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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá detekcí alternací vlny T. Alternace vlny T v signálu EKG 

je považována jako ukazatel elektrické nestability srdce ve fázi jeho repolarizace, 

nastává zvýšené riziko vzniku fibrilací komor a náhlé srdeční smrti. 

Cílem této práce je seznámit se s metodami detekce alternací vlny T. Především 

prostudovat spektrální metodu a spektrální metodu v modifikaci pro průběžné 

odečítání hodnot v čase (sliding window). Navrhnout detektor komplexu QRS a 

lokalizovat vlnu T. Provést detekci TWA pomocí spektrální metody i modifikované 

spektrální metody. Tento návrh realizovat v jazyce C v odpovídajícím uživatelském 

prostředí. 

Klíčová slova 

Náhlá srdeční smrt, elektrická nestabilita srdce, alternace vlny T, TWA, 

elektrokardiogram, EKG, detektor QRS komplexu, spektrální metoda, SM, 

modifikovaná spektrální metoda, MSM, C#. 

 

 



 

Abstract: 

The thesis deals with detection of T-wave alternans. The presence of T-wave in 

surface ECG is recognized as a marker of electrical instability of heart in stage his 

repolarization, arise increased risk of emergence ventricular fibrillation and sudden 

cardiac death. 

The goal of our project is familiarize with methods of detection T-wave 

alternans. In particular spectral method and spectral method which was realized in 

variant for running reading values in time (“sliding window”). To suggest a QRS 

complex detector, localize the T-wave and to make TWA detection using spectral 

method and modified spectral method. This project is to be made in C language in 

appropriate user interface. 

Key words 

Sudden Cardiac Death, electrical instability of heart, T-wave alternans, TWA, 

Elektrocardiogram, ECG, QRS complex detector, spectral method, SM, modified 

spectral method, MSM, C# 
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1. Úvod: 

Tato práce se zabývá detekcí alternací vlny T (TWA1) v signálu EKG pomocí 

spektrální metody v jazyce C. 

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí ve většině evropských 

států. Česká republika se řadí mezi státy s nejvyšší kardiovaskulární úmrtností. V 

roce 2004 činil jejich podíl na celkové úmrtnosti 51,4 % (muži 46 %, ženy 57 %). 

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace bude toto onemocnění hlavní 

příčinou smrti nejméně do roku 2020[5]. 

V současné době bylo navrženo mnoho různých metod stanovujících riziko 

srdeční smrti analýzou alternací T vln. Ovšem velmi malá citlivost metod 

k rozpoznání těchto rizik a správné klasifikaci je důvodem k hledání stále nových 

metod. Pro snížení rizika úmrtí je potřeba najít algoritmy s vyšší citlivostí, které 

budou účinnější a lépe odhalí kardiovaskulární onemocnění. 

Jednou z těchto metod je detekce alternací vlny T ze signálu EKG spektrální 

metodou. Alternace vlny T v signálu EKG je považována jako ukazatel elektrické 

nestability srdce ve fázi jeho repolarizace, nastává zvýšené riziko vzniku fibrilací 

komor a náhlé srdeční smrti.  

Cílem této práce je seznámit se s metodami detekce alternací vlny T (TWA) 

v signálu EKG se zaměřením na spektrální metodu a její modifikaci pro průběžné 

odečítaní hodnot v čase. V této práci se budeme zabývat především zpracováním 

příslušných EKG signálů v jazyce C – jejich načtením, detekcí QRS komplexu, 

separací ST-T segmentu a analýzou TWA pomocí klasické i modifikované spektrální 

metody. Vše navrhnout v odpovídajícím uživatelském prostředí. 

 
1 T wave alternans 



 

2. Historie TWA: 

Dánský fyziolog Willem Einthoven zavedl roku 1893 na zasedání Dánské 

lékařské asociace pojem elektrokardiogram. Od roku 1895 se pořizují první přesné 

záznamy EKG a nastává jeho rozvoj jako klinického přístroje[4]. TWA byla poprvé 

popsána v roce 1908 jako variace vektoru a amplitudy vlny T vyskytující se velmi 

zřídka. V roce 1910 popsal TWA Lewis[6]. 

V roce 1948 při kontrole identifikoval Kalter u pěti pacientů makroskopické 

TWA. Mikrovoltové1 TWA bylo poprvé popsáno až v roce 1982. Kalter poprvé 

objevil spojení TWA s vysokou úmrtností pacientů[7]. 

Při testování na zvířatech v roce 1984 v MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) byla zjištěna TWA, která předcházela nástupu ventrikulární 

tachykardie2. Tento výzkum ukázal, že tato souvislost se jeví zajímavá, protože 

předznamenává pravděpodobnost výskytu ventrikulární arytmie. 

První klinické výsledky publikoval v roce 1994 Rosenbaum a prokázal 

významnou souvislost mezi výskytem TWA a výskytem výrazných srdečních arytmií 

u zkoumaného vzorku pacientů.  

Tyto alternace ovšem není jednoduché odhalit z nasnímaného signálu EKG, 

protože se pohybují v mikrovoltových hodnotách. K tomu nelze použít běžné EKG 

snímače, ale je zapotřebí kvalitních přístrojů EKG signálů. Také se začali hledat nové 

algoritmy k detekci TWA. Dochází k velkému rozmachu vyhodnocování TWA. 

Nyní je ve Spojených státech amerických TWA považována za důležitou 

součást diagnostiky a prevence nebezpečí náhlé srdeční smrti.  

V Evropské unii se výzkum a aplikace TWA provádí hlavně v těchto státech: 

Itálie, Německo, Španělsko a Velká Británie. Česká Republika v aplikaci TWA je 

pouze v experimentální fázi[9]. 

                                                 
1 V mikrovoltové oblasti dále jen TWA 
2 Zrychlená srdeční činnost komor 
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3. Popis signálu EKG a TWA: 

Srdce čerpá krev do cévního systému a zajišťuje tak zásobování těla živinami. 

Srdce je vlastně pumpa, která je řízená elektrickými stimuly. 

 

Srdeční činnost charakterizuje několik vlastností[8]: 

1. automacie - schopnost stahovat se bez vnějších podnětů, která je dána 

spontánní elektrickou aktivitou  buněk převodního systému, 

2. rytmicita - pravidelné střídání stahu (systola) a relaxace (diastola), 

3. vodivost - koordinované šíření vzruchové aktivity v srdci, 

4. dráždivost (excitabilita) - vznik vzruchů na podněty, 

5. kontraktilita – stažlivost. 

 

Zdrojem podnětů pro srdeční stahy jsou vzruchy, které vznikají a jsou vedeny 

ve zvláštních svalových buňkách v tzv. převodním systému srdečním. Podnět vzniká 

v sinoatriálním uzlu (fyziologický Pagemaker srdce), podráždění se z něj šíří do 

atrioventrikulárního uzlu, dále Hisovým svazkem, pravými a levými Tawarovými 

raménky a Purkyňovými vlákny, která přenášejí podráždění na pracovní myokard. 

Rozdíly elektrických potenciálů pak vytvářejí napětí, které můžeme měřit na 

různých částech těla nebo ze srdečních dutin. Záznam těchto potenciálů se nazývá  

Elektokardiogram  (EKG). Signál EKG je výslednicí řady činitelů (vnitřních i 

vnějších). Charakteristický průběh signálu EKG je na Obr. 1. 
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Obr. 1 Průběh signálu EKG[3] 

Důležitým parametrem při hodnocení EKG záznamu je zejména trvání 

jednotlivých úseku, jejich amplitudy a změny tvaru vln a kmitů. 

Popis signálu EKG: 

1. P vlna – depolarizace síní, vzruch vychází z SA uzlu, velikost 0 – 0,3 mV, 

obvyklá délka trvání 80 až 100 ms, 

2. P – R segment – nulová izolinie, do depolarizace komor, doba trvání okolo 

80 ms, 

3. P – R interval – doba, za kterou vzruch proběhne od SA uzlu převodní 

soustavou až k pracovnímu myokardu komor normální trvání 120 až 200 ms, 

4. QRS komplex – aktivace komor, jeho tvar je dán postupem aktivace, ta začíná 

na septu a naposledy se aktivuje báze levé komory, 

5. Q vlna – negativní, 0 – 25% R vlny, do 30 ms, 
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6. R vlna – nejvýraznější v EKG signálu dosahuje až několik mV, doba do 

100 ms, 

7. S – T segment – v této době je celá komora ve stavu depolarizace. Pokles 

nebo vzrůst do 0,1 mV, plató akčního potenciálu, 

8. Q – T interval – elektrická systola srdce, doba trvání kolem 400ms 

v závislosti na tepové frekvenci, 

9. T vlna – repolarizace komor začíná u buněk, které byly aktivovány jako 

poslední (jejich akční potenciál je kratší), proto má vlna T stejnou polaritu 

jako největší výchylka komplexu QRS komplexu, doba trvání od 100 do 

250 ms, 

10. U vlna – malá pozitivní výchylka, není vždy přítomná následuje po vlně T. 

 

Standardně se signál EKG snímá 12-ti svody Obr. 2. Tři bipolární 

Einthovenovy (končetinové)  svody (I. svod – napětí mezi levou a pravou rukou, II. 

svod – pravá ruka a levá noha , III. svod – levá ruka a levá noha), 3 unipolární 

Goldbergovy (končetinové) svody (aVL, aVR,  aVF) a 6 unipolárních hrudních 

svodů (V1,V2 až V6) vždy je jedna elektroda aktivní a druhá leží na místě, jehož 

napětí se nemění nebo zesiluje registrované změny. Toto referenční napětí se získá 

spojením končetinových svodů do hvězdy přes velké odpory tzv. Wilsnova svorka. 

Odpojením diferentní elektrody z hvězdy dosáhneme u končetinových svodů zesílení 

(augmentace proto ve značení svodů písmeno a)[8][3]. 

TWA by měla být přítomná ve všech měřených svodech (tj. ve všech výše 

uvedených), otázka je s jakou intenzitou. Některé výzkumy prokázaly, že 

nejvýrazněji je TWA přítomna ve svodech II., III., V3[9]. 
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Obr. 2 Einthovenův trojúhelník a umístění elektrod[1] 

3.1 Popis TWA 

TWA je repolarizační jev zřetelný v mikrovoltové oblasti, kde dochází 

ke změně amplitudy vlny T a ST segmentu. Je to tedy periodicky měnící se amplituda 

nebo tvar vlny T v EKG křivce v poměru 2:1. TWA je považována za významného 

ukazatele elektrické nestability srdečního svalu. Často spojovaná se syndromem 

prodlouženého QT úseku nebo alternaci časového průběhu repolarizace spojované 

s ischemií myokardu a infarktu. Jsou dva druhy TWA[1]: 

1. trvalá TWA – musí mít spojitý nárůst i pokles s tepovou frekvencí, tato 

alternace je přítomna více než 1 minutu alespoň v jednom ortogonálním 

svodu anebo alespoň ve dvou upravených hrudních svodech, 
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2. dočasná TWA – nárůst či pokles alternace s tepovou frekvencí není spojitý, 

vyskytuje se maximálně v jednom hrudním svodu a je přítomna po dobu 

kratší jedné minuty. 

 

Klasickou svodovou techniku lze využít pro měření TWA pouze v případech: 

1. signál EKG je měřen přímou elektrickou stimulací srdečního svalu nebo je 

tepová frekvence uměle zvýšena farmakologicky, u těchto metod nebyla 

oficiálně prokázána spojitost s možnou detekcí TWA, předmětem dalšího 

výzkumu je vliv těchto měření na deformaci detekce TWA, 

2. ergometrické měření – pacient absolvuje zvyšující se tělesnou zátěž na 

byciklovém ergometru, v tomto případě je nutno redukovat vzniklý svalový 

šum, který degraduje využitelnost tohoto měření[9]. 

4. Způsoby detekce TWA: 

V současnosti je nejrozšířenější metodou detekce TWA spektrální metoda, 

existuje ovšem i řada dalších metod klasifikace alternací v signálu EKG. V této 

kapitole budou popsány některé metody s detailnějším zaměřením na spektrální 

metodu a modifikovanou spektrální metodu. 

4.1 Spektrální metoda 

Výhoda této metody spočívá v jednoduchosti a ve výpočtové nenáročnosti. 

Z hlediska kompromisu mezi schopností redukce šumu a sledování variace alternující 

úrovně vlny T po celý čas je k analýze využito 128 cyklů signálu EKG. Počátek 

vlny T se vztahuje ke komplexu QRS a je dán vzorcem[11]: 
2/13,140 kk RRb += [ms] (1) 
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Obr. 3 Základní postup při výpočtu spektra TWA[5] 

Jakmile je určena pozice vlny T tak postupujeme podle Obr. 3, tzn., že ze 128 

vhodných cyklů vybereme vždy jeden bod ležící na stejném místě podle (1) každé ze 

128 vln T a seřadíme je do časové série bodů[10]. Z této série pak spočítáme pomocí 

Fourierovy transformace spektrum. Je zde zavedena relativní či normovaná frekvence 

značená jako cyklus/tep a je definovaná následovně: 

 

tep
rel f

fF =      [-] (2) 

 

kde f je frekvence výskytu variability vlny T v sérii cyklů signálu EKG a ftep 

udává celkový počet analyzovaných cyklů. Spektrum pak zobrazuje tepové fluktuace 

amplitudy vlny T. Pro nás je podstatná frekvenční složka 0,5 cyklů/tep, která 

odpovídá kolísání amplitudy vlny T v každém druhém tepu. Z toho vyplývá, že 

velikost vrcholu na Frel = 0,5 je přímo úměrná míře elektrických alternací. 

Jak je vidět na Obr. 3 vpravo dole, tak spektrum vykazuje další dva vrcholy, 

které odpovídají fluktuaci vlny T způsobené dýcháním a šlapáním. Je velmi důležité, 
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aby tyto vrcholy ležely ve spektru mimo pozici vrcholu alternace vlny T. Proto se 

užívá ergometrického pohybu, ve kterém pravidelnost pohybu vytvářejícím impulsy 

může být kontrolována. 

Pro dosažení lepších výsledků počítáme spektra pro další pozice bodů na vlně T 

a spektra odpovídající jednotlivé časové sérii se následně průměrují do výsledného 

energetického spektra, které se vyhodnocuje. 

 

 

 
Obr. 4 Definice spektrálního měření[9] 

Na Obr. 4  je zobrazeno výsledné spektrum a výpočet měřeného napětí TWA 

Valt a poměr TWA z energetického spektra. Hodnota energie spektra na relativní 

frekvenci 0,5 je označena jako S0,5 [μV2] a průměrná hodnota energie v pásmu šumu 

( 49,044,0 −∈relF ) je označena jako NBS  [μV2]. Energie TWA Salt je definována 

jako energie na Frel = 0,5 (S0,5) mínus průměrná úroveň šumu NBS  v pásmu 

49,044,0 −∈relF . 

Energie TWA Salt [μV2] je tedy definována jako: 
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NBalt SSS −= 5,0     [μV2] (3) 

a alternující napětí TWA Valt je definováno jako druhá odmocnina energie 

TWA Salt. 

altalt SV =  [μV] (4) 

Pokud je Salt negativní, Valt je považováno za nulové. Napětí TWA je měřeno 

v μV.  

Poměr TWA je poměr energie TWA Salt ke standardní směrodatné odchylce 

v pásmu šumu бNB. Poměr TWA je definován jako: 

NB

altS
k

σ
=  [-] (5) 

kde NBσ  je standardní směrodatná odchylka šumového pásma 

SNB( 49,044,0 −∈relF ) definovaná jako: 

∑ ∑
= =

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−

−
=

n

i

n

i
NBNBNB ii

S
n

S
n 1

2

1

1
1

1σ   [μV2] (6) 

Poměr TWA odráží míru, ve které TWA překračuje neurčitost měření a sděluje 

statistický stupeň spolehlivosti v měření TWA. Napětí TWA je uváženě důležité 

(optimální rozlišení TWA a šumu), jestliže je poměr TWA větší nebo roven 3, k ≥ 3. 

 

Spektrální metoda se jeví výhodná z hlediska zpracování TWA především 

v tom, že může při analýze mnoha bodů vlny T detekovat jakoukoliv variabilitu tvaru. 

Dokonce, i když amplituda nebo plocha vlny zůstává konstantní. Při odečítání 

průměrné úrovně šumu NBS , kdy je počítána energie TWA Salt, je metoda méně 

citlivá na příliš vysoký odhad napětí TWA Valt způsobené šumem, metoda je méně 

citlivá k falešným detekcím hodnoty napětí TWA Valt, které jsou způsobeny 

náhodnými variacemi šumu[9]. 
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4.1.1 Klasifikace TWA spektrální metodou 

Nejnovější kritérium klasifikace TWA spektrální metodou zavedla firma 

Cambrige Heart Inc. v roce 1998 a je definováno na Tab. 1: 

 

Výsledek testu Výsledky analýzy TWA 

Pozitivní 9,1≥altV μV, , trvalá TWA po dobu ≥ 1 minutě 3≥k

Negativní Přechodná TWA při tepové frekvenci ≤ 110 min-1 není přítomna, 

srdeční tep ≥ 105 min-1 po dobu ≥ 1 minutě, 8,1≤altV μV 

Nelze 

rozhodnout 

Tepová frekvence ≥ 105 min-1 po dobu ≥ 1 minutě, přítomnost 

trvalé TWA nelze potvrdit, VValt μ8,1<  

Neúplný 

výsledek 

Tepová frekvence ≤ 105 min-1, test nebyl pozitivní nebo nelze 

provést stimulaci srdečního rytmu na 105 min-1 

Tab. 1 Kritéria spektrální metody pro klasifikaci TWA[9] 

4.2 Spektrální metoda v modifikaci pro průběžné odečítání 

hodnot v čase (sliding window) 

Je to modifikace klasické spektrální metody (kapitola 4.1), která se snaží 

eliminovat její základní nevýhodu, a tou je nemožnost sledovat vývoj alternace TWA 

v čase. Současným trendem je proto snaha o co nejlepší zachycení vývoje alternace 

v čase. Jednou z metod, která se pokouší o zachycení vývoje TWA je i tato 

modifikace. Spektrální metoda v modifikaci pro průběžné odečítání hodnot v čase 

byla navržena jako doplněk klasické spektrální metody. Při prozkoumání zda lze tuto 

metodu použít jako samostatného klasifikátoru TWA se došlo k závěru, že použití 
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této metody by bylo přinejmenším velice problematické. Princip spektrální metody 

pro průběžné odečítání hodnot v čase1 je uveden na Obr. 5 

 

 
Obr. 5 Princip MSM[1] 

Metoda je realizována pomocí okna, které se spojitě posouvá ve stejné sérii 128 

cyklů, jaká je použita při vyhodnocování klasickou spektrální metodou. Zároveň je 

pro každé okno počítáno energetické spektrum a z něj určena velikost alternujícího 

napětí Valt. Energetické spektrum a Valt jsou počítány způsobem uvedeným v  

kapitole 4.1 s tím rozdílem, že průměrná hodnota energie v pásmu šumu NBS  je kvůli 

nedostatečnému počtu vzorků spektra počítána z pouhých dvou vzorků 

předcházejících vzorku na rel. frekvenci 0,5 (pro vysvětlení: pro okno o velikosti 32 

cyklů je en. spektrum počítáno z 32 vzorků a jeho velikost je tudíž zase 32 vzorků). 

Ostatní hodnoty (např. koeficient k) nejsou ze stejného důvodu počítány. Výsledkem 

je pak posloupnost hodnot alternujícího napětí Valt, která reprezentuje vývoj alternace 

T vlny v čase. Aby bylo dosaženo, stejného počtu hodnot Valt jako počtu vln 
                                                 
1  Dále je tato metoda označována jako MSM 
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v základní matici (tj. 128), jsou cykly chybějící v závěru výpočtu doplňovány ze 

začátku matice. Velikost okna musí být volena jako sudá – jednak kvůli často se 

opakujícímu dělení dvěma a především kvůli správné detekci spektrálního vrcholu na 

rel. frekvenci 0,5.  

Jednou z nevýhod použití metody okna je, že počátek jakékoliv změny velikosti 

alternace v čase je detekován o velikost okna dříve, než se v signálu vyskytuje. Při 

použití velmi malých oken je vliv tohoto posunu zanedbatelný, avšak pokud přejdeme 

k oknům velkým (tj. 16 a více cyklů), vliv tohoto efektu roste a klesá čitelnost vývoje 

alternace vzhledem k časové ose. Tento efekt je ještě výraznější na konci průběhu 

Valt, kde chybějící cykly na konci výpočtu, jsou doplňovány ze začátku matice. Tento 

efekt lze vyřešit tak, že stačí posunout průběh alternujícího napětí vzhledem k časové 

ose (reprezentované jednotlivými cykly) o polovinu velikosti okna[1]. 

4.3 Karhuenova-Löeveova transformace 

Při řešení řady významných úloh se lze setkat se situací, kdy výchozí počet 

znaků sledovaných u zkoumaných jevů a procesů, je značný a pro interpretaci 

nepřehledný. Pro zjednodušení analýzy a usnadnění interpretace je často vhodné 

zkoumat, zda by tyto znaky nebylo možné nahradit menším počtem jiných, 

podstatnějších znaků, shrnujících informaci o výchozích proměnných, aniž by při tom 

došlo ke ztrátě informace. Tato metoda se snaží nalézt skryté veličiny, označované 

jako hlavní komponenty či faktory, vysvětlující variabilitu a závislost původních 

proměnných. Každá analyzovaná série hlavních komponent (tep po tepu) může být 

analyzována opět spektrálně a vytváří periodogram. KLT1 lze také využít při 

zobrazení TWA přímo, kdy jsou analyzovány jednotlivé odpovídající si vzorky v sérii 

vln T. KLT má široké využití jako preprocesor pro neuronové sítě a jednou z hlavních 

výhod je i velké potlačení šumu, avšak stejně jako u MSM je použití KLT jako 

samostatného klasifikátoru velice problematické[1]. 
                                                 
1 Karhuen Löeve Transformation 
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4.4 Korelační metoda 

Metoda využívající časovou doménu pro detekci TWA je založena na definici 

snížení dimenze repolarizačního korelačního indexu ACI.  

ACI porovnává postupně každou vlnu T se vzorem (obvykle mediánem 

aktuálních vzorků všech vln T) repolarizačního segmentu až do posledního vzorku 

vlny T. V případě absence variability je každý repolarizační segment identický se 

vzorem a hodnota ACI je rovna 1 pro všechny zpracovávané vlny T. Pokud hodnota 

ACI osciluje v okolí 1 nebo 0 je amplituda analyzované vlny T menší nebo větší než 

amplituda vzoru[9]. 

4.5 Poincarého mapy a zobrazení 

Poincarého zobrazení je metoda určená pro analýzu dynamických systémů 

ukazující periodické nebo kvaziperiodické chování. Nechť x(t) je analyzovaný signál 

EKG, který je jednodimenzionálním záznamem kvaziperiodické srdeční 

elektrodynamiky. Nechť ( ) ( )[ ]ttxttx QRSiQRSi Δ+=Δ++ ψ1   ni ,1∈  (7) 

generuje sled vzorků signálu [ ]ni xxxxP ...,...,, 21= , nazvaných Poicarého 

zobrazení nebo Poincarého sekce. Poincarého zobrazení může být zobrazeno 

vykreslením závislosti diference prvního řádu: osa y - (xi+2 – xi+1 ), osa x – (xi+1 –

 xi ) [9] 

Příklad je na Obr. 6 

a) Bodový diagram s jedním shlukem. Minimální alternace. 

b) Bodový diagram se dvěma shluky. Úroveň TWA je popsána 

vzdáleností jader shluků DTWA. 
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Obr. 6 Poincaré zobrazení TWA[9] 

4.6 Metoda detekce pomocí neuronových sítí 

Využití neuronových sítí v medicíně se koncentruje hlavně na klasifikační 

účely. V současnosti představuje analýza obrazu a analýza vlnových forem 

rozpoznání a klasifikace signálu EKG nebo EEG vzoru a částečně i klinická 

diagnostika a prognostika nejúspěšnější využití neuronových sítí v klinické medicíně. 

Z hlediska zpracování signálu našla úspěšné uplatnění adaptivní neuronová analýza 

signálu EKG vln v kardiologii. Uplatňují se tu hlavně vícevrstvé neuronové sítě s 

jednou nebo více skrytými vrstvami, kterých určení se uskutečňuje různými 

modifikacemi postupu zpětného šíření chyby (Back Propagation). Úloha využití 

neuronových sítí při detekci a analýze TWA je založena na natrénování neuronové 

sítě na vzor, který reprezentuje variabilitu vln T v poměru 2:1[9]. 
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5. Vlastní řešení: 

Tato kapitola se zabývá návrhem programu pro detekci TWA. Dále se zabývá 

postupem detekce QRS komplexu. Na závěr se věnuje detekci vhodných částí 

nasnímaného signálu a následného určení pozice vlny T, která je nezbytně nutná 

k určení TWA. 

5.1 Programovací jazyk C# 

Proč právě C#? 

• C# je nový programovací jazyk, oficiálně byl uveden na trh počátkem 

roku 2002 jako součást Visual Studia .NET. 

• Tento jazyk vytvořila a šíří velká počítačová firma – Microsoft. 

• Jde o jazyk určený pro tvorbu programů pro MS Windows, 

nejrozšířenější prostředí na PC. 

• Tým, který jazyk C# navrhl, vedl Andreas Hejsberg, autor Turbo 

Pascallu a vedoucí týmu, který vyvinul Borland Delphi – dva velice 

úspěšné programovací prostředky. 

• Návrh jazyka vychází C# ze zkušeností s jazykem C++, který byl 

nejpopulárnějším programovacím jazykem v devadesátých letech 

minulého století, a s jazykem Java, který se těší velké popularitě 

v současnosti. 

 

Budeme-li od počítače chtít, aby zpracovával data, která mu předložíme, 

musíme mu také říct, co vlastně má dělat – musíme mu dát program. Jelikož procesor 

pracuje pouze s čísly, musí být i tyto příkazy vyjádřeny čísly. Toto číselné vyjádření 

instrukcí se nazývá strojový kód a je to jediná věc, které procesor rozumí. Protože 

existují různé procesory od různých výrobců, nejsou programy ve strojovém kódu 
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obvykle přenositelné mezi počítači s různými procesory. To ale není na programování 

ve strojovém kódu to nejhorší. Je asi jasné, že programování ve strojovém kódu je 

velice namáhavé a nepřehledné. Proto vznikly tzv. vyšší programovací jazyky, jako 

jsou Ada, Basic, C, C++,…, a také C#. Program ve vyšším programovacím jazyku 

obsahuje popis řešené úlohy vyjádřený pomocí vybraných anglických slov a 

popřípadě pomocí matematických výrazů. Tento program ovšem nelze na počítači 

přímo spustit. Takovýto program se proto musí přeložit do strojového kódu nebo 

interpretovat tj. speciální program, který bude číst zdrojový text a provádět příkazy, 

které v něm najde. Interpretované programy běží obvykle podstatně pomaleji než 

překládané. 

C# je tak trochu zvláštní případ. Zdrojový kód programu napsaného v tomto 

jazyce se přeloží, ovšem nikoli do strojového kódu počítače, ale do univerzálního 

pomocného jazyka označovaného Microsoft Intermediate Language1 (MSIL, nebo jen 

IL). Ten se pomocí dalšího překladače převede do strojového kódu cílového počítače 

– ale zpravidla až v okamžiku, kdy program spustíme. To znamená, že na cílovém 

počítači musí být překladač z IL do strojového kódu. Tento překladač se nazývá JIT2. 

Překladače JIT jsou celkem tři a liší se tím, zda se program přeloží celý v době 

instalace, v době spuštění nebo zda se budou překládat jeho jednotlivé části až 

v okamžiku, kdy jsou opravdu potřeba. 

C# je na rozdíl od svého předchůdce C++ čistě objektový jazyk. To znamená, že 

vše v tomto jazyce jsou objekty a můžeme se na něj dívat jako na zjednodušenou a 

vylepšenou verzi programovacího jazyky C++. 

Nezbytnou podmínkou pro programování je instalace prostředí 

.NET Framework, které lze získat zdarma na webové adrese 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/[12][13]. 

                                                 
1 V poslední době se používá označení Common IL (společný mezijazyk) 
2 Just In Time, neboť překládá právě v době, kdy je potřeba 
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5.2 Návrh QRS detektoru 

Návrh QRS detektoru vychází z filtrace metodou nulovaní spektrálních čar ve 

spektru zpracovávaného signálu. Detektor dále využívá prahování signálu, kdy nejsou 

hodnoty pod prahem uvažovány. Je zde využito poznatku, že tepová frekvence 

nemůže přesáhnout hodnoty 400 tepů za minutu a lze proto použít lokální špičkový 

detektor s plovoucím oknem. Blokové schéma QRS detektoru je na Obr. 7  

 

 
Obr. 7 Blokové schéma QRS detektoru 

Vstupním signálem x(n) jsou signály dostupné na [2] a signály měřené ve FN 

Bohunice. Tento signál po načtení vstupuje do prvního bloku. Filtrace je realizována 

pomocí nulování spektrálních čar. Tato filtrace je ideální a nevnáší žádné zpoždění. 

Její nevýhodou je, že nelze pracovat v on-line režimu. Jelikož konstrukce programu 

není vytvářena pro práci on-line, lze tuto nevýhodu zcela zanedbat. Tuto filtraci 

realizujeme tak, že vstupní signál x(n) o délce N vzorků a o vzorkovací frekvenci fvz, 

pomocí Fourierové transformace transformujeme do spektrální oblasti, kde každý 

vzorek 0 – N/2 odpovídá určité frekvenci, přičemž nultá spektrální čára odpovídá 
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stejnosměrné složce. Jakmile jsme pomocí FFT1 získaly frekvenční spektrum signálu 

lze již nulovat ty spektrální čáry, které nám odstraní frekvence mimo zajímavou 

oblast a tou je oblast v rozmezí od 11 do 26 Hz, těchto hodnot bylo dosaženo 

empiricky a byly vyhodnoceny jako nejlepší pro získání co nejlepších výsledků při 

detekci QRS komplexu. Na Obr. 8 nahoře je zobrazen původní signál délky 

N = 1000 vzorků, uprostřed je zobrazeno spektrum tohoto signálu a dole je zobrazeno 

spektrum s ponechanými spektrálními čarami na frekvencích 11 až 26 Hz. 

 

 
Obr. 8 Filtrace nulováním spektrálních čar 

                                                 
1 Fast Fourier Transform 
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5.2.1 Postup při nulování spektrálních čar 

Jakmile získáme frekvenční spektrum pomocí FFT, je zapotřebí vynulovat 

relevantní spektrální čáry. Které spektrální čáry je zapotřebí vynulovat zjistíme 

z následujících výpočtů. 

K tomu aby bylo možné tuto metodu použít je zapotřebí znát tyto údaje: 

1. vzorkovací frekvenci fvz, 

2. počet vzorků N, 

3. dolní kmitočet f1, 

4. horní kmitočet f2. 

Jestliže je splněn výše uvedený požadavek, je výpočet již snadný a budeme se 

držet následujícího postupu. 

Nejprve si spočítáme, po jakém frekvenčním kroku jsou spektrální čáry řazeny, 

tzn. jaké frekvence jednotlivé spektrální čary reprezentují. 

N
f

f vz=Δ  [Hz] (8) 

Z tohoto vzorečku lze odvodit, že k-tá spektrální čára odpovídá frekvenci: 

fkf Δ⋅= , [Hz] (9) 

pak lze spektrální čáru k1 která odpovídá dolnímu kmitočtu f1 

f
fk
Δ

= 1
1  [ - ] (10) 

a spektrální čáru k2 pro horní kmitočet f2 

f
f

k
Δ

= 2
2  [ - ] (11) 

Jelikož je spektrum symetrické kolem fvz/2 (je vidět na Obr. 8 uprostřed a dole), 

aby byl výsledný signál opět reálný je zapotřebí ponechat frekvenční složky i v této 

symetrické části spektra. Pozici těchto složek zjistíme následovně, nejprve si 

vypočítáme frekvence f21 a f22, které symetricky kolem fvz/2 odpovídají f1 a f2: 

121 fff vz −=  [Hz] (12) 

222 fff vz −=  [Hz] (13) 
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Nyní lze podle (9) spočítat k21 a k22 : 

f
fk
Δ

= 21
21  [ - ] (14) 

f
f

k
Δ

= 22
22  [ - ] (15) 

5.2.

                                                

2 Další zpracování filtrovaného signálu 

Z výše uvedených vzorečků jsme si odvodili výpočet k1, k2, k21 a k22, pomocí 

těchto parametrů můžeme vynulovat všechny spektrální čáry a ponecháme pouze 

spektrální čáry ležící v intervalech k1 až k2 a k22 až k21. Následně můžeme provést 

IFFT1 a získáme tak požadovaný filtrovaný signál pásmovou propustí 11 až 26 Hz, 

který je zobrazen na Obr. 9 uprostřed. 

 

 
1 Inverse Fast Fourier Transform 
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Obr. 9 Filtrovaný a umocněný signál EKG 

Tento filtrovaný signál jsme v následujícím kroku umocnili jak je vidět na 

blokovém schématu na Obr. 7. Umocněním jsme odstranili zápornou část signálu, 

takže maximum bude odpovídat jak kladným výchylkám R vlny, tak i záporným 

výchylkám, tudíž detekce bude účinná pro obě možnosti polarity QRS komplexu a 

zároveň se umocněním dosáhne lepšího odstupu šumových částí signálu od 

užitečných. Umocněný a filtrovaný signál je zobrazen na Obr. 9 dole, kde je vidět jak 

maximum výchylky odpovídá pozici vrcholu QRS komplexu (Obr. 9 nahoře). Toto 

maximum v následujících krocích budeme detekovat. V umocněném signálu najdeme 

nejprve v učební fázi (2500 vzorků) maximum a vhodně zvolíme práh, tak aby 

nedocházelo k detekování těch částí signálu, které nemohou být vrcholem QRS 

komplexu a zároveň, aby nedocházelo vynechání QRS komplexu s nízkou 

amplitudou. Jako vhodný práh bylo zvoleno 30 % z nalezeného maxima. První práh 
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odpovídá 30% nalezeného maxima v učební fázi a další práh je 30% předchozího 

nalezeného maxima. V dalším kroku bylo zvoleno plovoucí okno o délce 150 ms. 

Tato délka byla zvolena z poznatku, že tepová frekvence nemůže překročit 

400 tepů za minutu. Toto okno bylo aplikováno na signál, po kterém se posunovalo 

vždy o délku okna, přičemž v každém úseku se hledalo maximum, které zároveň 

přesáhlo výše zmíněný práh. Je-li toto maximum nalezeno, zapíše se jeho pozice i 

hodnota a okno přejde na další úsek signálu. Celý proces se opakuje, dokud není 

prohledán celý signál. Vznikne nám tak soubor pozic a amplitud nalezených vrcholů 

QRS komplexů. V posledním bloku korekce se zkontroluje, zda nalezené vrcholy 

odpovídají správným pozicím a provede se popřípadě korekce. Například leží-li 

vrchol přesně na rozhraní dvou oken je velice pravděpodobné, že bude detekován 

v obou oknech jako dva samostatné vrcholy R s pozicemi lišícími se pouze o jeden 

vzorek. Proto byla zavedena korekce, která určí správnost, aby se nemohla tato 

chybná detekce vyskytnout jako správný výsledek. Tento blok dále zahrnuje korekci 

na detekci falešných maxim. Se stejným prahem se tentokrát zkontrolují skutečné 

hodnoty amplitudy signálu v místě nalezených maxim. Pokud nalezené maximum leží 

pod tímto prahem, je odstraněno. Provede se opravná detekce, kdy se prohledá 

filtrovaný signál bez těchto falešných maxim. V bloku korekce se na závěr prováděla 

korekce na přesnou pozici vrcholu R, kdy se tato pozice mohla lišit o jeden nebo 2 

vzorky. Nyní jsou na výstup poslány skutečné pozice nalezených QRS komplexů 

(hodnoty špiček R vlny a jejich pozice). Tento detektor QRS byl testován na 

signálech dostupných na [2] a na signálech naměřených ve FN Bohunice. 

Spolehlivost detekce u těchto signálu byla vysoká viz. kapitola 6.1. Takto navržený 

detektor QRS byl nespolehlivý jen u signálů s velmi netypickým průběhem křivky 

EKG a u signálů, které byly zkresleny z velké míry šumem. 
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5.3 Výběr vhodných po sobě jdoucích 128 cyklů EKG 

Aby bylo umožněno použít spektrální metodu k hodnocení TWA ze signálu 

EKG, je zapotřebí vybrat 128 po sobě jdoucích cyklů. Tyto cykly by měly pro 

správnou klasifikaci TWA splňovat následující kritéria[1]: 

• velikost amplitudy vrcholu vlny R komplexu QRS se nesmí lišit o víc 

jak 30 % z mediánu všech amplitud, 

• hodnota RR intervalu těchto cyklů nesmí být menší jak 500 ms a větší 

jak 630 ms, tj., že tepová frekvence musí ležet v intervalu 95-120 tepů 

za minutu.  

Pokud není nalezeno 1291 vhodných po sobě jdoucích R vln, je tento signál 

označen za nevhodný a je potřeba provést nové měření. 

Při návrhu výběru 129 R vln bylo zapotřebí upravit kritérium pro interval 

tepové frekvence, protože použité signály z [2] tento parametr nesplňovaly. Tepová 

frekvence se u těchto signálů pohybovala okolo 60 tepů za minutu. Bez této úpravy 

by nebylo možné ověřit funkčnost výběru 128 cyklů. Z této úpravy vyplývá nutnost 

upravit vzorec (1), který byl odvozen právě pro rozsah RR intervalu 500 ms až 

630 ms. 

5.4 Návrh detektoru počátku vlny T 

Máme-li nalezené QRS komplexy, přičemž máme udané polohy vrcholů R ve 

vzorcích, tak každý tento vrchol označme Rpolk, kde k značí k-tý cyklus. Můžeme 

vypočítat polohu počátku vlny T v každém k-tém cyklu podle již dříve zmíněného 

vztahu (1) 2/13, , kde RRk odpovídá vzdálenosti R-R intervalu v k-tém 

cyklu v [ms]. 

140 kk RRb +=

                                                 
1 129 proto, že jedině z nich lze získat 128 vln T 
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Postup výpočtu pozice počátku vlny T je následující, jelikož poloha pozice RRk 

je uvedena v počtu vzorků je zapotřebí ji přepočítat na [ms].  

[ ] [ ]
vz

kk f
vzorkyRRmsRR 1000

⋅=  (16) 

Nyní lze podle (1) vypočítat bi z kterého vypočítáme pozici vlny T v k-tém 

cyklu podle následujícího vzorce[1]: 

kkk bRpolp += , [ms] (17) 

opět pozici počátku pk přepočítáme na vzorky: 

[ ] [ ]
1000

vz
kk

f
mspvzorkyp ⋅= , (18) 

máme-li pk ve vzorcích, je to námi hledaná pozice počátku vlny T a lze od 

tohoto bodu vybrat hodnoty amplitudy celého komplexu ST – T po určitém kroku. 

Tyto hodnoty se pak uspořádají do matice hodnot všech komplexů ST – T. Které se 

budou dále zpracovávat a vyhodnocovat. 

Jelikož filtrací nelze zcela potlačit drift nulové izolinie signálu EKG, jsou 

hodnoty vzorků komplexů ST-T vztaženy k hodnotě plató. 

Hodnota plató je definována jako hodnota v segmentu P-R viz. Obr. 1 a 

v každém cyklu je počítána podle empiricky zjištěného vztahu[9]: 

( ) ( )[ ]63:84 −−= kkk RpolxRpolxmediánplató   [μV] (19) 

To znamená, že počítáme medián hodnot signálu EKG (84-64 ms) před 

vrcholem vlny R. 

Jak bylo zmíněno v kapitole 5.3, je zapotřebí poupravit vzorec (1), aby byly 

nalezeny skutečné počátky vlny T. Změny spočívaly v tom, že konstanta 40 ms byla 

nahrazena konstantou 50 ms a poté byl nalezen počátek vlny T. 
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5.5 Realizace aplikace v jazyce C# 

5.5.1 Předzpracování signálu 

Signály dostupné na [2] jsou ambulantně získané signály s vzorkovací frekvenci 

250 Hz. Datový soubor obsahuje signály ze dvou svodů. Je k němu přiložen 

hlavičkový soubor, který obsahuje informace o použitých svodech, věku, pohlaví 

medikaci a klinickém nálezu pacienta. Načtení do prostředí Matlab je prováděno 

funkcí rddata.m, která je dostupná na http://www.physionet.org/physiotools/matlab/. 

Signály získané měřením z FN Bohunice na systému Boston Scientific[9]. 

Tento signál je navzorkován vzorkovací frekvencí 3000 Hz. Data byla poskytnuta 

v souboru čitelným prostředím Matlab s příponou mat. V každém souboru je 

zaznamenán signál z jednoho svodu. Pro rychlejší zpracování byl tento signál 

převzorkován na vzorkovací frekvenci 500 Hz. Převzorkování obstarává funkce 

prevz.m a je realizováno ve frekvenční oblasti. 

Tyto odlišné soubory byly sjednoceny pro čtení programem do textového 

souboru, kdy každý soubor obsahuje jeden svod, ve kterém jsou ve sloupci uloženy 

jednotlivé vzorky signálu. Oddělení desetinného místa je prováděno desetinnou 

čárkou a vzorky jsou uloženy v mV. 

5.5.2 Detektor QRS 

Celý výše uvedený postup návrhu QRS byl prováděn v jazyce C#, přičemž 

kontrola správné funkce detektoru byla prováděna v prostředí Matlab, kde lze snadno 

provádět grafickou kontrolu správnosti návrhu. V tomto prostředí byla především 

prováděna volba nejlepších parametrů pásmové propusti pro detektor QRS. 

Vzhled navrženého uživatelského rozhraní detektoru je na Obr. 10. Pro 

zpracování signálu je nejprve nutné otevřít soubor s nasnímaným signálem, to 

provedeme pomocí tlačítka Otevřít v menu Soubor. Nasnímaný signál je uložen 

v textovém souboru s příponou txt. Po zmáčknutí na toto tlačítko se otevře open file 
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dialog, kde si najdeme zvolený soubor a ten otevřeme, je-li vše v pořádku tak se 

zobrazí otevřený signál. Soubor je načten a připraven ke zpracování. 

 

 
Obr. 10 Program pro detekci TWA - detekce QRS komplexů 

Je-li u souboru se signálem přiřazen soubor stejného jména s příponou hdr načte 

se společně se signálem i hlavička, která se zobrazí pravém textovém okně. Hlavička 

je opět v textovém souboru s příponou hdr. V této hlavičce jsou obsaženy jak 

základní údaje o pacientovi tak i informace o vzorkovací frekvenci a svodu. Na 

prvním řádku je zapsané číslo udávající vzorkovací frekvenci, druhý řádek udává typ 

svodu. Další tři řádky obsahují základní údaje o pacientovi. Třetí řádek udává 

pohlaví, v souboru je zapsané F nebo M pro ženu respektive muže. Na čtvrtém řádku 

je zapsané jméno pacienta a pátý řádek obsahuje rok narození pacienta. Tyto údaje lze 

vynechat s tím, že v souboru bude na daném místě volný řádek. Povinný údaj je 

pouze vzorkovací frekvence. Je-li přítomna hlavička, vzorkovací frekvence se volí 
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automaticky. Jestliže k souboru není hlavička přiřazena, je potřeba v  prvním kroku 

vybrat vzorkovací frekvenci.  

Nyní je možné spustit detekci QRS komplexu stisknutím tlačítka Det QRS. 

Pokud není zadaná vzorkovací frekvence a nenačte se ze souboru, tak se po kliknutí 

na tlačítko Det QRS do textového okna uprostřed vypíše hlášení “Není zadaná 

vzorkovací frekvence!“. Proběhne-li vše v pořádku, zobrazí se v signálu svislé čáry 

v místě vrcholů komplexu QRS a do textového okna uprostřed vypíše počet 

detekovaných QRS komplexů a vypočtená tepová frekvence. 

Po detekci se signál automaticky upraví tím, že se z něj odstraní stejnosměrná 

složka a částečně kolísání nulové izolinie a to do takové míry, aby se nezkreslil 

segment ST. Filtr typu horní propust má nastavenou mezní frekvenci na 0.5 násobek 

tepové frekvence. Na Obr. 11a) je ukázka signálu původního signálu a na Obr. 11b) je 

ukázka signálu s odstraněnou stejnosměrnou složkou a s potlačením kolísání nulové 

izolinie. 

 

 
Obr. 11 Odstranění stejnosměrné složky a kolísání nulové izolinie 
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Pro zlepšení detekce QRS komplexu je možné před detekcí zvolit polaritu vlny 

R (ukázka na Obr. 12). Na Obr. 12 nahoře je ukázka chybné detekce QRS komplexu, 

kdy je na místo vlny R detekovaná vlna S. Na Obr. 12 dole je již tato chybná detekce 

odstraněná pomocí volby polarity vlny R. 

 

 
Obr. 12 Program pro detekci TWA - detekce QRS komplexů – volba polarity. 
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V menu Nastavení → Detektor QRS → Filtr se otevře okno, kde je možné si 

libovolně, v rámci určitých mezí, změnit horní a dolní mezní kmitočet filtru detektoru 

QRS. Zadáním nových hodnot a potvrzením klikem na tlačítko OK se tyto hodnoty 

uloží a budou používány jako výchozí pro detektor QRS. Tlačítkem Původní se 

hodnoty vrátí do základního nastavení. 

V menu Nastavení → Detektor QRS → Nastavení prahu (%) se otevře volba 

prahu, kde máme možnost volit práh detektoru QRS komplexu. Volit je možné 

z hodnot 20 až 50 % po kroku 5%. Jako výchozí hodnota je zvolen práh 30 %. 

5.5.3 Detektor vlny T 

Po provedení detekce QRS je již možné provést detekci vlny T. Tlačítko Det T 

se aktivuje a zobrazí se tlačítko pro ruční volbu počátku vyhledávání 128 cyklů Obr. 

12. Při ruční volbě klikneme na tlačítko Ručně a následně si můžeme vybrat místo v 

signálu odkud chceme začít hledat 128 cyklů. Jakmile si toto místo vybereme, 

klikneme myší na něj přímo do grafu a zde se zobrazí svislá modrá čára. Nyní lze 

spustit detekci 128 vhodných cyklů kliknutím na tlačítko Det T. Pokud proběhne 

výběr vhodných po sobě jdoucích 128 cyklů podle kritérií uvedených v odstavci 

kapitoly 5.3 bez problému, zobrazí se výběr těchto cyklů s vyznačením začátků a 

konců 128 vln T viz. Obr. 13. Při automatické volbě se signál prohledává od prvního 

detekovaného QRS komplexu a hledá se 128 cyklů, které splňují kriteria uvedená v 

5.3. Jestliže není u prvních 128 cyklů splněna jedna ze dvou podmínek, tak se signál 

nahradí následujícími 128 cykly od místa nesplnění podmínky. Takto se postupuje, 

dokud není nalezeno vhodných 128 cyklů, popřípadě dokud je signál dostatečně 

dlouhý a lze pokračovat v hledání. Obdobně tomu je i při ruční volbě počátku akorát 

výchozí bod je místo označení svislou modrou čárou. 
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Obr. 13 Program pro detekci TWA – detekce vlny T 

Není-li signál vhodný, zobrazí se varovné hlášení “Signál není vhodný pro 

detekci TWA! “, v případě ruční volby se zobrazí “Signál má příliš málo cyklů pro 

detekci, zvolte jiný počátek! “ a detekce se neprovede. 

5.5.4 Detektor TWA - spektrální metoda 

Je-li výběr 128 cyklů a detekce vlny T (podle kapitoly 5.4) úspěšná zobrazí a 

zpřístupní se velké tlačítko Detekce TWA viz. Obr. 13, které zpřístupní možnost 

detekovat přítomnost TWA ve vybraném úseku signálu EKG. Jestliže klikneme na 

tlačítko Detekce TWA, provede se výběr bodů vlny T z vyznačené oblasti na Obr. 13. 

V této oblasti se vybere 60 hodnot, které se pro každou pozici vlny T zařadí do 

proměnné typu vícerozměrné pole. Postup výpočtu je uveden v kapitole 4.1. Po 

zprůměrování 60 spekter se zobrazí v okně grafu výsledné spektrum. V informačním 

textovém okně se vypíše vypočítané alternující napětí TWA Valt  a poměr TWA 

značený jako k, výpočet je uveden v kapitole 4.1 rovnice (3) až (6) s postupem 

znázorněným na Obr. 4. Výsledek spektrální metody je zobrazen na Obr. 14 a Obr. 15 
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Obr. 14 Program pro detekci TWA – spektrální metoda, negativní výsledek 

 
Obr. 15 Program pro detekci TWA – spektrální metoda, pozitivní výsledek 
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Pro zobrazení detailu v okolí relativní frekvence 0.5, kde se vyskytuje fluktuace 

amplitudy vlny T v poměru 2:1, slouží tlačítko Detail. Tato fluktuace je významná 

pro výsledné hodnocení alternujícího napětí. Zobrazený úsek po kliknutí na tlačítko 

Detail je na Obr. 16. Na tomto úseku získáme výseč relativních frekvencí od 0.4 do 

0.6 s maximální velikostí, která je rovna maximální hodnotě energetického spektra 

v této výseči. Tlačítkem Zpět se vrátíme do původního zobrazení výsledku spektrální 

metody. 

 
Obr. 16 Program pro detekci TWA – spektrální metoda, detail 

5.5.5 Detektor TWA – modifikovaná spektrální metoda 

V menu Nastavení si označíme MSM, tím se aktivuje spektrální metoda 

v modifikaci pro průběžné odečítání hodnot v čase. MSM si můžeme aktivovat již při 

spuštění programu, v tom případě se tato metoda detekce TWA provede současně se 

spektrální metodou při kliknutí na tlačítko Detekce TWA. Je-li provedena spektrální 

metoda a následně označíme MSM, okamžitě se začne provádět výpočet MSM. 
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Postup výpočtu je uveden v kapitole 4.2 a je naznačen na Obr. 5. Výpočet se provádí 

po dvou cyklech pro délku oken 8 až 32 cyklů. Maximální délka okna byla zvolena 

v závislosti na náročnosti výpočtů a výtěžnosti získané informace. Při velikosti okna 

větší než 32 ztrácíme již přehled o vývoji alternace. Vykreslený signál je 

s provedenou korekcí posunu, jak je uvedeno v posledním odstavci kapitoly 4.2. 

Vzhled programu při aktivované MSM vidíme na Obr. 17, kde v pravé části grafické 

oblasti je zobrazena klasická spektrální metoda a v levé části modifikovaná spektrální 

metoda (červený graf). Dole uprostřed se zobrazí jezdec pro plynulou volbu délky 

okna a do informačního okna se zobrazí aktuální velikost okna. 

 

 
Obr. 17 Program pro detekci TWA – modifikovaná spektrální metoda 

Při aktivované MSM máme možnost si zobrazit ideální průběh alternace 

v libovolné pozici a délce. Tuto ideální simulaci najdeme v menu Nastavení → 

Simulace TWA → Ideální průběh. Při aktivování ideální simulace si můžeme vybrat 

z jedné, nebo dvou vložených alternací. Dále si volíme umístění počátku alternace a 

její délku trvaní. Výpočet ideální simulace spustíme kliknutím na tlačítko Ok. Ideální 

simulovaná alternace se vykreslí modře přímo do grafu reálného signálu viz. Obr. 17. 
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V grafu se rovněž vyznačí oblast vložené ideální alternace. Ovládací prvky ideální 

simulace jsou v aplikaci uloženy vlevo dole. 

Protože je MSM poměrně výpočetně náročná, provede se nejprve výpočet pro 

všechny velikosti oken se současným zobrazováním výsledku po každém 

vypočítaném vývoji alternací s danou délkou okna. Po ukončení výpočtu lze již 

plynule prohlížet výsledky pro jednotlivé velikosti oken pomocí posuvného jezdce. 

5.5.6 Další možnosti programu 

V této kapitole jsou popsány rozšířené funkce programu, usnadňující práci 

s programem a další podporou detekce TWA v signálu EKG. 

Chceme-li simulovat TWA ve snímaném signálu, pak aktivujeme tlačítko 

Trvalá alternace (Přechodná alternace) v menu Nastavení → Simulace TWA → 

Reálný. Tímto se v načteném signálu ve vybraných 128 cyklech nasimuluje 

přítomnost trvalé alternace v signálu EKG pro případ volby Trvalá alternace. Při 

volbě Přechodná alternace se v načteném nasimuluje přítomnost dočasné alternace, 

kdy první alternující úsek začíná ve 30 cyklu a trvá po dobu 10 cyklů a druhý 

alternující úsek má počátek v 80 cyklu a trvá po dobu 20 cyklů. Tato funkce je zde 

zejména pro otestování správnosti teorie spektrální metody. Veškeré alternace byly 

simulovány pomocí změny amplitudy každé druhé T vlny přičtením Gaussova okénka. 

Další a velice užitečnou funkcí vytvořeného programu je možnost si ukládat výsledky 

spektrální metody a modifikované spektrální metody. Jakmile provedeme detekci 

TWA spektrální metodou, popřípadě k ní připojíme i modifikovanou spektrální 

metodu, tak se v menu Soubor aktivuje možnost Uložit výsledek. Kliknutím na tuto 

možnost se otevře save file dialog, který nám nabídne možnost uložit výsledek se 

stejným názvem, jako má otevřený soubor se signálem. Pokud zvolíme možnost 

Uložit, uloží se do souboru s příponou tws zobrazený výsledek. Soubor bude 

obsahovat výsledek spektrální metody. Pokud je aktivovaná MSM v menu Nastavení, 

uloží se navíc výsledek modifikované spektrální metody. Dále se uloží i výsledek 

ideální simulace alternací, je-li použita a to i s počátkem a délkou vložených 

alternací. 
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Uložený soubor lze otevřít v tomto programu, v menu Soubor → Otevřít si 

vybereme soubor s příponou tws a klikneme na Otevřít. Zobrazí se nám výsledek, 

stejně jako je tomu na Obr. 17, s tím rozdílem, že funkční tlačítka nebudou aktivní. 

Aktivní bude pouze jezdec pro volbu délky okna, bude-li soubor uložen 

s aktivovaným tlačítkem MSM. 

Další funkcí je v menu Nastavení → Ulož nastavení možnost uložit základní 

nastavení programu a nastavení některých funkcí. 

Volbou Ulož nastavení v jakékoliv fázi programu se uloží: 

• velikost okna, 

• označení MSM, 

• označení Trvalá alternace, 

• označení Přechodná alternace, 

• označení Ideální průběh. 

Volbou Ulož nastavení ve fází před detekcí TWA se uloží: 

• velikost zoomu, 

• velikost prahu při detekci QRS komplexu. 

Volbou Ulož nastavení ve fází zobrazení výsledku SM a MSM se uloží: 

• počet vložených ideálních alternací, 

• jejich počátky, 

• a jejich délka. 

Chceme-li obnovit původní nastavení, zvolíme v menu Nastavení → Původní 

nastavení. Po této volbě se program uvede do základního nastavení a toto nastavení si 

ponechá i při dalším spuštění. 
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6. Zhodnocení dosažených výsledků 

Tato část vyhodnocuje vlastní realizaci návrhu po jednotlivých částech. A 

zabývá se zvlášť jednotlivými kroky zpracování, úpravami a klasifikací. Přičemž je 

hodnocena úspěšnost a omezení jednotlivých částí. 

6.1 Detekce QRS komplexu 

Prvním krokem k vyhodnocování přítomnosti alternace v signálu EKG je 

správná detekce přesné pozice vlny R. Tento krok je velmi důležitý a z něj vychází 

kritéria vhodnosti signálu k detekci TWA spektrální metodou a modifikovanou 

spektrální metodou, která jsou uvedena v kapitole 5.3. Návrh detektoru QRS je 

popsán v kapitole 5.2 a vlastní realizace je uvedena v kapitole 5.5.1. K ověření byly 

použity signály dostupné na [2] a signály měřené ve FN Bohunice. 

1. Signály dostupné na [2]. QRS detektor byl testován na 44 signálech. 

Vhodnou volbou pásmové propusti a prahu bylo dosažené 100 % vlny R 

detekce u 39 signálů. V dalších třech signálech (e0111_1.txt, e0129_1.txt, 

e0133_1.txt) byla 100 % detekce QRS komplexů, ale pozice vlny R nebyla 

jednoznačně určena, z důvodu nestandardního průběhu v QRS komplexu. 

Ukázka je na Obr. 18, kde je uprostřed patrná detekovaná jiná pozice 

vlny R. U zbývajících dvou signálů (e0151_2.txt, e0155_1.txt) nebyla 

detekce QRS komplexů 100 % účinná. Tyto signály byly do značné míry 

zatíženy šumem. V místech s největším znehodnocením signálu šumem 

tento navržený detektor selhával. Ukázka je na Obr. 19, vlevo je vidět 

chybná detekce QRS komplexu, kdy je v místě neexistujícího 

QRS komplexu detekována šumová špička. Vpravo se naopak 

QRS komplex ztratil v šumu a není zde chybně detekován. Takto zašuměné 

signály se ovšem k detekci TWA nehodí. 
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Obr. 18 Chyba detekce vrcholu vlny R 

 
Obr. 19 Chybná detekce QRS komplexů 

2. Signály získané měřením ve FN Bohunice. Signály byly získány od čtveřice 

pacientů a testováno bylo standardních 12 svodů. Jelikož byla vybrána 

metoda měření, která realizuje změnu tepové frekvence elektrickou 

stimulací srdečního svalu [9], tak zřejmě docházelo vlivem nedokonalého 

potlačení těchto stimulů k záznamu do signálu EKG a jeho zkreslení. Toto 

zkreslení se nacházelo u všech pacientů a v různých podobách a velikostech 

ve všech svodech. Ukázka artefaktů je na Obr. 20, vlevo je EKG signál před 

stimulací a vpravo se již vyskytují artefakty.  

Ve většině případů tento artefakt neměl vliv na 100 % detekci 

komplexů QRS, ale u svodů s malou amplitudou zcela znemožnil správnou 
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detekci QRS komplexů. Na Obr. 21 je zobrazen stejný časový úsek záznamu 

EKG křivky, na Obr. 21 nahoře je záznam svodu, kde artefakt neovlivní 

úspěšnost detekce QRS komplexu a na Obr. 21 dole je záznam svodu, kde 

nelze detekovat správnou pozici komplexu QRS a je místo něj detekován 

vzniklý artefakt. 100 % detekce QRS komplexů rovněž nebyla u dvou 

svodů(R/Lead_No_1.txt, R/Lead_No_5.txt), obsahující značný šum. 

 

 
Obr. 20 Artefakty při elektrické stimulaci 
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Obr. 21 Artefakty u stejného signálu u různých svodů 

6.2 Detekce vlny T 

Dalším krokem je detekce vlny T, které nejprve předchází vyhledání 128 

vhodných cyklů podle kritérií uvedených v kapitole 5.3. Ze 44 zkoušených signálů z 

[2] jich 29 prošlo kritérii vhodnosti. U těchto 29 signálů byla detekce vlny T 100%. U 

signálů získaných z FN Bohunice neprošel kriterii pouze jeden signál ze všech, u 

kterých byla úspěšná detekce QRS komplexu. Detekce vlny T byla 100 %. U jedné 

pacientky byla vlna T znehodnocena artefakty, způsobenými pravděpodobně již 

zmíněnou stimulací. Ukázka je na Obr. 22. 
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Obr. 22 Artefakt ve vlně T 

6.3 Spektrální metoda 

Po úspěšné separaci vlny T je již možné provést detekci alternace vlny T 

spektrální metodou. V žádném z testovaných úseků EKG nebyla nalezena pozitivní 

TWA. Pro ověření funkce bylo zapotřebí přidat alternaci. Ukázka simulované 

pozitivní TWA je uvedena v kapitole 5.5.3 na Obr. 15. Simulace TWA vyšla 

pozitivní u všech signálů s výjimkou signálů znehodnocených šumem. Vložená 

alternace měla amplitudu 40 µV, ve výsledku SM se Valt pohybovalo v jednotkách µV. 

Ukázka výsledku SM u zašuměného signálu je na Obr. 23, kdy nebyla nalezena 

alternace a byla vyhodnocená jako negativní. 
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Obr. 23  Simulovaná TWA u zašuměného signálu Valt = 0,23µV a k = 0,02 

6.4 Modifikovaná spektrální metoda 

Z důvodu časové náročnosti a výtěžnosti informace byla zvolena maximální 

délka okna 32 cyklů. Pro vylepšení práce s programem, kdy je používána MSM, byl 

proveden výpočet všech možností délek okna napřed se současným zobrazováním 

výsledků. Tento výsledek byl uložen a následné přepínání oken je okamžité, bez 

prodlevy. Výpočet při maximální délce okna 32 cyklů trvá okolo 8 s a při zvýšení 

maximální délky okna na 50 cyklů tento výpočet trvá více jak 17 s, což už je velmi 

významné prodloužení výpočtu. 

Výskyt přechodné alternace byl u některých testovaných signálů patrný, 

nicméně pro testování správné funkce byla vytvořena simulovaná alternace a ověřena 

funkce. Na Obr. 24 je zobrazen výsledek MSM při simulaci trvalé alternace. Na 

Obr. 24 a) je zobrazen výsledek pro délku okna 8 cyklů, při volbě této délky není 
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výsledek jednoznačný. Při volbě delších oken je již z Obr. 24 b), c), d) patrné, že se 

jedná o trvalou alternaci a lze potvrdit pozitivní výsledek spektrální metody. 

 

 
Obr. 24 Simulace trvalé TWA – MSM 

Na Obr. 25 je ukázka simulace přechodné alternace, která byla vložena do 

reálného signálu na pozice, které jsou uvedené v kapitole 5.5.5. Z tohoto obrázku je 

dobře patrná přímá závislost mezi ideálními simulacemi vložené na stejné pozice jako 

u reálného signálu. Tato závislost je patrná již od nejmenší délky okna. Tím, že byla 

nalezena závislost, lze poměrně přesně stanovit výskyt TWA, který odpovídá bílé 

oblasti na Obr. 25. Se vzrůstající úrovní šumu v signálu se patrná přítomnost 

alternace projeví až u větší délky okna. Plynulá volba délky okna umožní nalézt 

optimum mezi úrovní šumu a co nejlepším vývojem alternace v čase. Nejmenší okno 

má nejlepší časovou rozlišovací schopnost, ale zároveň je výsledek nejvíc 

poznamenán šumem. Přítomnost přechodné alternace se vyhodnotí jako pozitivní u 
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SM až při přítomnosti alternace alespoň v 70 cyklech. Tato hodnota se ovšem může 

měnit v závislosti na velikosti přítomné alternace.  

 

 
Obr. 25 Simulace přechodné TWA - MSM 

7. Závěr 

V této práci jsem se seznámil s problematikou signálu EKG, se základním 

způsobem snímání elektrické aktivity srdce. Dále jsem se seznámil s problematikou 

detekce variability vlny T, která je považována za významného ukazatele elektrické 

nestability srdečního svalu.  
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V první části této práce jsou popsány základní metody detekce TWA se 

zaměřením na spektrální metodu a její modifikaci pro průběžné odečítání hodnot 

v čase.  

V další části práce byl navržen a realizován detektor QRS komplexu, který 

poměrně spolehlivě detekoval pozici vrcholu vlny R. Před vlastní detekcí počátku 

vlny T, byl navržen klasifikátor vhodnosti tohoto signálu k detekci TWA. Pokud byl 

tento signál vhodný, provedla se vlastní detekce počátku vlny T.  

Po separaci vlny T již byla realizována vlastní spektrální metoda ve vhodném 

grafickém zobrazení s vypsáním výpočtu alternujícího napětí a poměru TWA. Tato 

metoda byla ověřena na dodaných signálech, ve kterých nebyla zjištěna přítomnost 

TWA. Pro otestování funkčnosti metody bylo zapotřebí přítomnost TWA 

nasimulovat. U těchto simulovaných alternací se dle předpokladu pozitivní TWA 

vyskytla. Lze tedy konstatovat, že metoda je pro detekci TWA vhodná. 

Poté byla zpracována spektrální metoda v modifikaci pro průběžné odečítání 

hodnot v čase (sliding window), tato metoda umožňuje sledovat vývoj alternací vlny 

T v čase. Tato metoda je vhodná jako doplňková ke spektrální metodě, kdy můžeme 

vyhodnotit, zda se alternace vyskytuje pouze po určitou dobu. Tento dočasný výskyt 

pak nemá z klinického hlediska význam. A lze pak touto metou potvrdit nebo vyvrátit 

výsledek spektrální metody. 

Celý tento návrh byl realizován v programovacím jazyce C#. Pro návrh v tomto 

jazyce bylo zapotřebí prostudovat velmi rozsáhlou problematiku programování a 

seznámit se s postupy při tvorbě programů. 
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9. Seznam zkratek 

ACI – Alternans Correlation Index 

EEG – elektroencefalogram 

EKG – elektrokardiogram 

FFT – Fast Fourier Transoform 

FN – Fakultní nemocnice 

IFFT – Inverse Fast Fourier Transoform 

JIT – Just In Time 

KLT - Karhuen Löeve Transform 

MIT - Massachusetts Institute of Technology 

MSIL, IL - Microsoft Intermediate Language 

MSM – modifkovaná spektrální metoda - Spektrální metoda v modifikaci pro 

průběžné odečítání hodnot v čase (sliding window) 

PC – Personal Computer 

SA – sino-atriální 

SM – spektrální metoda 

TWA – T Wave Alternans 
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10. Přílohy 

Seznam programů a jejich stručný popis  

• Skripty a funkce Matlab v adresáři SkriptyMatlab 

rddata.m – soubor určený ke čtení signálu z[2] 

filtr.m – soubor pro filtraci signálu a srovnání filtrů FIR s filtrací pomocí 

nulování spektrálních čar 

prevz.m – soubor určený k převzorkování signálů z FN Bohunice 

• Program pro detekce TWA v adresáři Program 

DetekceTWA.exe – spustitelný program (nutnost mít na počítači 

nainstalované prostředí .NET Framework) 

fftwlib.dll – knihovna s funkcemi FFT a IFFT 

libfftw3f-3.dll - knihovna s funkcemi FFT a IFFT 

• Skripty k programu DetekceTWA.exe v adresáři SkriptyProgram 

Form1.cs – vlastní část celého programu 

Form1.Designer.cs – designová část programu s hlavním oknem  

Form2.cs – část programu pro funkci nastavení mezních frekvencí filtru 

Form2.Designer.cs - designová část programu nastavení mezních 

frekvencí filtru 

• Surové signály před zpracováním pro čtení v adresáři SignályPůvod 

• Zpracované signály pro čtení v programu v adresáři SignályČtení 

• Popisný soubor závěrečné práce (metadata) 

metadada.pdf 

• Elektronická podoba Diplomové práce 

Poul_DP.pdf 
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