
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

 Tato práce se zabývá navržením v hodného obvodu pro akvizici a zobrazení EKG signálu z 

pacienta. V teoretické části se byla nastudována anatomie srdce, jeho elektrická činnost a 

možnosti akvizice signál EKG. Na základě poznatků z teoretické části, byl navržen obvod a 

software pro akvizici EKG signálu a jeho následné zobrazení. Byla provedena série měření na 

simulátoru, pro ověření správnosti návrhu obvodu a softwaru. 
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Abstract 

 

This work deals with designing the circuit worthy for the acquisition and display of the ECG 

signal from the patient. The theoretical part was staged anatomy of the heart, its electrical 

activity and the ECG signal acquisition opportunities. On the basis of the theoretical part, was 

designed circuits and software for the acquisition of ECG signal and its subsequent display. It 

was a series of measurements on the simulator to verify the correctness of a circuit design 

software. 

 

Keywords 

  ECG, LabVIEW, amplifier, isolation amplifier, filter, signal, operational amplifier 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORKOVEC, M. Zařízení pro akvizici elektrokardiografického signálu. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2013. 57 s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Jaroslav Balogh. 



 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma zařízení pro akvizici elektrokardiogra-

fického signálu jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské prá-

ce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny 

citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedeného bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením 

tohoto projektu jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vě-

dom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 

121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení 

§ 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

V Brně dne  ............................................ 

 podpis autora 

 



 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Jaroslavu Baloghovi za odborné vedení, 

cenné rady a ochotu při konzultacích a realizaci bakalářské práce. 

V Brně dne: 28. 5. 2013 ............................................ 

 podpis autora 

   

   

    

 



 

 

Obsah 
1 Úvod ..............................................................................................................................9 

2 Anatomie a elektrická činnost srdce .......................................................................... 10 

2.1 Stavba srdce ........................................................................................................... 10 

2.2 Elektrická činnost srdce .......................................................................................... 11 

2.3 EKG - Elektrokardiografie...................................................................................... 14 

2.4 Zdroje rušení EKG ................................................................................................. 17 

2.5 Lokalizace R vlny ................................................................................................... 17 

2.6 Srdeční poruchy ..................................................................................................... 17 

2.6.1 Infarkt myokardu a jeho projevy ...................................................................... 18 

2.6.2 Fibrilace komor ............................................................................................... 18 

2.6.3 Angina pectoris ............................................................................................... 19 

2.6.4 Komorová tachykardie .................................................................................... 19 

2.6.5 Lownova klasifikace závažnosti komorových extrasystol ................................ 20 

2.6.6 Sinusová zástava (sinus arrest) ........................................................................ 20 

3 Základní blokové schéma a realizace hardwarového zapojení ................................. 21 

3.1 Výběr součástek ..................................................................................................... 21 

3.1.1 AD620 ............................................................................................................ 21 

3.1.2 OP97 ............................................................................................................... 22 

3.1.3 NE5532 ........................................................................................................... 23 

3.1.4 HCPL7840 ...................................................................................................... 23 

3.1.5 Zenerova dioda ................................................................................................ 24 

3.1.6 SECULIFE PS Base ........................................................................................ 25 

3.2 Zesílení pro AD620 ................................................................................................ 25 

3.3 Invertující zesilovač ............................................................................................... 26 

3.4 Zesílení na invertujícím zesilovači .......................................................................... 27 

3.5 Dolní propust.......................................................................................................... 28 

3.6 Galvanické oddělení ............................................................................................... 28 

3.7 Signalizace R vlny .................................................................................................. 29 

4 Softwarová realizace v prostředí LabVIEW .............................................................. 32 

4.1 LabVIEW ............................................................................................................... 32 

4.2 Čelní panel EKG monitoru ..................................................................................... 32 

4.3 Blokové schéma EKG monitoru ............................................................................. 33 

5 Diskuze ........................................................................................................................ 38 

6 Závěr ........................................................................................................................... 40 

Literatura............................................................................................................................ 41 

SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK .............................................................. 43 



 

 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................ 43 



9 

 

1   Úvod 

 Jako první zavedl elektrokardiografii jako klinickou metodu r. 1906 holandský lé-

kař E. W. Einthoven. Tato neinvazivní metoda je důležitá pro vyšetřování a odhalování změň, 

které mohou vést k poškození srdce. 

Na začátku teoretické části bude nastudována anatomická struktura srdce a jeho funkce v těle, 

dále jeho elektrická činnost a princip vzniku EKG křivky. Budou popsány možnosti akvizice 

EKG signálu z lidského těla, možné rušivé elementy v signálu a vybrané srdeční poruchy.  

Na základě poznatků bude navržen obvod pro snímání EKG signálu. Dalšími úkoly je navrh-

nout řešení signalizace R vlny, zobra-zení signálu v programovacím prostředí LabVIEW spo-

lu s jeho spektrem.   

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=E._W._Einthoven&action=edit&redlink=1
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2  Anatomie a elektrická činnost srdce 

Elektrokardiografie je ve většině případů neinvazivní vyšetření, které má velkou vypovídací 

hodnotu o stavu srdce.  Protože každá srdeční kontrakce je doprovázena vznikem napětí, které 

se síří na povrchu těla, kde jej můžeme snímat. Standardně se vyšetření provádí 12-svodovým 

systémem elektrod. 

2.1 Stavba srdce 

 Je to dutý svalový orgán tvořený čtyřmi oddíly: dvěma předsíněmi a dvěma komora-

mi. Předsíně slouží jako rezervoáry, z nichž se plní komory, které jsou skutečnými pumpami. 

Srdce pracuje jako tlakově-objemové čerpadlo, sestávající ze dvou hemodynamických samo-

statných jednotek -pravé a levé - zapojených v sérii. Každá z těchto jednotek je tvořena síní a 

komorou, oddělených od sebe chlopňovým aparátem. Žilní krev přitékající do pravé síně sys-

témem dutých žil je čerpána pravou komorou do malého oběhu (plicního), odkud okysličená 

přitéká plicními žilami do levé síně a levé komory.  Odtud je vypuzováno do tepenného sys-

tému velkého (tělního) oběhu. Ačkoliv tlakové poměry v obou řečištích se značně liší ( levá 

komora musí překonat až pětkrát vyšší odpor ve srovnání s pravou ), obě části tohoto biolo-

gického čerpadla mají stejný rytmus, stejný výdej i minutový objem krve. Viz Obr.1. 

Sledujeme-li práci srdce od úrovně makroskopické (orgánové ) až po mikroskopickou (bu-

něčnou), lze v ní vždy rozeznat dvě složky - elektrickou a mechanickou. Mezi oběma existuje 

velmi těsný vztah, nazývaný spojení excitace s kontrakcí. Určité části srdce se během vývoje 

přednostně specializovali jen na tvorbu a přenos elektrického signálu - tzv. převodní systém 

srdeční. Tvoří jej sinoatriální uzel (SA), preferenční síňové dráhy, atriventikulární uzel (AV), 

Hisův svazek, Tawarova raménka (pravé a levé ) a Purkyňova vlákna. Buňky převodního sys-

tému jsou charakteristické malým množství myofibril (nestahují se ) a vysokým obsahem gly-

kogenu. Rozlišujeme dva typy těchto buněk. Jeden typ ( v síňovém a komorovém uzlu ) je 

specializován pro vytváření sponntáních vzruchů a je tedy zdrojem srdeční automacie. Druhý 

typ je specializován pro rychlé vedení. Ostatní buňky myokardu nazýváme pracovní. Tvoří 

stěny síní a komor, včetně přepážek mezi nimi. Viz Obr. 3 [1] 

  



11 

 

 

Obr.1 Anatomie srdce 

Schéma srdce: 1 – endokard; 2 – myokard; 3 – epikard; 4 – perikard; 5 – srdeční dutiny; 6 – 

pravá síň; 7 – levá síň; 8 – pravá komora; 9 – levá komora; 10 – srdeční chlopně; 11 – mitrál-

ní chlopeň; 12 – aortální chlopeň; 13 – pulmonální chlopeň; 14 – trikuspidální chlopeň; 15 – 

oblouk aorty; 16 – pravá plicní tepna; 17 – pravé plicní žíly; 18 – horní dutá žíla; 19 – dolní 

dutá žíla; 20 – síňo-komorové septum. [17] 

2.2 Elektrická činnost srdce 

 Myokard má vedle stažlivosti tři charakteristické elektrofyziologie vlastní: dráždivost,  

vodivost a automacii. Dráždivost spočívá - tak jako u kosterních svalů nebo neuronů - v exis-

tenci klidového membránového potenciálu, jenž se na dostatečně silný vnější podmět změní 

na akční napětí. Klidové napětí u pracovního ( stažlivého ) myokardu síní a komor je -70 až -

80mV. [2] 

 

Obr.2 1.Klidový a akční potenciál komorové buňky (V), sinoatriálního uzlu (SE), kontrakce 

komory (K) [2] 
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První fáze akčního napětí pracovních buněk myokardu - depolarizace a transpolarizace ( 

překmit do kladných hodnot ). Zvláštní chování vodivosti membrány pro draslík způsobí, že 

myokard repolarizuje se zpožděním 250 až 300 ms za depolarizací. Přitom se rozvíjí proud 

vápníku do buňky. Oba mechanismy jsou odpovědné za typickou fázi plato´ a tím dlouhou 

fázi nedráždivost, refrakterity. 

Zatím co u buněk pracovního myokardu je hodnota klidového membránového napětí stála, u 

buněk převodního systému můžeme pozorovat pomalý průběžný pokles hodnot membránové-

ho napětí směrem ke kladným hodnotám - spontánní ( diastolickou, klidovou ) depolarizaci . 

Tato vlastnost je podkladem automacie, tj. schopnost těchto buněk tvořit samovolně vzruchy.  

V okamžiku, kdy membránové napětí pacemakerových buněk dosáhne spontánní depolarizací 

hodnoty, při které se otevírají vápníkové kanály, tj.-35mV u tzv. pomalých buněk v SE uzlu, 

nebo sodíkové kanály, tj -65mV u rychlých buněk v Purkyňových vláknech, nastává depolari-

zace a vzniká šířící se akční napětí. O tom, jaká bude frekvence vzruchů vznikajících v pří-

slušné buňce, rozhoduje rychlost její spontánní klidové depolarizace. Buňky v SA uzlu, kde 

ten to děj probíhá nejrychleji, jsou tedy předurčeny být tzv. primárním centrem  automacie ( u 

člověka je klidový sinusový rytmus v průměru 72/min).  Srdeční nervy ovlivňují rychlost 

spontánní klidové depolarizace, a tak řídí srdeční frekvenci podle okamžitých potřeb. 

 

Obr.3 Převodní systém srdeční. AV-atriventikulární uzel, HS-hisův svazek, LR-levé Tawaro-

vo raménko, PR-pravé Tawarovo raménko, SE-sinoátriální uzel [2] 

  

Za fyziologických podmínek vzniká vzruch v pacemakerových buňkách SA uzlu a odtud se 

šíří ke svalovině síní. Jednotlivé buňky pracovního myokardu jsou depolarizovaného lokální-

mi proudy ( vznikají mezi buňkou depolarizovanou a sousední, klidově polarizovanou a šíří se 

cestou nexů. Rychlost až 1,5 m/s se vzruch šíří tzv. preferenčními síňovými drahami k síňo-

komorovému (atriovetrikulárnímu, AV ) uzlu. Spolu s navazujícím Hisovým svazkem je to 

jediné místo, kudy se u zdravého srdce může elektrický signál šířit ze síní na komory. Jinak 

jsou síně a komory izolovány vazivovým skeletem s chlopněmi. Nejvýznamnější funkce AV 

uzlu spočívá ve velkém zpomalení vedení vzruchů (až na 0,02 m/s). Tím dosáhneme nutného 
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odstupu mezi stahem síní a komor. AV uzel má též funkci filtrační: při výrazné tachykardii se 

na komory převádí jen některé vzruchy a čerpací funkce komor nemusí být vysokou frekvencí 

síní kriticky ohrožena. Dalšími částmi převodního systému srdečního je Hisův svazek a sys-

tém Purkyňových vláken - se vzruch rychle a bez dekrementu převádí ke svalovině komor. 

Nejprve je depolarizována dolní část mezi komorové přepážky vlevo a potom postupně celá 

přepážka, srdeční hrot, stěna pravé a levé komory a nakonec báze levé komory.Vlna depolari-

zace se v celém srdci šíří stěnami od dutinové strany k povrchové.Elektrický srdeční vektor a 

elektrokardiografie 

Rozhraní mezi depolarizovanou a klidově polarizovanou buňkou představuje dipól. Tento 

dipól je možno považovat za vektor - má velikost a směr je orientován od depolarizované 

tkáme ( - ) k polarizované ( + ). Součtem všech těchto elementární vektorů v celém srdci v 

každém okamžiku vzniká okamžitý integrální vektor srdeční. Navíc, v každém okamžiku 

elektrické aktivity srdeční vektor mění svoji velikost ( počet dipólů se v průběhu cyklu mění ) 

a též směr podle toho jak se vzruch šíří složitou strukturou srdce. Srdeční vektor probíhá cyk-

lus od cyklu u zdravého srdce konstantně. 

Jsou-li všechny buňky klidově polarizovány nebo naopak všechny depolarizovány ( neexistují 

žádné dipóly ), je elektrický vektor nulový. Mezi těmito dvěma stavy vektor opisuje postupně 

čtyři smyčky: při depolarizaci síní, repolarizaci síní, depolarizaci komor a repolarizaci komor. 

Napětí tvořené elektrickým polem srdečním je tak silné, že je zle snímat nejen z povrchu srd-

ce, ale i z povrchu těla, na čemž je založena významná diagnostická metoda - elektrokardio-

grafie (EKG) K registraci elektrického srdečního pole slouží elektrody, zapojené do svodů. 

Elektrody se umísťují buď na pravé a levé předloktí a levý bérec, pak zachycují průmět elek-

trického vektoru srdečního ve frontální rovině nebo na hrudník 6 elektrod potom zachycuje 

průmět elektrického vektoru v horizontální rovině. Lze ovšem snímat křivku EKG i z jiných 

míst - např. z jícnu. Zaznamenáváme-li rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma elektroda-

mi, jde o svod bipolární. Spojí-li se elektrody dohromady přes dostatečně velký odpor, dostá-

váme místo s nulovým potenciálem - Wilsonovou svorku viz Obr. 5. Měří-li se napětí na jed-

né z elektrod oproti této svorce, jde o svod unipolární. Výsledkem registrace je EKG křivka. 

Je to vlastně záznam časového průběhu elektrických dějů na srdci. U bipolárních svodů se 

registruje průmět okamžitého v prostoru se pohybujícího elektrického vektoru srdečního na 

spojnici mezi dvěma elektrodami u unipolárních v ose svodu.  

Vlna P odpovídá depolarizace síní 

Komplex QRS depolarizaci komor 

Vlna T repolarizaci komor 

Repolarizace síní není za tělesného klidu patrná, je překryta mohutným komplexem QRS. 

Zobrazíme-li standardní končetinové svody v rovnostranném trojúhelníku, se srdcem v jeho 
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středu, získáme tzv. Einthovenův trojůhelník viz Obr. 4, na jednotlivé strany vynášíme veli-

kost kmitu R v příslušném svodu zmenšeném o součet negativných výchylek v daném svodu a 

sčítáním vektorů získáme výsledný elektrický vektor - srdeční osu. Jeho poloha nás informuje 

o umístění srdce v hrudníku a o jeho velikosti [2] 

 

Obr.4 Einthovenův trojúhelník a záznam výsledného vektoru dipólového momentu srdce v 

jednotlivých končetinových svodech. [2] 

2.3 EKG - Elektrokardiografie 

 Tato metoda se provádí, když pojmeme podezření na onemocnění srdce, používá se při 

diagnostice ischemických změn srdečního svalu nebo podezření na poruchy srdečního rytmu - 

arytmie, dále se nám na EKG projeví zvětšené srdce, plicní embolie. Dále se využívá ke sle-

dování pacientů na lůžku v nemocnici nebo jako zátěžové EKG, pro pacienty kteří prodělali 

infarkt myokardu a další zákroky, aby se zjistilo jestli při zátěži srdce pracuje správně a mno-

ho dalších vyšetření se dá provádět díky elektrokardiografii. 

Je nejstarší elektrodiagnostickou metodou, která se v průběhu mnohaletého vývoje stala sa-

mostatným vědním podoborem vnitřního lékařství a vychází z elektrofyziologických poznatků 

o chování vláken srdeční svaloviny v průběhu srdeční činnosti. Membrána vlákna myokardu 

prochází během srdečního cyklu čtyřmi fázemi elektrických změn : polarizací, depolarizací, 

transpolarizací a repolarizací. V fázích depolarizace a repolarizace se stává zdrojem napěťo-

vých změn, které se šíří k povrchu těla, odkud je můžeme vhodně umístěnými elektrodami 

snímat a po zpracování zaznamenávat. Podle polohy snímacích elektrod se rozlišují svody 

končetinoví a hrudní. viz   Obr. 6 

Svody končetinové jsou nejstarší a nejběžnější. Elektrody se standardně umisťují na pravé a 

levé zápěstí a na dolní část levého bérce. Elektroda na pravém bérci slouží k připojení zemnící 

svorky. Představíme-li si člověka s upaženými pažemi, pak místa, v nichž jsou přiloženy elek-
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trody, tvoří vrcholy rovnostranného trojúhelníku, zvaného podle zakladatele Einthovenův. 

Srdce je umístěno přibližně jeho středu, Výchylky v jednotlivých svodech jsou úměrné změ-

nám výsledného proudového dipólového vektoru srdeční svaloviny dávají během depolarizace 

a repolarizace vznik elementárním dipólovým vektorům. Tyto se sumují v čase a prostoru.  

U hrudních svodů se elektrody umisťují na hrudní stěnu v oblasti srdce od pravého okraje 

sterna po levou podpažní jamku. Standardní počet hrudních svodů je 6 a označují se písmeny 

V1-V6. Jejich umístění je schematicky znázorněno na obr.6 . Podle zapojení elektrod rozlišu-

jeme bipolární a unipolární. Bipolární svody zachycují potenciálový rozdíl mezi dvěma aktiv-

ními elektrodami. Příkladem těchto bipolárních svodů jsou klasické svody končetinové, ozna-

čované I,II,III. Unipolarnání svody zachycují potenciálový rozdíl mezi aktivní elektrodou a 

elektrodou indiferentní, mající vzhledem k aktivní elektrodě nulový potenciál. Takovou indi-

ferentní elektrodou je tak zvaná Wilsonova svorka, která vzniká spojením všech tří aktivních 

elektrod na končetinách do jednoho bodu přes vysoký odpor. Končetinové unipolární svody 

označují VR, VL, VF. Repolarizace, která v prostorovém tělesném vodiči postupuje směrem k 

aktivní elektrodě, způsobuje pozitivní výchylku, depolarazice postupující opačným směrem 

vyvolává výchylku negativní.viz Obr. 6 [2] 

Výchylky v klasických končetinových unipolárních svodech jsou poměrně nízké. Proto se 

častěji používají tzv. zesílené unipolární svody, které se označují aVR, aVL, aVF. Vzniknout 

odpojením příslušné diferentní elektrody ze společné Wilsonovy svorky. 

 

Obr.5 [16] 

Zesílení unipolární končetinový svod aVL (W-Wilsonova svorka, R - odpor 5kΩ) 

Ke snímání EKG signálů se běžně používají povrchové ploché nebo miskovité kovové nebo 

sintrované elektrody. Elektrickým artefaktům, způsobeným přechodovým odporem mezi kůži 

a elektrodou, se přechází aplikací vrstvy vodivého gelu mezi elektrodu a povrch kůže. Pro 

dlouhodobé snímání se používá samolepících jednorázových elektrod nebo elektrod vpicho-

vých.  Na obrázku 6 můžeme vidět umístění elektrod na pacienta a druhé části obrázku je vi-
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dět jak probíhá EKG a která část je zrovna v srdci aktivována ke vztahu průběhu EKG křivky. 

viz  Obr. 6 

 

Obr.6 12 svodové EKG, EKG křivka [18,5] 
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2.4 Zdroje rušení EKG 

 Zajímavé pásmo EKG signálu bývá do 125 Hz 

Nejčastější tipy rušení ve snímaném signálů, převzato z [19] 

 sítovým rušení 50Hz + vyšší harmonické složky  

 kolísání nulové línie signálu ( drift) do 2 Hz 

 vliv dýchání do 0,8 Hz 

 pomalé pohyby pacienta do 2 Hz 

 mypotenciály nad 100 Hz pro klidové EKG 

 myopotenciály nad 10 HZ při zátěžovém EKG  

2.5 Lokalizace R vlny 

 QRS komplex je nejvíce výrazný v celém signálu EKG. největší energie se vyskytuje 

mezi 5 - 20 Hz, kde maximum je 10- 15 Hz.viz Obr.7 [16] 

 

Obr.7 Lokalizace QRS komplexu [16] 

2.6 Srdeční poruchy 

Je to souhrnné označení pro arytmie, o poruchy srdečního rytmu, šíření vzruchu po srdci nebo 

jejich kombinací. 
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2.6.1 Infarkt myokardu a jeho projevy 

 patologický Q kmit=nekróza 

 negativní vlna T = ischemie 

 elevace ST = poškozeni subepikardu 

 Transmurální infarkt = Q infarkt 

 Vyvíjí se patologický kmit Q, který trvá od akutního po chronický IM. Může dojít 

k redukci kmitu R. Navíc vzniká Pardeeho vlna, což je vysoká elevace ST úseku. Této vlně 

může předcházet vysoká pozitivní vlna T. => později mizí elevace ST a souběžně s tím se 

objevuje negativní T vlna. => Nakonec dojde k téměř úplné úpravě, T vlna může zůstat slabě 

negativní nebo se dostane do izoelektrické linie nebo dokonce přejde do pozitivity. Patologic-

ký kmit Q v daných svodech ale zůstává viz  Obr.8  [4] 

 

Obr.8  akutní STEMI infarkt [6] 

2.6.2 Fibrilace komor 

 Je životu nebezpečná, je spojená s prudkým snížením minutového srdečního 

výdeje, se ztrátou vědomí, případně se smrtí. Na EKG nalezneme jen nepravidel-

né široké komorové komplexy tvaru primitivních vln, jejich amplituda se bude po-

stupně snižovat a nakonec přejde v asystolii viz Obr. 9. 

 

Obr.9 Fibrilace komor [4] 
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2.6.3 Angina pectoris 

 Lze diagnostikovat v době záchvatu/ při provádění zátěžových testů. Ischemie, 

která je podstatou anginy pectoris, se projevuje, horizontální depresí ST viz Obr. 10. 

Prinzmetalova angina pectoris se může projevit naopak elevací ST a podobá se tak 

AIM, narozdíl od něj je ale přechodná a vázaná na záchvat [4] 

 

Obr.10 srdeční ischemie [4] 

2.6.4  Komorová tachykardie 

 Je to sled 3 (případně 5) nebo více po sobě následujících komorových extrasystol v 

rychlém sledu, tedy salvy extrasystol viz Obr. 11. Ektopický komorový fokus aktivuje komo-

ry rychlostí 140-220/min. Komorovou tachykardii předcházejí často četné komorové extra-

systoly. Síně jsou na komorách nezávislé a obvykle zůstávají pod kontrolou sinusového uzlu. 

Komorová tachykardie je podstatně vzácnější, prognosticky daleko závažnější a terapeuticky 

odolnější než supraventrikulární tachykardie. Na elektrokardiografu je nález širokých kom-

plexů QRS (nad 0,12 s) aberantního tvaru, který může připomínat obraz blokády některého z 

Tawarových ramének. Vlny P jsou skryty v aberantních komorových komplexech, a proto je 

lze těžko diferencovat. Frekvence vln P (síňových stahů) je obvykle normální a tedy výrazně 

nižší než komorových komplexů. [4] 

 

Obr.11 komorová tachykardie [4] 
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2.6.5 Lownova klasifikace závažnosti komorových extrasystol 

Vyskytuje se u zdravých lidí, často s neurovegetativní labilitou, v důsledku stresu, ab-

úzu alkoholu nebo nikotinu. Také u celé řady srdečních onemocnění: ICHS, akutní 

IM, myokarditida, kardiomyopatie, aorto-mitrální  srdeční vady,  defekt septa síní 

Dále při srdeční katetrizaci nebo u srdečních operací, kde přicházejí často v salvách. 

Může postihnout pacienty s endokrinní nemoci (tyreotoxikóza, feochromocytom). Viz 

Obr. 12 

 

Obr.12  Komorové extrasystoly [4] 

2.6.6 Sinusová zástava (sinus arrest) 

 Jde o blokádu vzniku vzruchu v SA uzlu, vesměs dočasnou z vystupňované vagotonie 

např. při podráždění prodloužené míchy nebo sinus caroticus). Na EKG viz Obr. 13 zjišťuje-

me dlouhou diastolickou pauzu bez patrné elektrické aktivity síní. Trvá toto vypadnutí sinusu 

určitou dobu, objeví se junkční nebo komorové uniklé stahy (extrasystoly). Vykytuje se u 

mladých osob s vagotonií, medikamentózně a organické postižení síně a oblasti sinusového 

uzlu při zánětu či ischémii.[4]  

. 

 

Obr. 13 Sinusová zástava [4] 
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3  Základní blokové schéma a realizace 

hardwarového zapojení 

Z nastudovaných informací z teoretické části, se pokusíme navrhnout obvod pro akvizici 

EKG. Budeme vycházet ze základního obvodu viz Obr.14, který pochází z datasheetu pro 

přístrojový zesilovač AD620.   

 

 

Obr.14 Základní zapojení datasheetu AD620 [6] 

3.1 Výběr součástek 

V této části se budeme věnovat popisu důležitých součástek a důvodům proč byly zvoleny 

 

3.1.1 AD620 

 Lékařské monitory využívají ke snímaní EKG signálu přístrojový zesilovač AD620 

viz Obr. 14B, protože má nízkou hodnotu šumu vstupního napětí. Je vhodný pro napájení ba-

teriovým zdrojem, výhoda pro přenosné přístroje. Má vysokou přesnost 40ppm maximální 

nelinearita ,nízký offset 50mV max. Celkově je tato součástka vhodná pro EKG nebo neinva-

zivní měření krevního tlaku.  Dále šířka pásma je 120kHz, široký rozsah napájení od 2,3V do 

18V. Nízký šum právě umožňuje použití AD620 ke snímání EKG  a krátká doba ustálení. 

Toho se dosáhlo tím, že se integrovali všechny součástky do jednoho obvodu viz Obr. 15. A. 

Všechny údaje o AD620 si můžeme vyhledat v Datasheetu. [6] 
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Obr.15 A: Vnitřní zapojení AD620, B:Diagram AD620 [6] 

 

 

Obr.16 Plastic DIP(N-8) [6] 

3.1.2 OP97 

 Dále jsem použil operační zesilovač OP97 viz Obr. 17, kterým jsem nahradil v zapo-

jení AD705J, který nebyl k dostání, a byl právě uveden jako jeho náhrada. Pracuje již při 600 

µA, má nízké požadavky na napájení a je vhodný pro napájení bateriemi. Rozsah napájecího 

napětí je 2,25V do 20V, to je v hodné pro náš obvod, který budeme napájet tužkovými bater-

kami. Všechny údaje o OP97 si můžeme vyhledat v Datasheetu [7] 

 

 

Obr.17 A: OP97, B:  OP97 diagram [7] 
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Obr.19 8-Lead Plastic Dual In-Line Package [PDIP] 

P-Suffix [7] 

3.1.3 NE5532 

 Tím to zesilovačem jsem zesílil výstupní signál z AD620 na vstupního hodnotu do 

izolačního zesilovače. Jeho napájecí napětí je od 3V do 20V, má velmi nízký šum, nízké 

zkreslení. Proto jsem ho využil pro své zapojení. [8] viz Obr. 20A 

 

Obr.20 A: NE5532, B: diagram [8] 

3.1.4 HCPL7840 

 Tím to HCPL7840 viz Obr. 21, jsem docílil galvanického oddělení obvodu od pacien-

ta, ze kterého je snímán signál EKG a to z důvodu bezpečnosti pro pacienta. Výhodou toho to 

izolačního zesilovače je, že přenáší také záporný signál to je důvod proč sem si ho zvolil, pro-

tože EKG křivka osahuje kladný i záporný signál. Dále izolační zesilovač poskytuje zesílení 

signálu 8. Obsahuje sigma-delta analogový-digitální převodník, který je opticky spojen s digi-

tálně-analogovým převodníkem . Napájecí napětí je 5V a musíme napájet každou stranu 
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zvlášť z toho plyne, že budeme mít dvě. Podle převodní charakteristiky je vidět, že když je na 

vstupu 0, na výstup z převodníku je 2,5V.  Převodní charakteristika izolačního zesilovače je 

na Obr. 22 [9] 

 

Obr.21 A: HCPL7840, B:diagram [9] 

 

Obr.22 Převodní charakteristika vstupního a výstupního napětí [9] 

3.1.5 Zenerova dioda 

 Tato součástka musela být použita, protože izolační zesilovač vyžaduje napájení 5V a 

v našem obvodu je 6V z baterii,  touto úpravou jsme dosáhli potřebného napájecího napětí. Je 

to speciální dioda, která slouží ke stabilizaci napětí, Je zapojena v závěrném směru a pracuje 

na principu nedestruktivního průrazu viz Obr. 23. Zvolený odpor ve schématu omezuje proud 

v obvodu,  Zenerovu diodu jsme zvolili podle katalogových hodnot na 5,1V což je nejbližší 

hodnota k 5V.  Výpočet pro odpor, vychází z informací o diodě. Výstupní napětí je 5,1V a Iz 

je 45mA. 

                         = ( 6-5,1 ) / 0,045 = 20 Ω   (1) 
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Obr.23 Schéma zapojení Zenerovy diody ve stabilizačním článku [11] 

3.1.6 SECULIFE PS Base 

 K simulaci EKG signálů a různých srdečních poruch jsem využil SECULIFE PS Base 

viz Obr. 24. V přístupném materiálu od výrobce se dočteme jak se simulátorem pracovat. Dá-

le jsou uvedeny informace o všech programech, které simulátor nabízí. Přímý odkaz je uveden 

v použité literatuře na PDF dokument. [5]   

 

Obr. 24 Simulátor EKG [5]   

 

3.2 Zesílení pro AD620 

Výpočet zesílení pro AD620, vycházíme z toho že: 

R1=R2=24,9 kΩ 

R3=R4=R5=R6=10 kΩ 

G=7 dB 

Hodnoty rezistorů dosadíme do vzorce pro výpočet zesílení a následně upravíme 
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 = 8,3 kΩ 

3.3 Invertující zesilovač 

 Invertující zesilovač patří mezi nejčastější zapojení OZ. Pracuje tak, že signál přichází 

do invertujícího vstupu (-), zatímco druhý neinvertující vstup (+) je uzemněn viz  Obr. 26. K 

výstupu je připojena jednak zátěž RL proti zemi a dále zpětnovazebný odpor RZP. Vstupní 

signál prochází odporem R1, který svou velikostí zároveň určuje vstupní odpor, kterým se 

invertující zesilovač projevuje.Připojíme-li na vstup napětí U1 rozloží se celé na odporu R1. 

A protože na invertujícím vstupu je uzel s nulovým napětím, tzv. virtuální zem, začne obvo-

dem téci proud I1. Do invertujícího vstupu teče proud také zpětnovazebním odporem RZP. 

Podle Ohmova zákona mají tyto proudy velikost. 

        
  

  
* Izp= 

   

   
      (3) 

U zpětnovazebného odporu je záporné znaménko, protože podle Kirchhoffova zákona je sou-

čet vstupního a výstupního proudu roven 0 (I1 + (- IZP) = 0). Toto potvrzuje, že invertující 

vstup má nulový potenciál, ačkoliv není uzemněn. Neinvertující vstup je uzemněn přímo, tak-

že jsou oba dva vstupy na nulovém potenciálu. Vztahy vyjadřující činnost OZ platí za před-

pokladu, že OZ pracuje s nekonečně velkým zesílením a nulovými vstupními proudy. V tomto 

případě je vstupní proud do invertujícího vstupu označen I-. Dále se předpokládá, že zesilovač 

má nulové diferenční napětí Ud mezi oběma vstupy. Z výstupu teče proud I0 jednak do zpětné 

vazby IZP a také IL zatěžovacím odporem RL k zemi. Platí, že I0 = IZP + IL. 

Z těchto vztahů lze vyjádřit rovnici, která platí pro ideální zesilovač 

           
   

  
* U1      (4) 

Výstupní napětí U0 je přímo úměrné výstupnímu napětí U1 a zpětnovazebnímu odporu RZP. 

Nepřímo úměrné je vstupnímu odporu R1. Čím větší bude zpětnovazební odpor a čím menší 

vstupní odpor, tím bude větší zesílení na výstupu. Záporné znaménko na pravé straně zname-

ná, že zvětšující se kladné napětí na invertujícím vstupu vyvolá zvětšující se záporné napětí na 

výstupu. Přivedeme-li na vstup střídavý signál, pak signál na výstupu je posunut o 180°. Tato 

inverzní funkce dala jméno zesilovači. [12] 
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Obr. 26 Schéma zapojení invertujícího zesilovače [12] 

3.4 Zesílení na invertujícím zesilovači 

Za R5 byl dán odpor 3kΩ a k němu je připojen do série potenciometr jako reostat. Reostat je 

proměnný odpor a to nám umožní při snímání měnit zesílení signálu z pacienta. Hodnota R5 

je dán jako ochrana pro příliš velké zesílení na zesilovači, tím by došlo k přesycení izolačního 

zesilovače. To by způsobilo, že by se nám nepřenášel přes optický zesilovač celý signál, ale 

jen část. Protože doporučený limit je ±200mV a maximální je ±320mV.  

Při nastavení potenciometru na minimální odpor, dostaneme maximální zesílení zesilovače a 

naopak maximální zesílení. Nesmíme zapomenout že AD620, který je před tím to zesilovače, 

už zesiluje signál 7.  

          
  

      
 =  

      

      
 =       (5) 

      
  

      
 =  

      

          
 =     

 

 

Obr.27 Schéma zapojení potenciometru jako reostatu 
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3.5 Dolní propust 

 Do obvodu byla zvolena Besselova dolní propust 2. řádu viz Obr.29 .  

 

Obr.28 Návrh dolní propusti [13] 

Dolní propust byla vygenerována ze zadaných požadavků v programu FilterPro od firmy 

Texas Instruments. Dolní mezní frekvence je 120Hz. Dolní propust je zapojena je invertující 

zesilovač se zesílením 1.viz Obr. 28,29 

 

 

Obr.29 Charakteristika dolní propusti 

 

3.6 Galvanické oddělení 

 Tato ochrana je nutná pro pacienta, aby při poškození jakékoli části obvodu nehrozilo 

riziko zranění. Použili jsme izolační zesilovač HCPL 7840, který je napájen 5V. Z toho důvo-
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du jsme museli snížit na pájení z baterii z 6V na 5V Zenerovou diodu na jedné části izolační-

ho zesilovače. Druhá část izolačního zesilovače je napájena se stabilizovaného zdroje. Aby 

došlo k galvanickému oddělení, je nutné napájet izolační zesilovač ze dvou zdrojů a zároveň 

je potřeba mít dvě země GND1 a GND2. Izolační zesilovač využívá nesymetrický vstup a 

symetrický výstup. Rozsah vstupního signálu musí být mezi ±200mV, maximální hodnota je 

±320mV. Kondenzátor C4 slouží k odstranění stejnosměrné složky a zároveň s odporem R7 

tvoří horní propust s mezním kmitočtem 0.04Hz, viz rovnice (6). 

       
 

       
        (6) 

  
 

                  
  

           

HCPL 7840 obsahuje sigma delta analog - digitální převodník, který je optický spojen s digi-

tálně - analogovým převodníkem což je náš výstup. viz Obr. 29, je znázorněné zapojení izo-

lačního zesilovače v obvodu. 

 

Obr.29 Schéma zapojení HCPL 7840 

Z izolačního zesilovače vychází signál, který jde přímo do LabVIEW karty, kde je analog - 

digitální převodník signálu. Signál po převedení na digitální, kde se zobrazí v programu Lab-

VIEW, zde se provede zobrazení EKG signálu a zobrazení jeho frekvenční charakteristiky. 

3.7 Signalizace R vlny 

 Ten to úkol byl realizován za pomocí tranzistoru, který slouží jako spínač. [14, 15] 
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Tabulka 1. Katalogové hodnoty, potřebné pro výpočty 

Napájecí napětí 5V 

Maximální proud led 

didou 
20mA 

Úbytek napětí na diodě 2,2V 

Úbytek na tranzistoru 1,2V 

VCEsat 0,7V 

VBEsat 1,2V 

hfe 160 

Z katalogových hodnot bylo zjištěno pro led diodu je maximální možný proud 20mA,  proto 

je třeba před ni vložit odpor, který zajistí dostatečný úbytek proudu, aby nedošlo k nevratné-

mu poškození led diody. viz  rovnice 7. 

Výpočet napětí na led diodě a ochranného odporu, ve schématu R13 

URLED = Un - ULED - VCEsat                                    R = URLED  / I    (7) 

URLED = 5- 2,2 - 0,7                                   R = URLED  / I 

URLED = 3,1 V                                            R= 155 Ω 

Výpočet proudu procházejícího bází a napětí vstupního na tranzistor, stanovil jsem si 2V 

IB = (IC  /  hfe) * 3                                       URB = UIN - UBE     (8) 

IB = (0,02 / 160) * 3                                   URB = 2 - 1,2              

IB = 0,000375 A                                         URB = 0,8 V  

Výpočet odporu před bází tranzistoru ve schématu R12 

RB=  URB / IB            (9) 

RB= 0,8 / 0,000375 

RB=  2133 Ω 

Když tranzistor sepne, jde napětí přes emitor na Zenerovu diodu která se otevře jen pokud 

překročí napětí 2,4V, a to se stane jen tehdy když přijde R vlna,  která má minimální amplitu-

du 2,4V. Ale musí se přizpůsobit zesílení tomu , že je tam úzké okno pro detekci R vlny a to 

od 2,4V do 2,6V,  protože horní hranice je limit co dokáže izolační zesilovač přenést než do-

jde k ořezávání signálu od amplitudy 2,6V. Jakmile se Zenerova dioda otevře, naše led dioda 
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začne svítit po dobu průchodu R vlny. Spíše je to krátké zablesknutí, protože R vlna má délku 

v milisekundách, viz Obr. 30. [14, 15] 

 

Obr.30 Zapojení tranzistoru jako spínač 
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4  Softwarová realizace v prostředí Lab-

VIEW 

V programu LabVIEW budeme navrhovat EKG monitor. EKG monitor bude zobrazovat sní-

maný signál a jeho frekvenční spektrum. Dále se budeme snažit odstranit rušení ze signálu 

pomocí filtrů na základně poznatků z teoretické části. 

4.1 LabVIEW 

 Je to grafický programovací jazyk od společnosti National Instruments. V daném vý-

vojovém prostředí lze vyvíjet a programovat velice rychle, díky snadnému uživatelskému 

rozhraní. Zdrojovým kódem jsou zde jednotlivé bloky, které spojujeme a různě kombinuje. 

Každé VI se skládá ze dvou částí: Z uživatelského rozhraní, které nazýváme čelní panel VI a z 

blokového diagramu který je zdrojovým kódem VI. Ty to  rozhraní jsou navzájem propojené a 

v obou se program tvoří. Máme zde vše zjednodušené tím, že všechny bloky jsou už předem 

předdefinované a připravené k použití. 

4.2 Čelní panel EKG monitoru 

 Pomocí čelního panelu ( Front panel) budeme zobrazovat snímané EKG. Prvním na-

stavením u nefiltrovaného signálu je počet vzorků, který je nastaven na 5000 v základním 

nastavení a vzorkovací frekvence 1000Hz. Dále zde můžeme ovládat nastavení filtrace Čeby-

ševova filtru a Eliptického filtru jako pásmové zádrže. V první polovině obrázku můžeme 

nastavit na pomocí panelů počet vzorků na snímaném signálu a vzorkovací frekvenci, která se 

pomocí panelů nastaví přímo do bloku DAQ Assistant. V druhé polovině čelního panelu, už 

můžeme přímo nastavovat kritéria pro filtraci. A to vzorkovací frekvenci, tip Čebyševova 

filtru,  řád filtru, čím vyšší řád tím rychleji dochází k útlumu. Strmost změny přenosu se dá 

vyjádřit jako n*20dB/dek, n je řád filtru. Posledním nastavením filtru je nastavení frekvencí 

ve kterých bude pracovat. Eliptický filtr je už předem nastavený na pásmovou zádrž, ale mů-

žeme nastavit vzorkovací frekvenci, a rozsah zadržovaného pásma a řád filtru.  . Dále se na 

předním panelu nachází tlačítko nahrávání záznamu EKG a posledním prvkem je tlačítko stop 

k ukončení programu. Čelní panel už má nastavené defaultní nastavení filtrů a frekvencí pro 

filtraci. viz Obr. 31 
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Obr.31  EKG monitor s defaultním nastavením 

 

4.3 Blokové schéma EKG monitoru 

 Blokové schéma najdeme v příloze Obr. B.1 

Celé blokové schéma je vloženo ve smyčce While loop, tím to je zajištěno, že se program ve 

smyčce bude stále opakovat, dokud nebude ukončeno tlačítkem STOP na předním panelu. 

Základem algoritmu je blok DAQ Assistant , který už má v sobě všechny potřebné bloky pro 

nastavení. Když dvojklikem otevřeme DAQ Assistant,  můžeme měnit nastavení snímání sig-

nálu z měřící karty Obr. 32 a v záložce Connection diagram si můžeme podívat kam máme 

připojit výstup z měřícího zařízení do měřící karty, viz Obr. 33. 



34 

 

 

Obr.32 Nastavení DAQ Assistant 

 

Obr. 33 Měřící karta CB-68LRP 

 

Pro zobrazení signálu využíváme blok Graph Waveform, který nám umožňuje zobrazit na-

snímaná data z měřící karty a zpracovaná data z Spectral Measurements . Pro zpracování 

spektra byl použit blok Spectral Measurements, který už obsahuje všechny potřebné bloky-

uvnitř sebe. Nastavení bloku je zobrazeno na Obr. 34 
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.  

Obr. 34 Nastavení Spectral Measurements 

Dalším blok Write To Measurement File slouží k zapisování naměřených dat do souboru, 

nastavení je bloku je zobrazeno viz Obr. 35. Můžeme si navolit název souboru, místo uložení, 

dále si zle vybrat ze tří formátů a dalších nastavení který ten to blok umožňuje. Záznam se 

zapisuje pokud ten to blok aktivuje nahrávacím tlačítkem na čelním panelu. Uložení souboru 

je nastavené na plochu počítače. 

 

Obr. 35 Nastavení Write To Measurement File 
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Dalším prvkem v blokovém schématu je Chebyshev Filter VI viz Obr. 36, který slouží k fil-

traci signálu. A to tím způsobem, že je nastaven jako dolní propust s dolním mezním kmi-

točtem 125Hz. Pomocí předního panelu je samozřejmě možné kmitočet upravovat dle poža-

davků a měnit další nastavení filtru jako jeho řád, vzorkovací frekvenci a nebo přímo tip fil-

tru. 

 

 

Obr. 36 Blokové schéma zapojení Čebyšova filtru 

Čebyševův filtr je nastaven na výchozí hodnotu 15 řádu. Tím to vysokým řádem dochází k 

velkému strmosti útlumu. Viz Obr. 37 

 

Obr. 37 Charakteristika dolní propusti, pro 120Hz 

Pro srovnání jsem vybral Čebyšův filtr třetího řádu, viz Obr. 38. Při porovnání obou charakte-

ristik je vidět, že je velký rozdíl ve strmosti těch to stejnojmenných filtrů lišících se v řádech. 

Při použití, nízkého řádů u filtru krom špatné strmosti, je i nízký útlum signálu. 
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Obr. 38 Charakteristika dolní propusti pro 120Hz 

Dalším filtrem v blokovém schématu je Eliptický filtr viz Obr. 39. Je nastaven jako pásmová 

zádrž, s výchozím nastavením pro útlum mezi kmitočty 47 - 53H viz Obr.40. Nastavení toho 

filtru můžeme měnit na čelním panelu a tím měnit nastavení filtru v blokovém schématu. Je 

možné měnit vzorkovací frekvenci, řád filtru a zadržované pásmo. 

 

Obr. 39 Blokové schéma Eliptického filtru  

 

Obr. 40 Charakteristika pásmové zádrže pro 47Hz a 53Hz 
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5  Diskuze  

 Vytvořený hardwarový způsob měření umožňuje uživateli snímat jednokanálový EKG 

signál z pacienta. Pomocí potenciometru zapojeného jako reostat můžeme nastavovat velikost 

zesílení signálu a LED dioda na boku signalizuje průchod R vlny. Pokud prochází R vlna, s 

minimální amplitudou 2,4V. Je vhodné snížit zesílení na snímání EKG na pacientovi oproti 

EKG simulátoru, protože EKG simulátor má menší amplitudu signálu než naměřený signál z 

pacienta. Dalším důvodem proč je potřeba vhodně nastavit zesílení, je aby nedošlo k přesyce-

ní izolačního zesilovače, to by mělo za následek ořezání signálu. To se projeví při zobrazení v 

programu LabVIEW, tím že signál bude zobrazen jen do 2,6V a vyšší hodnoty budou ořezány 

do 2,6V a tím dojde ke ztrátě signálu vyššího než 2,6V. 

V softwarová část umožňuje nasnímaný signál zobrazit před a po filtraci Čebyšovým a Elip-

tickým filtrem, který je možné uložit do souboru.  EKG monitor zobrazuje frekvenční spekt-

rum signálu před a po filtraci, což nám umožňuje efektivně nastavit filtraci a sledovat jak se 

nastavení filtrace projeví ve vyfiltrovaném signálu a následně můžeme signály porovnat mezi 

sebou. Díky zobrazení frekvenčního spektra můžeme pozorovat frekvence v signálu, které 

nám představují rušení v zobrazovaném signálu EKG. Je možné použít LabVIEW měřící kar-

tu jako zdroj napětí pro druhou část obvodu a stále zachovat galvanické oddělení. Výhodou 

když se nastaví blok DAQ Assistant jako zdroj pro ±5V, tak odpadá potřeba stabilizovaného 

zdroje pro napájení druhé části obvodu. 

V praxi jsem ověřil sadou měření, že hardwarové snímání funguje ze simulátoru a také z paci-

enta. Pomocí potenciometru si nastavíme zesílení tak, aby špička R vlny měla amplitudu 2,4V 

a maximálně 2,6V viz Obr.42. Z toho důvodu aby fungovala detekce R vlny pomocí LED 

diody.  

Na frekvenčním spektru je vidět, že signál ze simulátoru je mnohem méně zarušen oproti 

snímání z pacienta. Je to způsobeno tím, že nejsou použity elektrody ani se neprojevuje drift. 

Ale u obou měření se projevují myopotenciály, sítové rušení i když u simulátoru výrazně mě-

ně než při použití elektrod. Za použití Eliptického filtru v LabVIEW lze v signálu potlačit 

šum od sítového rušení a pomocí Čebyševova filtru jako dolní propusti pro 125Hz odstraníme 

myopotencály. Použil jsem Čebyšovu dolní propust 15.řádu, která má dostatečně strmou cha-

rakteristiku viz Obr. 37. Jako dolní mezní kmitočet sem zvolil 125Hz, protože do 125Hz se 

vyskytuje užitečný signál. Na filtraci síťové rušení sem zvolil eliptický filtr také 15.řádu, ve 

frekvenci 47-53Hz a to z důvodu, že simulované síťové rušení ze simulátoru se pohybuje v 

tom to rozmezí. Na Obr. 41. vidíme, že simulované sítové rušení pro 50Hz je pásmovou zádr-

ží odstraněno. Bohužel simulátor simuluje rušení pro frekvenci 50Hz dohromady s frekvencí 

60Hz. EKG monitor umožňuje na předním panelu změnit nastavení pásmové zádrže a odstra-

nit sítové rušení pro 60Hz. Na Obr. 41. se projevu také filtrace Čebyšovou dolní propustí, od 
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128Hz ve filtrovaném spektru jsou utlumeny všechny další frekvence, tedy rušení signálu v 

podobě myopotenciálů. Všechny naměřené průběhy jsou přiloženy v příloze A . 

 

 

Obr.41 Porovnání frekvenčního spektra před a po filtraci 

 

Obr.42 V hodné nastavení zesílení potenciometrem 
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6 Závěr 

 Cílem této práce bylo nastudovat problematiku akvizice EKG signálu. Z nastudova-

ných materiálů byl proveden návrh hardwarové části a následně byl obvod realizován pomocí 

přístrojového zesilovače AD620 a dalších operačních zesilovačů. Pro galvanické oddělení byl 

použit izolační zesilovač HCPL7840. Detekce R vlny s pomocí LED diody, využívá tranzisto-

ru jako spínače s využitím Zenerovy diody.  Signál je snímán z obvodu měřící kartou a ná-

sledně zobrazen v programu LabVIEW spolu se spektrem signálu.  

Ten to navržený hardware a software umožňuje snímat a zobrazovat jednokanálové EKG, 

nasnímaný signál můžeme v softwarové části filtrovat, abychom docílili lepšího zobrazení 

výsledného signálu bez nežádoucího rušení a následně vyfiltrovaný signál uložit. Celý systém 

byl prověřen sadou pokusných měřeních na simulátoru SECULIFE PS a potom odzkoušen na 

pacientovi. Hardwarová část funguje dle očekávání, v softwarové části fungují všechny prvky 

jako zobrazení signálu, spektra a jejich následná filtrace se zápisem do souboru. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

     EKG               Elektrokardiografie, elektrokardiograf, elektrokardiogram 

     SE                   Sinoatriální uzel 

     AV                  Atriventikulární uzel 

     VR                  Končetinový svod pravé ruky 

     VL                  Končetinový svod levé ruky 

     VF                  Končetinový svod levé nohy 

      aVL               Unipolární končetinový svod levé ruky 

      aVR               Unipolární končetinový svod pravé ruky 

      aVF               Unipolární končetinový svod pravé ruky     
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A Naměřené výsledky 

A.1 EKG nasnímané ze simulátoru pro tep 45/min 
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A.2 EKG nasnímané ze simulátoru pro tep 75/min 
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A.3 EKG nasnímané ze simulátoru se simulací asystoly   
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A.4 EKG nasnímané ze simulátoru se simulací síťového rušení 
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A.5 EKG nasnímané ze simulátoru se simulací tachykardie 
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A.6 EKG nasnímané ze simulátoru se simulací extrasystoly 
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A.7 EKG nasnímané z pacienta 
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A.8 EKG nasnímané z pacienta 
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B Blokové schéma programu 
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C Schéma zapojení obvodu 
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D Zařízení pro snímání EKG 
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E Seznam použitých součástek 

Označení Hodnota Popis 

C1 0,1uC Keramický kondezátor 

C2 220nF Keramický kondezátor 

C3 100nF Keramický kondezátor 

C4 10uf Elektrolytický kondezátor 

C5 1uF Keramický kondezátor 

C6 1uF Keramický kondezátor 

IC1 OP97 Operační zesilovač 

IC2 AD620 Přístrojový zesilovač 

IC3 NE5532 Operační zesilovač 

IC4 HCPL7840 Izolační zesilovač 

D1 5,1V Zenerova dioda 

D2 2,4V Zenerova dioda 

LED   Zelená dioda 

R1 10kΩ Rezistor 

R2 22kΩ Rezistor 

R3 22kΩ Rezistor 

R4 1MΩ Rezistor 

R5 3kΩ Rezistor 

R6 120kΩ Rezistor 

R7 370kΩ Rezistor 

R8 40Ω Rezistor 

R9 10kΩ Rezistor 

R10 5,1kΩ Rezistor 

R11 10kΩ Rezistor 

R12 2,1kΩ Rezistor 

R13 110Ω Rezistor 

R14 10kΩ Potenciometr 

RG 8,25kΩ Rezistor 

T BC337-25 Bipolární NPN Tranzistor 

Vyp1   P-KNX2 
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F Seznam příloh na CD 

Příloha F. 1: EKG monitor.vi 

Příloha F. 2: FilterProDTSetup.exe 

Příloha F. 3: EKG monitor.exe 

Příloha F. 4: Datasheet HCPL7840 

Příloha F. 5: Datasheet Zenerova dioda 

Příloha F. 6: Datasheet AD620 

Příloha F. 7: Datasheet OP97 

Příloha F. 8: Datasheet NE5532 

 

 

 


