulsní charakteristika přizpůsobeného filtru musí mít průběh 

odpovídající časově obrácenému vstupnímu signálu  

  h(n) = x(-n). (3.2)   

Předpokládejme na vstupu x(n) jako relativně krátký impuls známého tvaru a 

y(n) = x(n)+w(n), kde w(n) je bílý šum. Vzájemnou korelaci můžeme tedy zapsat jako: 

  
ryx(n) = y(n) * x(-n) = [x(n) + w(n)] * x(-n) =  

x(n) * x(-n) + w(n) * x(-n) = rxx(n) + rwx(n), 
(3.3)   

kde rxx je autokorelace hledaného impulsu a rwx je vzájemná korelace šumu s hledaným 

signálem, která by se měla co nejvíce blížit k nule. Výsledkem autokorelace je tedy signál, 

který není korelovaný se šumem, a autokorelační špičky hledaných impulsů. Ty se pak 

mohou detekovat podobným způsobem, jako například při detekci založené na umocnění 

(prahováním).  [8] 

3.1.4 Detekce založená na rozkladu signálu bankou filtrů 

Detekce založená na rozkladu signálu bankou filtrů si je velmi blízká s detekcí založenou na 

vlkových transformacích. Jde vlastně o rozklad signálu bankou filtrů, které jsou většinou 
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realizované na pásma. Např. 1/4 až 1/2 fvz, 1/8 až 1/4 fvz, atd. Příklad je uveden na Obr. 3.5. 

[8][1] 

Signál je vhodné si rozdělit na krátké časové úseky tak, aby se v každém úseku 

vyskytoval nejméně jeden QRS komplex (nejméně 2 s). Pomocí procentuálního vyjádření 

(např. 60 % z) maximální absolutní hodnoty je stanoven práh. V dalším kroku jsou 

jednotlivé úseky filtrovány bankou filtrů a od nejvyššího pásma dolů se hledají nadprahové 

hodnoty. Pokud se ve dvou sousedních úsecích najdou ve stejné lokalitě nadprahové 

hodnoty, jedná se o QRS komplex. [8][1] 

 

Obr. 3.5: Banka pásmových propustí pro detekci komplexu QRS.  [8][1] 

3.2 Metody rozměření EKG 

Předešlý text byl věnován převážně popisu detekce vlny R a komplexu QRS. Tato detekce 

je sice pro automatické rozměření EKG zcela zásadní, ale není zdaleka jediná. Ke 

kompletnímu rozměření je potřeba dosáhnout spolehlivé detekce těchto bodů ve většině 

svodech: začátek a konec vlny P, začátek a konec komplexu QRS, konec vlny T. V této 

kapitole budou popsány některé z kompletních rozměřovacích algoritmů. 

Blokové schéma pro obecné rozměření signálu EKG je na Obr. 3.6. Jednotlivé bloky 

rozměření budou popsány v následujících odstavcích. Hned na začátku schématu je vidět, 

že předzpracování, které se provádí pro detekci QRS komplexu, je odlišné od toho, které 

bude sloužit pro detekci vlny T a P (resp. jejich začátků a konců). Komplex QRS má totiž 

odlišné frekvenční spektrum než vlny T a P, což bylo demonstrováno na Obr. 3.1. Je 

důležité detekovat začátek a konec komplexu QRS, protože, jak můžeme pozorovat i ze 

schématu a jak už bylo popsáno výše, detekce hranic QRS je jednou ze vstupních hodnot 

pro detekci konce vlny T a začátku a konce vlny P. Tyto hranice se stanovují pomocí 

časových oken, před, nebo za komplexem QRS.  

H1(z)

H2(z)

H3(z)

H4(z)

x(n)
64 až 128 Hz

32 až 64 Hz

16 až 32 Hz

8 až 16 Hz

pásmo

dB

f [Hz]8 16 32 64 128

H1(z)H2(z)H3(z)H4(z)
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Posledním bodem je přesná detekce hranic jednotlivých vln (tedy samotné 

rozměřování). Tyto bloky mohou být za účelem zpřesnění detekce doplněny o pomocné a 

korekční fáze jako např. odstranění falešně pozitivních detekcí, dodatečné zpřesňování 

polohy v původním signálu, anebo také kombinace významných hodnot z více svodů. 

 

Obr. 3.6: Obecné blokové schéma rozměřování EKG signálů. [14] 

3.2.1 Rozměření založené na vlnkové transformaci 

Metody založené na vlnkových transformacích (WT) jsou dnes nejvíce aktuální jak pro 

detekci komplexu QRS, tak pro kompletní rozměření signálu EKG.  

V následujících článcích [11][12] byla popsána dyadická forma vlnkové 

transformace. V těchto článcích je zpracovávaný signál vzorkován 250 Hz.  Vlnková 

transformace signálu f(x) je definována jako:  

  𝑊𝑠𝑓(𝑥) =
1

𝑠
∫ 𝑓(𝑡)𝛹 (

𝑥 − 𝑡

𝑠
) 𝑑𝑡

∞

−∞

, (3.4)   

kde ψ je mateřská vlnka a s je měřítko. Dyadická forma WT je omezená pouze na měřítka 

s = 2k
.  Autoři použili jako mateřskou vlnku kvadratický splajn, která je antisymetrická a 

hladká. Díky liché symetrii vlnky je signál transformován obdobně jako při derivaci. 

Nástupná hrana vlny v signálu je transformována do lokálního záporného minima a sestupná 

hrana odpovídá lokálnímu pozitivnímu maximu. Vrchol pak koresponduje s průchodem 

nulou mezi těmito lokálními extrémy. Jelikož je kmit R v signálu dominantní, v jednotlivých 

měřítkách se hledá překročení zadaného prahu, který odpovídá nástupné, nebo sestupné 

hraně kmitu R. [11][12] 

Komplex QRS odpovídá přibližně měřítku s = 2k, kde k = 2, 3, 4. Nejvíce energie 

tohoto komplexu se vyskytuje v měřítku k = 3.  Vlna R je detekována jako průchod nulou 

mezi lokálními extrémy, jak již bylo popsáno výše. Kmity Q a S jako začátek a konec 

komplexu QRS jsou detekovány z měřítka k = 1 v okně před (popř. za) kmitem R. Toto 

předzpracování

předzpracování

detekce QRS

detekce vlny T

detekce hranic

detekce hranic

detekce vlny P detekce hranic

QRS začátek
QRS konec

T konec

P začátek
P konec

EKG
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měřítko bylo zvoleno, protože tyto kmity jsou vysokofrekvenční s malou amplitudou. 

[11][12] 

Vlny T a P odpovídají přibližně měřítkům k = 4 a 5. Protože se ale na měřítku k = 5 

vyskytuje kolísání nulové izolinie (drift), bylo autory toto měřítko z detekce vyjmuto.  

Tabulka 3.1: Šířky pásem ekvivalentních filtrů dyadické DTWT. 

Měřítko Šířka pásma -3 db [Hz] 

s = 21 62,5 ~ 125 

s = 22 18 ~ 58 

s = 23 8 ~ 27 

s = 24 4 ~ 13,5 

s = 25 2 ~ 6,5 

 

Na rozdíl od autorů [11] a [12], kteří se zaměřili pouze na dyadická měřítka vlnkové 

transformace, založili autoři [2] svůj přístup na spojité vlnkové transformaci (CWT). 

Použití B-splajnu jako základní funkce umožní zhodnotit CWT v celé škále reálných 

kladných měřítek, což vede k efektivnějšímu potlačení šumu a artefaktů. Mateřskou vlnku 

zvolili autoři první derivaci kubického B-splajnu čtvrtého řádu (Obr. 3.7). Tato vlnka je 

podobná první derivaci Gaussovy funkce, která vykazuje dobré časové a frekvenční 

rozlišení.  

 

Obr. 3.7: Mateřská vlnka: první derivace B-splajnu čtvrtého řádu (vlevo) a její odpovídající 

amplitudově-frekvenční charakteristika v pěti měřítcích (vpravo). fvz = 500 Hz. [2] 

Algoritmus detekuje komplex QRS v měřítku 2, které odpovídá R vlně, pomocí 

porovnání prahů v rámci vyhledávacího okna, které je definováno pomocí průměrného RR 

intervalu a posledního RR intervalu. Začátek kmitu Q odpovídá průchodu nulovou 
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hladinou předcházející kmitu R a konec kmitu S je definován jako průchod nulovou 

hladinou následující po kmitu R. Tyto průchody nulovou izolinií jsou detekovány pomocí 

vyhledávacího okna definovaného maximální dobou trvání obou vln. [2] 

Popsaný algoritmus dokáže rozeznat pouze pozitivní a negativní vlny T. Drift a 

artefakty signálu jsou odstraněny užitím měřítka 10. T vlna je detekována následovně: je 

definováno vyhledávací okno, které se zkracuje v závislosti se zkracováním RR intervalu. 

Díky symetrii vlny T je hledán bod procházející nulovou hladinou mezi dvojicí opačných 

extrémů. [2] 

3.2.2 Metoda podle Laguna, Jané a Caminal  

V následující kapitole bude popsána metoda podle [10] jako podklad pro tuto práci. Jedná 

se o vícesvodový detektor EKG signálu (navržený pro 15 svodů). Nejprve je detekce 

provedena v každém svodu zvlášť a následně je na matici výsledků aplikováno vícesvodové 

rozhodovací pravidlo.  

Předzpracování signálu se skládá z filtrace pásmovou propustí (Lynnův filter, 0,8-

18 Hz, -3 dB). Na takto vyfiltrovaný signál (ECGPB) je aplikována diference, abychom 

získali informace o sklonu signálu (ECGDER).  

  𝑦1(𝑛) = 𝑥(𝑛) − 𝑥(𝑛 − 1), (3.5)   

kde y1(n) je výstupní hodnota daná rozdílem n-té hodnoty vstupu x od n-1 hodnoty vstupu 

x. Dále je signál vyhlazen pomocí nelineární transformace – pomocí pohybujícího se 

integračního okna, jehož šířka je 95 ms. 

Detekce QRS je realizována jako jednosvodový detektor popsaný v [13]. Jako 

rozhodovací pravidlo se využívá sklonu signálu, kdy každá správná detekce by měla mít 

maximální sklon ± 30 % předchozích QRS komplexů. 

Vícesvodový detektor pracuje následovně. Z odhadů QRSj(i) z pozice cyklu i a svodu 

j získaného jednosvodovým detektorem je aplikováno vícesvodové rozhodovací pravidlo, 

kde komplex bude považován za pozitivní detekci, pokud se jednotlivé detekce cyklu i ve 

všech 15 svodech neliší o více než 90 ms. 
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Obr. 3.8: Vícesvodové rozhodovací pravidlo. Svislé čáry představují detekce jednoho cyklu 

z jednotlivých svodů (j). [10] 

Vstupními hodnotami do rozhodovací fáze jsou detekované pozice QRSj(i) 

(j = 1…15), kde j = svod, i = cyklus, které byly detekované pomocí jednosvodového 

detektoru. Obr. 3.8 A) ukazuje možný příklad takovéto detekce. 

V takovémto souboru hodnot je vyhledána první (min) a poslední (max) hodnota. Od 

těchto hodnot se definují dvě série, každá o velikost 90 ms od dané krajní hodnoty. Obr. 

3.8 B), série 1 má 10 pozic a série 2 má 7 pozic. 

Tyto dvě série jsou porovnány, a pokud obě obsahují všech 15 detekovaných pozic, 

je rozhodnuto, že v pořadí i-tá vlna byla správně detekována ve všech svodech. Pokud 

naopak série obsahují rozdílný počet pozic, je vyloučena taková krajní hodnota (min, nebo 

max), která ve své sérii má méně pozic. Hodnota maxima resp. minima celého souboru 
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hodnot QRSi(j)(j = 1…15) je hodnota předchozí, nebo-li QRSj(l) = QRSj(l-1) (l ≥ i +1), 

zobrazeno na Obr. 3.8 B), C), resp. následující QRSj(l) = QRSj(l+1) (l ≥ i), Obr. 3.8 C), D).  

Tento proces se opakuje, dokud nejsou obě série identické. Zbývající detekce jsou 

považovány za správné v každém svodu. V těch svodech, kde nebyla detekce úspěšná, 

nebo kde byla detekce zamítnuta, nedochází k detekci hranic vln.  

 

Obr. 3.9: Vícesvodové rozhodovací pravidlo pro kmit R a následně začátek a konec komplexu 

QRS. 

QRS pozice dané detektorem mohou být kmity Q, R, nebo S. Algoritmus hledá 

nejbližší pozici vrcholu před a za QRS pozicí v signálu ECGDER (hledání průchodu 

nulou). Na základě polarity a relativní hodnoty těchto vrcholů se algoritmus rozhodne, zda 

QRS pozice náleží kmitu Q, R, nebo S. Ostatní kmity jsou hledány jako nejbližší ke QRS 

pozici nulou procházející body v ECGDER. Aby mohly být takto detekované kmity 

uznány jako pozice skutečných kmitů, musí být časový rozdíl mezi kmity v rozmezí 

fyziologické vzdálenosti mezi kmity a jejich maximální sklon musí být větší než hodnota 

maximálního sklonu asociovaného s QRS komplexem.  

Detekce vln P. Tyto vlny mají nižší frekvenční složky než QRS komplex. Znovu je 

proto aplikována dolní propust (-3 dB mezní frekvence na 12 Hz) na signál ECGDER. 

V tomto filtrovaném signálu (DERFI) je definováno okno délky 155 ms začínající 225 ms 

před pozicí R vlny. Pokud se v okně vyskytuje předchozí vlna T nebo následující vlna Q, je 

okno zkráceno. V tomto okně hledáme maximum a minimum. Pokud jsou tyto hodnoty 

větší než 2 % maximálního sklonu QRS komplexu, algoritmus usoudí, že je to vlna P. 
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V opačném případě není vlna P v daném měřeném úseku přítomna. Vlna P je určena jako 

průchod nulou mezi maximem a minimem.  

T vlnu hledáme v okně v signálu DERFI. Algoritmus rozezná čtyři typy T vlny: 

regulérní, invertovaná, bifazická +-, nebo bifazická -+. Tyto typy určí podle relativní 

pozice a hodnot maxima a minima v hledaném okně. Vlna T je opět určena jako nulou 

procházející signál mezi maximem a minimem. 

 

Obr. 3.10: Detekce konce komplexu QRS.  

Jakmile jsou nalezeny jednotlivé vlny, pokračuje se hledáním začátků a konců každé 

z těchto vln. Začátek a konec komplexu QRS se hledá následovně (Obr. 3.10): je vyhledán 

peak (pk) napravo od kmitu S (pro konec), nebo nalevo od kmitu Q (pro začátek). Tento 

peak (pk) je bodem maximálního sklonu ve vlně. Je definován práh TH = ECGDER(pk)/k. 

Hodnota k je stanovena experimentálně.  

Konec QRS je stanoven jako bod odpovídající hodnotě TH za peakem (pk) v signálu 

ECGDER. V případě, že tato hodnota není za daným peakem nalezena, aplikuje se 

minimum differentiated criterion (Obr. 3.11). Je nalezena první minimální hodnota za 

daným peakem a ta je označena jako konec QRS. Začátek QRS je stanoven obdobně, hledá 

se bod odpovídající hodnotě TH před peakem (pk).  
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Obr. 3.11: Kritérium stanovení konců vlny. 

Vícesvodové rozhodovací pravidlo pro stanovení začátků a konců vln funguje 

podobně jako v předešlém případě. Pokud je daný začátek nebo konec vlny ve všech 15ti 

svodech správně elektrofyziologicky stanoven, je vybrána za společný začátek/konec  

první/poslední (minimální/maximální) hodnota daného shluku. Ošetření špatných detekcí 

je provedeno následovně: pokud nejsou více než dvě hodnoty z různých svodů v daném 

intervalu (min. hodnota, min. hodnota + δ, nebo max. hodnota - δ, max. hodnota), je toto 

minimum/maximum považováno za špatnou detekci a je z vícesvodového rozhodování 

vyjmuto. Hodnoty δ jsou stanoveny v souladu s běžnou variabilitou manuální detekce a na 

základě předchozích měření. Bylo stanoveno δ pro Pb, Pend, QRSb = 6 ms, δ pro 

QRSe = 10 ms a δ pro Tend = 12 ms. 
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4 Navržený algoritmus 

V následujících kapitolách se pokusím popsat fungování mnou navrženého algoritmu resp. 

rozdíly oproti originální metodě podle [10], ze které jsem čerpal, a která byla hlavním 

podkladem pro tuto práci. Všechny provedené změny byly za účelem zlepšení a zkvalitnění 

detekce. 

Algoritmus má jeden spouštěcí skript (RUN.m), který následně volá jednotlivé 

funkce, které jsou „tematicky“ rozdělené. Jsou to funkce pro filtraci signálu, detekce kmitu 

R, detekce kmitů Q, S a začátků a konců QRS komplexů. Další funkce slouží k detekci 

začátku a konce vlny P, konec vlny T, vícesvodové rozhodovací pravidlo a nakonec 

statistické zhodnocení. 

4.1 Filtrace signálu 

Poté, co spouštěcí skript podle zadaných parametrů načte signály CSE databáze, jsou tyto 

signály přivedeny na vstup funkce, která má za úkol odfiltrovat nežádoucí složky signálu. Je 

zde využito filtru s konečnou impulsní charakteristikou, mezní frekvence filtru jsou 0,8 a 

26 Hz. Tyto hodnoty byly zvoleny experimentálně a algoritmus s nimi dosahuje lepších 

výsledků. Autoři v [10] zvolili mezní frekvence 0,8 a 18 Hz. V dalším kroku je vypočtena 

diference (ECGDER) a signál je umocněn na druhou (ECGDER2), čímž dojde ke zvýraznění 

komplexu QRS. Na závěr je signál vyhlazen plovoucím integračním oknem se šířkou okna 

95 ms. 

 

 

Obr. 4.1: Blokové schéma předzpracování pro rozměření komplexu QRS 

Filtrace Diference Umocnění Vyhlazení  

Detekce kmitu R Zpřesnění polohy R Detekce kmitu Q a S
Detekce QRSb a 

QRSe
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Obr. 4.2: Ukázka filtrace signálu. Signál č. 12, svod 3. Signál ECGINT je určený pro detekci QRS. 

4.2 Detekce kmitu R 

Do této části vstupuje filtrovaný, vyhlazený signál (ECGINT) a signál derivovaný 

(ECGDER). Hned po vstupu je filtrovaný signál normalizován (použili autoři v [4]), jeho 

první prahová hodnota nastavena pevně na 0,35. V okamžiku, kdy je nalezena nadprahová 

hodnota, je v okně za touto hodnotou hledáno lokální maximum. Tyto hodnoty lokálních 

maxim jsou uloženy do proměnné a následně je provedena kontrola dvojdetekce, kdy se 

odstraní předetekované R vlny. Samozřejmě je také ošetřen případ, kdy nedojde k detekci 

po dobu delší než dvou násobek předchozího RR intervalu. V tomto případě je snížen práh 

na 1/3 své předchozí hodnoty a úsek se prochází znovu.  

V dalším kroku je provedeno zpřesnění pozice pomocí hledání nejbližšího průchodu 

nulou v derivovaném signálu (ECGDER). Ve skutečnosti se prochází signál nalevo a 

napravo od v předchozím kroku detekovaného kmitu R a hledají se dvě sousední hodnoty, 

kdy první je větší než nula a druhá menší než nula, nebo naopak. Tento bod je poté 

označen jako skutečná poloha R vlny. 
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Obr. 4.3: Vlevo znázorněno zpřesnění detekce kmitu R v derivovaném signálu, vpravo prvotní 

detekce kmitu R pomocí hledání lokálních maxim ve vyhlazeném filtrovaném signálu. 

4.3 Detekce kmitů Q, S a začátku a konce QRS 

V této funkci jsou hledány v signálu ECGDER průchody nulou v časovém okně (140 ms) 

před/za vlnou R. Tyto průchody jsou poté označeny jako kmity Q (před kmitem R) a kmity 

S (za kmitem R). 

 

Obr. 4.4: Ukázka detekce konce QRS. Tečkovaná modrá a černá čára značí nulovou hodnotu 

daného signálu. 
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Následuje hledání začátku komplexu QRS (QRSb) a konce komplexu QRS (QRSe). 

Detekce QRSb a QRSe se odvíjí od detekce kmitů Q a S.  

V okně za kmitem S je hledána nejbližší maximální hodnota v derivovaném signálu, 

která odpovídá největšímu sklonu EKG signálu. Poloha QRSb je definována jako nejbližší 

hodnota, která překročí stanovený práh PH (Obr. 4.4). Tento práh PH je určen jako 

velikost maximálního sklonu signálu vydělený konstantou k, která je stanovena empiricky. 

V našem případě je k pro QRSe nastaveno na hodnotu 1,2. Začátek komplexu QRS je 

stanoven analogicky před kmitem Q. Hodnota konstanty k pro QRSb je 1,8. Po rozměření 

komplexu QRS ve všech svodech je na pozice začátků a konců QRS aplikováno 

vícesvodové rozhodovací pravidlo, které je popsáno v následující kapitole. 

 

Obr. 4.5: Ukázka úspěšného lokálního rozměření. Černá: R vlna, zelené: Q a S vlna, červené: QRSb 

a QRSe, čárkovaná azurová: referenční hodnoty QRSb a QRSe. 

Na předchozím obrázku je znázorněna úspěšná detekce kmitů R, Q a S, na jejichž 

základě mohlo dojít k detekci začátků a konců komplexu QRS. Na následujícím obrázku 

lze pozorovat neúspěšné rozměření. Jedná se hlavně o neúspěšnou detekci vlny S, která 

byla algoritmem přiřazena do místa R vlny a v grafu proto vlnu R nevidíme. Z toho 

důvodu je také konec komplexu QRS nepřesně rozměřen. Přestože došlo k viditelně přesné 

detekci kmitu Q, začátek komplexu QRS je také od referenční hodnoty poměrně vzdálen. 

Toto jsou případy, kdy by v dalších krocích mělo zafungovat vícesvodové pravidlo a mělo 

by dojít k vytvoření dostatečně reprezentativních hodnot napříč všemi svody.  
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Obr. 4.6: Ukázka neúspěšného lokálního rozměření (3. svod). Černá: R vlna, zelené: Q a S vlna, 

červené: QRSb a QRSe, čárkovaná azurová: referenční hodnoty QRSb a QRSe. 

Na následujících obrázcích jsou ukázky úspěšného globálního rozměření, již po aplikaci 

vícesvodového rozhodovacího pravidla. 

 

Obr. 4.7: Ukázka globálního rozměření, 1. svod, signál 7. 
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Obr. 4.8: Ukázka globálního rozměření, 1. svod, signál 15. 

4.4 Vícesvodové rozhodovací pravidlo  

Vícesvodové rozhodovací pravidlo je realizováno pomocí shlukové analýzy. Jedná se o 

seskupování podobných objektů do shluků na základě euklidovských vzdáleností. Aby mohl 

být shluk označen jako správně detekovaný, musí obsahovat detekce z více než poloviny 

svodů. Z těchto shluků je následně určen medián a ten je považován za začátek/konec QRS 

komplexu. Maximální vzdálenost pro zařazení detekovaných hodnot do shluku je 90 ms, 

stejně jako v [10]. 
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Obr. 4.9: Vícesvodové rozhodovací pravidlo pro začátek a konec komplexu QRS. 

4.5 Detekce začátku a konce P 

Rozměření vlny P je závislé na kvalitní detekci kmitu Q a tím i kmitu R. Zde se ukazuje už 

v předchozích kapitolách vyřčená nutnost mít kvalitní a spolehlivý detektor kmitu R. Protože 

tato vlna má mnohem nižší frekvenční složku než komplex QRS, je na signál ECGDER 

aplikována dolní propust s mezním kmitočtem 15 Hz. Filtrovaný signál je značen jako 

DERFI. Touto filtrací odstraníme zbývající šum, který tvoří vyšší frekvence, a také 

potlačíme komplex QRS.  

V signálu DERFI dochází ke zpřesnění pozic kmitů Q, opět jako hledání průchodů 

nulou, od kterých se následně odvíjí poloha vlny P. V okně (200 ms) před Q vlnou je 

vyhledána maximální hodnota. Průchod nulou mezi maximální a minimální hodnotou 

značí vrchol vlny P. Začátek (Pbg) a konec (Pend) vlny P je určen podobně jako u začátků 

a konců QRS. V okně před/za vrcholem vlny P je hledána maximální hodnota, která značí 

největší strmost v okně. Bod, který značí začátek či konec vlny P odpovídá hodnotě 

signálu, která je menší než hodnota maxima dělená konstantou. Konstanta pro Pbg = 1,2 a 

pro Pend = 1,35. 

Opět po rozměření začátků a konců vlny P ve všech svodech dochází 

k vícesvodovému rozhodovacímu pravidlu resp. shlukové analýze, která funguje 

analogicky jako u začátků a konců komplexu QRS. Výstupem je tedy jedna hodnota, která 

je společná pro všechny svody.  
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Obr. 4.10: Blokové schéma rozměření vln P a T. Shluková analýza reprezentuje vícesvodové 

rozhodovací pravidlo 

 

 

Obr. 4.11: Ukázka globálního rozměření. Signál 121, svod 3 
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Konec vlny T je hledán obdobně jako v případě vlny P. Dojde ke zpřesnění pozice 

kmitů S a v okně délky 200 ms je hledán průchod nulou mezi maximální a minimální 

hodnotou, který značí pozici vrcholu vlny T. Za tímto bodem je vyhledána v okně o délce 

60 ms maximální hodnota, která značí největší sklon signálu. Konec vlny T je definován 

opět jako hodnota maximálního sklonu signálu za vrcholem vlny T dělený konstantou, 

která je v tomto případě 1,9.  

Na závěr je po rozměření konce T ve všech svodech opět aplikováno vícesvodové 

rozhodovací pravidlo. 

4.7 Ukázky rozměření  

Na následujících obrázcích budou prezentovány různé možnosti rozměřovacího algoritmu. 

Na Obr. 4.12 lze pozorovat úspěšné rozměření všech bodů, přestože signál je úplně zarušený 

tzv. síťovým brumem. Odchylky, které vznikají mezi detekovanými body a referenčními 

pozicemi, jsou v řádu jednotek ms.  

 

Obr. 4.12: Ukázka globálního rozměření. Signál 78, svod 1.  

Obr. 4.13 znázorňuje selhání detektoru pro začátek P vlny a konec T vlny. Je to jeden 

z mála signálů, kterým současné nastavení nevyhovuje. Na dalším obrázku (Obr. 4.14) je 

opět znázorněno úspěšné globální rozměření. Tentokrát jsou zobrazeny svody 1-3.  U 

tohoto signálu si ještě můžeme povšimnout překrývající se hranice konce P vlny a začátku 

komplexu QRS. Je to způsobeno částečně velkým časovým měřítkem na ose X a také byl 
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v tomto signálu rozměření začátku komplexu QRS o několik ms chybně posunuto doleva. 

Nicméně se jednalo pořád o kvalitní a přesnou detekci. 

 

Obr. 4.13: Ukázka selhání detektoru začátku vlny P a konce vlny T. Signál 103, svod 1.  

 

Obr. 4.14: Globální rozměření signálu 104, svody 1-3. Červeně – začátek/konec QRS, modře – 

začátek/konec P, zeleně konec T. 
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v tomto svodu je zřetelnost vlny T nejmenší, resp. téměř žádná, což se odráží i na kvalitě 

detekce. Dokonce můžeme vidět úplné vynechání detektoru konce vlny T v čase 7,6-8 s opět 
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ve svodu č. 3. Ve svodech 1 a 2 je tato detekce úspěšná. Na dalším obrázku (Obr. 4.16) lze 

pozorovat ve stejném signálu, stejných svodech i stejných časových měřítcích globální 

rozměření. Můžeme porovnat hlavně ve 3. svodu úspěšnou detekci konce vlny T, což bylo 

způsobeno vícesvodovým rozhodovacím pravidlem, kdy byly špatné, anebo dokonce žádné 

lokální detekce vyhodnoceny jako nepřesné, a ze shluku vyřazeny. 

 

Obr. 4.15: Lokální rozměření signálu č. 7, svody 1-3. Červeně – začátek/konec QRS, modře – 

začátek/konec P, zeleně konec T. 

 

Obr. 4.16: Globální rozměření signálu č. 7, svody 1-3. Červeně – začátek/konec QRS, modře – 

začátek/konec P, zeleně konec T. 

7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9
-400
-200

0
200
400
600

7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9

0

1000

2000

N
a

p
ě

tí
 [

V
]

7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9
-500

0
500

1000
1500

Čas [s]

7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9
-400
-200

0
200
400

7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9

0

1000

2000

N
a

p
ě

tí
 [

V
]

7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9
0

500
1000
1500

Čas [s]



34 

5 Statistické vyhodnocení 

5.1 Databáze CSE 

Pod tímto názvem rozumíme projekt Common Standards for quantitative 

Electrocardiography (CSE), který byl založen již v roce 1978 a který obsahuje několik 

datových skupin signálů EKG. V následující kapitole bude popsána jen ta část databáze, 

která je pro testování detektoru QRS a rozměření EKG nejvhodnější. Jedná se o 

vícesvodovou originální databázi, která je rozdělena na 2 dílčí, kde jedna obsahuje 12 

standardních svodů, a druhá 3 ortogonální/Frankovy svody. [14][15] [16] 

Obě databáze obsahují shodně po 125 záznamech o délce 10 s, při vzorkovací 

frekvenci 500 Hz. Obsahují tedy 5 000 hodnot. Několik málo signálů obsahuje jen 

8 s záznamu, kde se ale poslední významný vzorek opakuje za účelem vyplnění posledních 

dvou sekund. [14][15] [16] 

K databázi jsou referenční hodnoty pěti významných bodů EKG (začátek a konec 

vlny P, začátek a konec komplexu QRS, konec vlny T). Referenční hodnoty jsou ale jen 

pro jeden cyklus každého záznamu, což je pro úplné vyhodnocení kvality rozměřovacího 

algoritmu nedostačující. [15] [16] 

5.2 Vyhodnocení a srovnání metod 

K tomu, abychom mohli hodnotit spolehlivost rozměření EKG, porovnávat a hodnotit je 

navzájem, musíme si dle doporučení stanovených v [3] stanovit následující zkratky:  

 TP (true positive) – jedná se o počet správně pozitivních detekcí 

 FP (false positive) – počet falešně pozitivních detekcí (kdy detektor mylně považoval 

jiný útvar za hledaný kmit/vlnu) 

 FN (false negative) – počet falešně negativních detekcí (kdy detektor nezachytí 

přítomný komplex QRS) 

Celkový počet cyklů v signálu je potom SP+FP. Senzitivita S+ vyjadřuje pravděpodobnost 

pozitivní detekce. Spočítáme ji jako:  

  𝑆+ =
𝑆𝑃

𝑆𝑃 + 𝐹𝑃
  (5.1)   
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Pozitivní prediktivita P+ vyjadřuje pravděpodobnost přítomnosti vlny/kmitu při pozitivní 

detekci. Spočítáme ji jako: 

  𝑃+ =
𝑆𝑃

𝑆𝑃 + 𝐹𝑃
 (5.2)   

Bohužel vyhodnocení pomocí pozitivní prediktivity použít nemůžeme. Museli bychom znát 

všechny referenční hodnoty všech cyklů v daném signálu, což u CSE databáze neznáme. 

Dalším způsobem hodnocení spolehlivosti rozměření je směrodatná odchylka. Spočítáme ji 

jako: 

  𝛿 = √
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖

, (5.3)   

kde n je počet svodů, xi je hodnota i-tého prvku a �̅� je aritmetický průměr všech odchylek. 

Stejně jako autoři Laguna, Jané, Caminal [10] i já jsem statisticky hodnotil výsledky 

ze všech 15ti svodů, abych mohl porovnat úspěšnost mého algoritmu s výsledky 

zveřejněnými autory metody. Většina ostatních autorů hodnotí pouze standardní 12ti 

svodové EKG.  

Je třeba také zmínit, že z databáze bylo vyjmuto několik signálů. Pro všechny 

rozměřované body byly vyjmuty signály 67 a 70, protože nejsou známé žádné referenční 

hodnoty z těchto signálů. Dále bylo vyjmuto několik signálů individuálně k jednotlivým 

detekcím. Jednalo se převážně o špatné a nepřesné referenční hodnoty, které by 

znehodnocovaly výsledky rozměření.   

V následující tabulce (Tabulka 5.1) je uvedena senzitivita rozměření, tedy hodnota 

udávající spolehlivost a věrohodnost detekce. Tabulka 5.2 následně uvádí srovnání metody 

s ostatními autory. Hodnocena je průměrná a směrodatná odchylka mezi referenčními a 

detekovanými pozicemi a počet zpracovávaných signálů. Průměrná a směrodatná odchylka 

udává přesnost detekce. Průměrnou odchylku můžeme na rozdíl od směrodatné odchylky, 

která udává kvalitu navrženého rozměřovacího algoritmu, korigovat pomocí přičtení 

konstanty. Příkladem toho může být průměrná odchylka rozměření konce vlny T (Tabulka 

5.2), která dosahuje -17,5 ms. Pro estetičtější prezentaci hodnot by ale mohla být 

provedena korekce za pomoci přičtení konstanty např. 17 ms. Prezentovat by se potom 

mohla průměrná ochylka konce vlny T jako hodnota -0,5 ms. Všechny vlastní naměřené 

hodnoty zde prezentované jsou bez jakékoliv korekce.  
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Tabulka 5.1: Počet analyzovaných signálů a hodnoty senzitivity. N = neměřeno 

metoda parametry 
začátek 

P 

konec 

P 

začátek 

QRS 

konec 

QRS 

konec 

T 

Semestrální 

projekt 

počet N N 115 115 N 

S+ [%] N N 100 96,52 N 

Bakalářská 

práce 

počet 116 113 123 120 123 

S+ [%] 95,69 98,23 100 100 96,75 

Z tabulky (Tabulka 5.2) je patrné, že někteří autoři se zabývali pouze rozměřením komplexu 

QRS. Například hned první uvedený autor [2] dosahuje velice přesných a kvalitních 

výsledků. Při porovnání s autory v tabulce uvedenými má pro začátek i konec komplexu 

QRS i konec T nejpřesnější detekci. Nutno však podotknout, že pro svoje rozměření využívá 

již pokročilejších metod za pomoci vlnkové transformace a rozměřuje pouze 25 signálů 

z celé databáze, resp. testuje svůj algoritmus jen proti referenčním hodnotám kardiologů (25 

signálů). Dalšími, kdo využívají vlnkovou transformaci, jsou autoři Martinez [12] a Sahambi 

[14]. Vlnková transformace dosahuje ve většině případů mnohem lepších výsledků oproti 

číslicovým metodám, což je patrné i v tabulce. Opět si ale můžeme všimnout, že Martinez 

[12] rozměřuje pouze menší část databáze CSE a Sahambi [14] počet rozměřovaných signálů 

vůbec neuvádí. 

Autoři v [4] dosáhli v součtu nejhorších výsledků. Dvě hodnoty rozměření nesplňují 

kritéria 2sCSE. Pro konec vlny P přesahuje směrodatná odchylka kritérium o necelých 16 

ms a pro začátek QRS velmi těsně o 0,1 ms. Autoři také ve své práci neuvádí počet 

analyzovaných signálů.  

Autoři Laguna, Jané a Caminal [10] jako jediní z uvedených rozměřují prakticky 

všechny signály z databáze CSE. Jejich algoritmus dosahuje v porovnání s ostatními velice 

kvalitních výsledků a všechny body rozměření jsou v tolerovaných mezích.  

Ve vlastním řešení detektoru zpracovávám ve většině případů ještě větší počet 

signálů než autoři Laguna, Jané a Caminal. V porovnání s autory původní metody dosahuje 

vlastní řešení u většiny rozměřovaných bodů lehce horších směrodatných odchylek, 

nicméně všechny body kritérium 2sCSE splňují. Výjimkou je rozměření konce vlny T, kde 

dosahuji o 4,4 ms lepší výsledek oprati autorům Laguna, Jané a Caminal. Lze si také 

všimnout značného zlepšení oproti semestrální práci. Hodnota směrodatné odchylky pro 

konec komplexu QRS je sice nižší než u aktuální práce. Je to z toho důvodu, že u 

semestrálního projektu bylo zpracováváno jen 115 signálů a senzitivita rozměření 
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dosahovala 96,52 %. Nyní je na úkor drobného zhoršení směrodatné odchylky rozměřeno 

120 signálů se senzitivitou 100 %.  

Tabulka 5.2: Porovnání dosažených výsledků s ostatními autory 

metoda parametry 
začátek 

P 

konec 

P 

začátek 

QRS 

konec 

QRS 

konec 

T 

Alvarado 

2005 [2] 

počet 25 25 25 25 25 

μ ± δ [ms] N N -4,5 ± 1,5 7,6 ± 1,8 8,2 ± 3,6 

De Chazal 

1996 [5] 

počet N N 32 27 N 

μ ± δ [ms] N N 0,9 ± 3,6 -0,6 ± 7,1 N 

Chouhan 

2008 [4] 

počet N N N N N 

μ ± δ [ms] 3,2 ± 9,2 9,4 ±27,6 -7,5 ± 6,6 0,9 ± 9,2 9,7 ± 16,5 

Martinez 

2004 [12] 

počet 25 24 32 27 26 

μ ± δ [ms] -4,9 ± 5,4 -1,0 ± 6,4 1,3 ± 6,3 5,8 ± 10,9 1,3 ± 21,8 

Sahambi 

1997 [14] 

počet N N N N N 

μ ± δ [ms] N ± 4,0 N ± 6,0 1,3 ± 2,0 N ± 4,0 N ± 20,0 

Laguna 

1994 [10] 

počet 111 111 121 121 121 

μ ± δ [ms] -0,1 ± 5,7 0,5 ± 8,3 -3,6 ± 4,2 0,1 ± 7,7 9,7 ± 16,5 

Semestrální 

projekt 2014 

počet N N 115 115 N 

μ ± δ [ms] N N -1,7 ± 7,1 -6,6 ± 9,8 N 

Bakalářská 

práce 2015 

počet 116 113 123 120 123 

μ ± δ [ms] 9,1 ± 8,7 -2,3 ± 12,3 -8,3 ± 5,9 -2,7 ± 10,9 -17,5 ± 12,1 

kritéria 

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

μ: průměrná odchylka mezi referenčními a detekovanými pozicemi,δ: směrodatná odchylka mezi 

referenčními a detekovanými pozicemi, červeně: nesplnění kritéria CSE, zeleně: splnění kritéria CSE, N: 

není uvedeno 
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Obr. 5.1: Histogram odchylek bodů rozměření. 

Na Obr. 5.1 jsou graficky znázorněny odchylky od referenčních hodnot ve formě 

histogramů. Histogramy neslouží jako standardní ukazatel výkonnosti rozměřovacích 

algoritmů. Můžeme ale pomocí nich získat informace o způsobu rozměření, který je důležitý 

zejména při ladění algoritmu. Histogramy by měly mít rovnoměrné Gaussovské rozložení se 

středem kolem nuly. Z obrázku je patrné, že ne všechny histogramy odpovídají tomuto 

ideálu. Střed kolem nuly mají jen Pend a QRSe. Z histogramu pro Pbg a QRSb můžeme 

odvodit, že oba středy jsou posunuty přibližně o 8,5 ms doleva, či doprava (což odpovídá i 

hodnotám v Tabulka 5.2). Střed rozložení Tend je jako jediný posunut o relativně velké číslo 

-17,5 ms. 
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Obr. 5.2: Křivky chybovosti 

Na předchozím obrázku (Obr. 5.2) jsou znázorněny křivky chybovosti jednotlivých bodů 

rozměření. Lze na nich potvrdit hodnoty z tabulky, popřípadě z histogramů, kdy nejmenší 

průměrnou odchylku má jednoznačně QRSb, nejvyšší pak Tend. Můžeme si také všimnout, 

že body rozměření, které mají velkou směrodatnou odchylku, což jsou Pend (δ = 12,3 ms) a 

Tend (δ = 12,1 ms), mají v křivce větší množství vrcholů oproti např. QRSb, které má 

směrodatnou odchylku nejmenší (δ = 5,9 ms). 
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6 Závěr 

V úvodu této práce jsou popsány vybrané metody rozměřování signálu EKG. Byly nastíněny 

metody rozměření QRS, následně pak komplexní rozměření EKG. Byly popsány jak metody 

založené na číslicové filtraci, tak dnes stále více užívané metody založené na vlnkové 

transformaci. Záměrně byly popsány dva rozdílné typy vlnkové transformace, dyadická 

forma vlnkové transformace, která se zaměřuje jen na měřítka dvou a spojitá vlnková 

transformace (s B-splajnem), která pracuje s měřítky v celé škále reálných kladných čísel. 

Následně jsem se podrobně věnoval metodě autorů Laguna, Jané, Caminal, která 

byla stěžejní pro tuto práci. V kapitole 4 je popsán vlastní algoritmus (realizace v 

programového prostředí MATLAB) pro kompletní rozměření signálu EKG. Navržený 

algoritmus byl testován na standardní databázi CSE stejně jako autoři původní metody 

[10]. Tímto krokem je možné následně porovnat úspěšnost metody autorů Laguna, Jané a 

Caminal s vlastní realizací. Závěrem této kapitoly je ukázka úspěšných, ale i problémových 

rozměření signálů. Velice zajímavé je pozorovat markantní rozdíl mezi lokálním a 

globálním rozměřením, kde už zapracovalo vícesvodové rozhodovací pravidlo, které je 

zcela jistě jedním z nejdůležitějších prvků pro takto přesné rozměření.  

V další kapitole je již avizované srovnání vlastního řešení rozměřovacího algoritmu 

s autory metody, dále také porovnání s ostatními autory, kteří prováděli testování na 

standardní databázi CSE. Vlastní řešení dosahuje poměrně kvalitních výsledků a myslím, 

že je srovnatelné s ostatními metodami nejenom proto, že ve všech pěti bodech rozměření 

splňuje kritérium 2sCSE. V jednom bodě, rozměření konce vlny T, dokonce splňuje 

přísnější kritérium sCSE. Autoři, kteří pro své metody využili algoritmů založených na 

vlnkových transformacích, dosahují ve většině případů lepších výsledků, než autoři metod 

založených na číslicových metodách.  

Dalším kritériem rozměření je pravděpodobnost pozitivní detekce nebo-li senzitivita, 

která nám udává procentuální úspěšnost správné detekce. Vlastním algoritmem se podařilo 

dosáhnout 100% senzitivity ve dvou z pěti rozměřovaných bodů (QRSb a QRSe). Všechny 

ostatní body dosáhly senzitivity větší než 95 %. S ostatními autory nelze senzitivitu 

porovnat, protože většina z nich ve svých pracích senzitivitu rozměření neudává. Tímto 

byly splněny všechny body zadání. Závěrem jsou ještě chybovosti rozměření znázorněny 

graficky v podobě histogramů (Obr. 5.1) a křivek chybovosti (Obr. 5.2).  

Úspěšnost detekce by bylo zcela jistě možné ještě zvýšit např. automatickou změnou 

délky okna, ve kterém se hledají průchody nulou v derivovaném signálu, popř. body 

maximální strmosti, podle tepové frekvence, resp. velikosti RR intervalů. Zamezilo by se 

tím ojedinělým případům, kdy byl např. konec vlny T detekován až za následujícím 
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začátkem vlny P. Pokud se ale tato chyba vyskytovala v signálu jen v jednom z 15ti svodů 

byla v současné podobě algoritmu eliminována vícesvodovým rozhodovacím pravidlem. Je 

ale naprosto zřejmé, že i vícesvodové rozhodovací pravidlo bude podávat lepší výsledky 

z 15ti kvalitně lokálně rozměřených bodů, než jen ze 14ti, protože detekce z 1 svodu 

musela být vyřazena jako falešně pozitivní detekce. 
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Seznam zkratek 

δ směrodatná odchylka 

μ průměrná odchylka 

2sCSE kritérium databáze CSE 

CSE databáze EKG signálů (Common Standards for quantitative 

Electrocardiography) 

CWT spojitá vlnková transformace (Contionuous Wavelet Transform)  

DERFI filtrovaný, derivovaný signál EKG 

ECGDER derivovaný, filtrovaný signál EKG 

ECGDER2 umocněný, derivovaný, filtrovaný signál EKG 

ECGINT vyhlazený, derivovaný, filtrovaný signál EKG 

ECGPB filtrovaný signál EKG 

EKG elektrokardiogram 

FN počet falešně negativních detekcí (False Negative) 

FP počet falešně pozitivních detekcí (False Positive) 

fvz vzorkovací frekvece 

P+ pozitivní prediktivita 

Pbg začátek vlny P 

Pend konec vlny P 

pk vrchol (Peak) 

QRSb začátek komplexu QRS 

QRSe konec komplexu QRS 

TP počet pravdivě pozitivních detekcí (True Positive) 

Tend konec vlny T 

 


