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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na měření EKG signálu s využitím experimentálních 

textilních elektrod. V teoretické části se pojednává o anatomii srdce a jeho uložení 

v hrudním koši, elektrické aktivitě srdce, snímání elektrické aktivity srdce pomocí 

elektrokardiografu a alternativních EKG systémů. Praktická část práce zahrnuje způsob 

využití experimentálního EKG trika a odpovídající nositelné elektroniky, popis zařízení 

pro zpracování a záznam signálu a použité vyšetřovací metody. Práce se poté věnuje 

laboratornímu testování experimentálního EKG trika na vybraném vzorku osob včetně 

vyhodnocení výsledků měření.  

Klíčová slova: Vodivá textilie, elektrokardiograf, elektrokardiogram, elektrody 

Abstract 

The objective of this bachelor thesis is to measure ECG signal using experimental 

textile electrodes. The theoretical part deals with heart anatomy, the placement of the 

heart within the rib cage, heart's electrical activity and ways of measuring it using 

electrocardiography as well as alternative ECG systems. The practical part of this thesis 

deals with the use of an experimental ECG T-shirt and wearable electronic equipment. 

This part also includes the description of the examination method as well as of the 

equipment which processes and records the signal. The next part this thesis deals with 

laboratory testing of the experimental ECG T-shirt on a selected sample of people. It 

also includes an assessment of the measurement results. 

Keywords: Conductive fabric, electrocardiography, electrocardiogram, electrodes
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AD analogově digitální  

ANS  autonomní nervový systém 

AV  atrioventrikulární uzel (sekundární zdroj tvorby srdečních vzruchů) 

EKG  elektrokardiograf, elektrokardiogram 

HRV variabilita srdeční frekvence (heart rate variability) 

KPR kardiopulmonální resuscitace 

PES polyester (syntetické vlákno) 

PSS převodní systém srdeční 

SA sinoatriální uzel (zajišťuje tvorbu srdečních vzruchů) 



11 

 

1. ÚVOD 

Elektrokardiogram patří mezi základní vyšetřovací metody pro sledování 

fyziologického stavu člověka. V dnešní době se rozvíjí oblast elektronického 

zdravotnictví tzv. e-health založené na aplikaci informačních a komunikačních 

technologií ovlivňující zdraví a zdravotnictví. V oblasti sledování srdeční aktivity 

vznikají „nositelné EKG systémy“, které mají implementované elektrody do oděvu.     

E-health není uplatňována pouze v medicíně, ale také v oblasti zdravého životního stylu 

a sportu - sledování tepové frekvence a trénovanosti. Jednou ze slibných aplikací 

„nositelných EKG systémů“ je monitoring úrovně excitace u osob pracujících pod 

velkou fyzickou a psychickou zátěží, zejména u hasičů, policistů a záchranářů.  

Cílem bakalářské práce je otestovat vhodnost použití textilních elektrod pro 

měření elektrických potenciálů srdce a rozhodnout, na jaké místo nositelného EKG trika 

všít textilní elektrody. Alternativní elektrokardiograf je konstruován z flexibilního trika, 

do kterého jsou implementované textilní elektrody, a měřicího zařízení. 

Implementované textilní elektrody vyvíjené především z důvodů překonání nedostatků 

konvečních elektrod zahrnují kompromis mezi optimálními měřicími podmínkami a 

použitelností. Použití textilních materiálů pro výrobu měřících elektrod zajišťuje vysoký 

komfort měřené osoby a eliminují zdravotní komplikace (antibakteriální a 

antialergické). 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické části a 

empirické. V teoretické části se pojednává o anatomii srdce a jeho uložení v hrudním 

koši, elektrické aktivitě srdce, snímání elektrické aktivity srdce pomocí 

elektrokardiografu a alternativních EKG systémech. Empirická část práce zahrnuje 

návrh experimentálního EKG trika, popis zařízení pro zpracování a záznam signálu a 

použité vyšetřovací metody. V této části práce jsou obsažené grafy naměřených 

elektrokardiografických křivek, tabulky s uvedenými hodnotami kvality EKG signálu a 

vyhodnocení použitých textilních materiálů. 
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Teoretická část 

2. SRDCE JAKO ZDROJ ELEKTRICKÝCH SIGNÁLŮ  

2.1 Charakteristika srdce 

Srdce (latinsky „cor“) je dutý svalový orgán u lidí a jiných živočichů uložený 

v hrudníku, který se pravidelně smršťuje a ochabuje – pod tlakem pumpuje krev cévami 

do oběhového systému. Smrštění neboli stah srdce nazýváme systola a fázi, kdy dochází 

k ochabnutí, tzn. uvolnění, používáme termín diastola. Uvnitř srdce jsou mechanická 

zařízení – chlopně srdeční, které v průběhu systoly ženou krev do tepen, při diastole 

zabraňují zpětnému proudění a krev ze žil je nasávána do srdce. Na proudění krve 

krevním řečištěm se účastní také tepny, některé z nich schopností stahu, další pružností 

stěny a žíly úpravou svých chlopní umožňují pouze jednosměrný tok krve (Čihák, 

2002). 

Obr. č. 1: Rozdělení srdce na oddíly (IKEM, 2015) 

2.2 Anatomie  

Srdce má tvar nepravidelného kužele, jeho hrot směřuje dopředu dolů a doleva. Levá 

plocha srdce přiléhá k hrudní kosti a k žebrům. Srdce je anatomicky i funkčně uvnitř 

rozdělené na 4 oddělené oddíly – pravá síň, pravá komora, levá síň a levá komora. 

V síních je přitékající krev hromaděna, komory slouží k vypuzení krve ze srdce. Celé 

srdce je obalené funkčním tukem a umožňuje jeho lepší uložení v dutině osrdečníku. 

Srdce je uloženo v mezihrudí, za hrudní kostí, umístěno jednou třetinou vpravo 

od střední čáry a dvěma třetinami vlevo od střední čáry. Krytí je zajištěné perikardem 
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tzv. „osrdečníkem“. Na stěně srdce rozeznáváme tři vrstvy. Nejsilnější část vrstvy je 

myokard, svalová vrstva tvořená příčně pruhovanou svalovinou srdeční. Tenká lesklá 

blána vystýlající vnitřek srdce tvořená jednou vrstvou endotelových buněk, tedy 

výstelkou cév, se nazývá endokard. Na zevní stěně srdečního svalu se nachází epikard, 

který obaluje srdce (Čihák, 2002).  

 

Obr. č. 2: Uložení srdce v hrudním koši (Anatomie lidského těla, 2015) 

2.3 Převodní systém srdeční 

Funkci srdce jako pumpy zajišťuje převodní systém srdeční, který se skládá ze 

zvláštních buněk, které dovedou lépe než ostatní tvořit a vést vzruchy. 

2.3.1 Buňky srdečního svalu 

 Buňky srdečního svalu rozdělujeme na základě jejich funkce na 2 skupiny. První 

skupinou jsou buňky, které mají schopnost autonomně vytvářet vzruchy a tyto vzruchy 

dále rozvádět po celém srdci. Druhá skupina představuje buňky, které provádí kontrakce 

a jsou označovány jako pracovní myokard (Mourek, 2005).  

2.3.2 Struktura převodního systému srdečního 

Buňky, které mají schopnost autonomně vytvářet vzruchy, umožňují pravidelné střídání 

systoly a diastoly a tvoří převodní systém srdeční (PSS). PSS se skládá ze sinoatriálního 

(primárního) uzlu, označován zkratkou SA uzel, dále z atrioventrikulárního 

(sekundárního) AV uzlu – oba jsou umístěny ve stěně pravé síně. Součástí PSS je také 
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Hisův svazek, který vytváří elektrický spoj mezi síněmi a komorami a stěny komor 

obsahují Tawarova raménka a Purkyňova vlákna (Mourek, 2005). 

 

Obr. č. 3: Převodní systém srdeční (Kittnar, 2011) 

Sinoatriální uzel za normálních okolností zajišťuje tvorbu srdečních vzruchů 

(pacemaker). Nachází se v pravé síni poblíž ústí horní duté žíly pod epikardem. Dochází 

zde ke spontánní elektrické aktivitě o nejvyšší frekvenci, která udává rytmus srdeční 

činnosti, tzv. sinusový rytmus. Vzruchy se z SA uzlu šíří po svalové tkáni do AV uzlu, 

který je umístěn pod endokardem na spodní části pravé komory. V případě poškození 

SA uzlu, AV uzel přebírá roli pacemakeru – je nazýván sekundárním pacemakerem 

s nodálním rytmem. Odtud se vzruchová aktivita šíří Hisovým svazkem, přes 

mezikomorovou přepážku na Tawarova raménka, které se v srdečním hrotu větví na 

Purkyňova vlákna (Mourek, 2005).  

2.4 Elektrické aktivity srdce 

Buňky srdečního svalu, stejně jako nervové buňky, buňky hladkého a kosterního svalu 

jsou vzrušivými elementy. To znamená, že pokud dochází k podráždění jejich buněčné 

membrány, vytvoří se elektrická odpověď označována jako akční potenciál. Myokard se 

odlišuje od ostatních vzrušivých tkání svým elektrickým chováním, zejména výrazně 

delším trváním akčního potenciálu. Mimo jiné se akční potenciál liší svým průběhem 

v různých částech srdce (Kittnar, 2011). 
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2.4.1 Klidový membránový potenciál 

Všechny vzrušivé tkáně a tedy i srdeční svalové buňky mají schopnost depolarizace a 

repolarizace jejich buněčných membrán. Klidová polarizace (klidový membránový 

potenciál) je vlastností všech tělesných buněk. Vnitřek buňky je oproti povrchu buňky 

negativní až od desítky mV (–50 až –90mV) podle funkce buňky, vnější povrch 

membrány má náboj kladný. Buňky převodního systému srdečního a pracovního 

myokardu mají velké rozdíly v jejich polarizaci. Tato polarizace je dána 

nerovnoměrným rozložením iontů uvnitř a vně buňky (Kittnar, 2011). 

Hlavním intracelulárním (nitrobuněčným) iontem v buňkách myokardu je K+, 

koncentrace uvnitř buňky je přibližně 30x větší než vně. Koncentrační gradienty Na+ a 

Ca2+ iontů je naopak vyšší v extracelulárním (mimobuněčném) prostředí (Kittnar, 

2011).  

Tab. č. 1: Koncentrace nejvýznamnějších iontů v buňkách myokardu (Kittnar, 2011) 

Iont Extracelulární koncentrace (mmol/l) Intracelulární koncentrace (mmol/l) 

Na
+
 145 5-10 

K
+
 4 135-150 

Ca
2+

 2-4 10
-4

 

Cl 120 5 

2.4.2 Akční potenciál  

Akční potenciál začíná rychlou změnou membránového potenciálu, kdy vnitřek buňky 

se z přibližné hodnoty –90mV v průběhu 1–3ms dostává na hodnotu +20 až +25mV. 

Tato fáze se nazývá depolarizace a následuje velmi krátká fáze částečné repolarizace 

(hodnota membránového potenciálu klesá na +10 až +15mV). Poté nastává dlouhá fáze, 

typická zejména pro srdeční buňky, kdy membrána zůstává depolarizována přibližně 

200–350ms a vytváří tzv. plató akčního potenciálu. Po dobu trvání fáze plató buňka 

srdečního svalu je zcela odolná vůči dalšímu podráždění. Až po uplynutí této fáze, 

v posledních 100ms celého akčního potenciálu, se membránový potenciál opět vrací na 

klidovou hodnotu a buňka je již částečně dráždivá. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o obnovení polarizace buňky, nazýváme tuto fázi repolarizací. Celý akční potenciál 

buňky myokardu tedy trvá přibližně 200–400ms (Kittnar, 2011). 
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Obr. č. 4: Průběh polarizačních změn u buněk srdečního svalu (Mourek, 2005) 
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3. ELEKTROKARDIOGRAFIE  

Elektrokardiografie je základní fyzikální neinvazivní vyšetřovací metoda v kardiologii, 

patří k nedílné součásti při léčbě poruch srdečního rytmu. S využitím EKG zobrazujeme 

potenciálové rozdíly několika mV, které vznikají při podráždění srdce. 

Elektrokardiografie napomáhá diagnóze bolestí na hrudi, zjištění příčin dušnosti a 

správnému použití trombolýzy (rozpouštění krevní sraženiny) při léčbě infarktu 

myokardu. Samotné vyšetření EKG nemá dostatečně vypovídající hodnotu, jedná se 

pouze o nástroj, ne o samotný cíl (Hampton, 2013).  

V dnešní době se rozvíjí oblast elektronického zdravotnictví tzv. e-health 

založené na aplikaci informačních a komunikačních technologií ovlivňující zdraví a 

zdravotnictví. V oblasti sledování srdeční aktivity vznikají „nositelné EKG systémy“, 

které mají implementované elektrody do oděvu. E-health není uplatňována pouze 

v medicíně, ale také v oblasti zdravého životního stylu, sportu (např. sledování tepové 

frekvence a trénovanosti).  Jednou ze slibných aplikací „nositelných EKG systémů“ je 

monitoring úrovně excitace u osob pracujících pod velkou fyzickou a psychickou zátěží 

(hasiči, policisti, záchranáři), (Vojtěch a kol., 2013).  

3.1 Vznik a průběh EKG signálu 

Kontrakce každého svalu je spojena s elektrickými změnami nazývanými 

„depolarizace“. Protože tkáně lidského těla obsahují velké množství elektricky nabitých 

iontů a jsou vodivé, elektrické změny se projeví změnou napětí i na povrchu těla. 

Změny napětí, které vznikají sumací elektrických projevů všech srdečních buněk, 

můžeme snímat pomocí přístroje – elektrokardiografu, grafický záznam se nazývá 

elektrokardiogram. Sumací elektrických potenciálů získáme směr šíření vzruchů a 

dostáváme tak výsledný vektor, který je závislý na velikosti a umístění jednotlivých 

částí srdce. Kontrakce každého svalu (nejen srdce) vyvolává elektrické změny, které 

elektrokardiograf zaznamenává pomocí elektrod přiložených na povrch těla. Z toho 

důvodu musí měřený subjekt být zcela uvolněný, aby se jiné než srdeční elektrické 

napětí nezaznamenalo do měřených výsledků. 

I když se srdce skládá ze čtyř oddílů, můžeme se z pohledu elektrické aktivace 

na něj dívat jako by mělo pouze dva oddíly, protože se obě síně a následně obě komory 

stahují společně (Hampton, 2013).  
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3.2 Součásti systému měření EKG 

Pro snímání srdečních elektrických signálů vždy potřebujeme komplexní systém, který 

se skládá ze tří následujících částí (Mornstein a kol., 2012):  

 Snímací elektrody, které zajišťují vodivé spojení vyšetřované části těla 

s měřicím EKG systémem. 

 Zařízení na zpracování signálu zahrnuje zesilovače pro zesílení napětí, AD 

převodník (analogově digitální převodník – úprava dat pro počítačové 

vyhodnocení), filtr pro odstranění nadbytečného šumu, filtrů pro odstranění 

nežádoucích frekvencí atd. 

 Záznamové zařízení sloužící k interpretaci a vizualizaci měřeného EKG signálu, 

obvykle používáme monitor nebo zapisovač, popř. zaznamenáváme na 

magnetické paměťové medium.  

3.3 Elektrokardiografické svody 

Standardní elektrografické systémy využívají ke snímání elektrických signálů z povrchu 

těla dvanácti svodů, které se dále rozdělují na 3 skupiny (Trojan, 2003):  

A) Bipolární končetinové svody – I, II, III 

B) Unipolární končetinové svody – aVR, aVL, aVF  

C) Unipolární hrudní svody – V1, V2, V3, V4, V5, V6 

POZOR: Dvojice elektrod, mezi nimiž měříme napětí, označujeme jako svod. Často se 

výraz svod zaměňuje s vodiči spojující pacienta – elektrodou.  

A) Bipolární končetinové svody  

Bipolární končetinové svody podle Einthovena (v roce 1903 Einthoven sestrojil první 

elektrokardiogram), které se také označují jako standardní svody, měří rozdíl potenciálů 

mezi dvěma aktivními elektrodami. 

Svodná místa jsou umístěna na končetinách – levá a pravá horní končetina a levá 

dolní končetina. Pokud spojíme tato tři místa (přibližné vrcholy rovnoramenného 

trojúhelníku) získáme známý Einthovenův trojúhelník. Svody značíme římskými 

číslicemi I, II a III (Trojan, 2003). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram
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Obr. č. 5: Bipolární končetinové svody (Trojan, 2003) 

Označme potenciály snímané končetinovými elektrodami: VR pravá horní 

končetina, VL levá horní končetina a VF levá dolní končetina. Pro bipolární končetinové 

svody definujeme následující vzorce (Babáková, 2007):  

UI=VL−VR  

UII=VF−VR 

UIII=VF−VL 

B) Unipolární končetinové svody 

Unipolární končetinové svody snímáme s využitím Wilsonovy techniky (popsáno 

v bodu C), nevýhodou jsou malé výkyvy a z tohoto důvodu se používají „zvětšené 

unipolární svody“ podle Goldbergera. Svody značíme aVR, aVL, aVF, kde písmeno a 

znamená augmented neboli rozšířený. Na rozdíl od bipolárních svodů sledujeme 

u unipolárních svodů změny potenciálu pouze na jedné elektrodě vztažené k nějakému 

referenčnímu bodu – tímto bodem je Wilsonova svorka, která je tvořena jako průměrná 

hodnota potenciálu na všech končetinových elektrodách (Babáková, 2007).  

 

Obr. č. 6: Unipolární končetinové svody (Trojan, 2003) 
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Pro napětí ve svodech platí (Babáková, 2007).: 

UaVR=VR − (VL+VF)/2  

UaVL=VL − (VR+VF)/2 

UaVF=VF − (VR+VL)/2 

C) Unipolární hrudní svody 

Wilsonovy svody snímají elektrickou aktivitu srdce na levé polovině hrudníku, místa 

svodů leží v horizontální rovině. Končetinové svody zobrazují elektrickou aktivitu srdce 

do frontální roviny, unipolární hrudní svody snímají elektrickou aktivitu v horizontální 

rovině. Spolu s výše popsanými končetinovými svody tedy umožňují prostorovou 

představu o elektrickém srdečním poli. Referenční elektrodu pro hrudní svody tvoří 

spojení tří končetinových elektrod přes odpor 5k Ω. Svody značíme V1–V6, na Obr. č. 7 

jsou vyznačené umístění svodů a v Tab. č. 2 jsou popsaná přesná umístění elektrod 

(Trojan, 2003).  

 

Obr. č. 7: Umístění Wilsonových hrudních svodů (Hampton, 2013) 

S využitím Wilsonových hrudních svodů, sledujeme elektrickou srdeční aktivitu 

v horizontální rovině (Hampton, 2013) 
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Tab. č. 2: Popis umístění elektrod hrudních svodů (Trojan, 2003) 

Svod Aktivní elektroda Referenční elektroda 

V1 4. mezižebří vpravo od hrudní kosti 

Wilsonova svorka 

V2 4. mezižebří vlevo od hrudní kosti 

V3 mezi V2 a V4 

V4 5. mezižebří medioklavikulárně vlevo 

V5 mezi V4 a V6 

V6 5. mezižebří ve střední axil. čáře vlevo 

3.4 Elektrokardiografická křivka 

Typickou křivku elektrokardiogramu získáme ve II. končetinovém bipolárním svodu. 

Na této křivce rozeznáváme vlny P, T, popř. U (zaoblené výchylky s nižší amplitudou) a 

úzké a hrotnaté výchylky kmity Q, R a S. Kmity Q, R a S dohromady vytvářejí „QRS 

komplex“. Vzdálenosti mezi vlnami a kmity nazýváme úseky – úsek mezi vlnou P a 

QRS komplexem nazýváme PQ úsek. Úseky spolu s vlnami tvoří intervaly, např. PQ 

interval, který začíná vlnou P a končí začátkem QRS komplexu. 

První negativní výchylka ORS komplexu se označuje jako kmit Q, první 

pozitivní výchylka kmit R. Následující negativní výchylku po kmitu R značíme 

písmenem S. Další případné výchylky i apostrofem. Výchylky o velikosti převyšující 

0,5mV značíme velkými písmeny, výchylky menší značíme malými písmeny (Trojan, 

2003).   

 

Obr. č. 8: Elektrokardiografická křivka (Trojan, 2003) 
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3.4.1 Časy, rychlost a kalibrace napětí 

Elektrokardiografické přístroje zapisují změny elektrické aktivity na pohybující se pruh 

papíru. Pro všechny EKG přístroje platí kalibrace rychlosti posunu na 25mm/s, pro 

zápis se používá papír se standardní velikostí čtverců. Každý velký čtverec o velikosti 

5mm představuje 0,2 sekundy (Hampton, 2013).  Výška jednoho malého čtverečku na 

vertikální ose odpovídá 0,1mV (Thaler, 2013). 

 

Obr. č. 9: Standardní nastavení čtvercové sítě pro záznam EKG (Thaler, 2013) 

3.4.2  Původ elektrokardiografické křivky 

U unipolárních svodů platí pravidlo, šíří-li se depolarizační vlny směrem k elektrodě, 

zapisují elektrokardiografické měřicí přístroje pozitivní výchylku, v případě šíření 

depolarizační vlny směrem od elektrody zapisují negativní výchylku. Pro bipolární 

svody existují analogická pravidla, jestliže směřuje průmět depolarizačního vektoru ke 

kladnému pólu svodu, zapisuje se ve svodu kladná výchylka a obráceně. Principy 

vzniku elektrokardiografické křivky jsou zobrazeny na Obr. č. 10  (Trojan, 2003). 

Pokud QRS komplex je převážně pozitivní (kmit R větší než kmit S), šíří se 

depolarizace směrem ke svodu, jestliže převážně negativní (kmit S větší než kmit R) – 

vlna depolarizace se pohybuje od daného svodu. Jestliže kmity S a R jsou stejně veliké, 

potom se depolarizace šíří v pravém úhlu k danému svodu (Hampton, 2013).  
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Obr. č. 10: Vznik elektrokardiografické křivky (Rhoades&Bell, 2013)  

Vektor vyznačený na Obr. č. 10 červenou barvou vyjadřuje směr a velikost elektrické 

aktivity srdce v čase (sumace mnoha elektrických elementárních polí), vektor 

zakreslený černou barvou vyjadřuje průmět depolarizačního a repolarizačního vektoru 

(Rhoades & Bell, 2013).   

Popis obrázku – vznik elektrokardiografické křivky (Kozel, 2012) 

1) Vzruch vychází ze sinoatriálního uzlu, šíří se svalovinou síní. Síně obsahují malé 

množství svalové hmoty, proto je i amplituda P vlny malá. 

2) Izometrická linie, signál se šíří AV uzlem pomaluji (z důvodu oddělení systoly 

síní a komor).  

3) Depolarizace přechází Hissovým svazkem a Tawarovy raménky do srdečního 

hrotu – kmit s největší kladnou výchylkou. 

4) Šíření depolarizace přes pracovní myokard obou komor od endokardu 

k epikardu – záporná výchylka kmitu.  

5) Po krátké izometrické linii (srdeční buňky komor jsou ve fázi plató, buňka 

srdečního svalu je zcela odolná vůči dalšímu podráždění) dochází k repolarizaci 
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komorového myokardu. Repolarizace probíhá opačným směrem od endokardu 

k epikardu. 

3.4.3 Popis elektrokardiografické křivky 

Vlna P – depolarizace síní 

Akční potenciál myokardu vzniká v sinoatriálním uzlu, odkud se šíří 

depolarizace na svalovinu síní.  Stěna předsíní obsahuje méně svalové hmoty, díky které 

se na grafu projeví malou amplitudou, okamžitý výsledný vektor směřuje doleva dolů. 

Vlna P při normální poloze vzhledem k orientaci vektoru dosahuje největší amplitudy 

ve svodu II. P vlna je zobrazena na Obr. č. 8 (Trojan, 2003). 

Interval PQ  

Interval PQ se měří od začátku P vlny do začátku QRS komplexu. Ve chvíli, kdy vlna 

depolarizace dospěje do atrioventrikulárního uzlu, dochází ke zpomalení jejího dalšího 

postupu. Význam tohoto zpomalení je v oddělení systoly síní a systoly komor, aby 

systola síní byla dokončena do začátku systoly komor. Fyziologické doby trvání PQ 

intervalu se pohybují mezi 0,12 do 0,20 s (Babáková, 2007).   

Komplex QRS  

Vzruch z atrioventrikulárního uzlu přechází do Hissova svazku a Tawarových ramének 

a následně na myokard mezikomorové přepážky, vyvolává depolarizaci ve směru od 

levé komory k pravé. Okamžitý vektor směřuje doprava dolů (Trojan, 2003). 

Vzruch se šíří dále a vyvolává depolarizaci myokardu v oblasti srdečního hrotu. 

V této fázi se okamžitý vektor otáčí doleva a dolů. Dále se vzruch šíří po pracovní 

svalovině obou komor, od endokardu k epikardu. Směr okamžitého vektoru určuje 

zejména depolarizace myokardu mohutnější levé komory – míří doleva a na konci 

depolarizace komor doleva nahoru (Trojan, 2003). 

Úsek ST 

Izoelektrický úsek ST nastává, když se depolarizace rozšíří po svalovině komor, srdeční 

elektrická aktivita je po kratší dobu nulová. Srdeční vlákna komor jsou po dobu ST 
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úseku ve fázi plató, díky tomu mají stejný elektrický náboj a EKG křivka je proto 

konstantní (Trojan, 2003). 

Vlna T  

Vlna T navazuje na ST úsek, kdy buňky srdečního svalu byly elektricky nečinné. 

Následuje repolarizace komorového myokardu, která probíhá v opačném pořadí na 

rozdíl od depolarizace komor, od epikardu k endokardu. Repolarizace je vzhledem 

k depolarizaci děj elektricky opačný, proto sumační vektor směřuje od epikardu 

k endokardu (stejný směr vektoru jako při depolarizaci komor), (Trojan, 2003). 

 

Tab. č. 3: Původ a doba trvání vln a kmitů elektrokardiogramu (Trojan, 2003) 

Část křivky Původ Trvání (s) 

Vlna P depolarizace síní 0,008-0,10 

Komplex QRS depolarizace komor 0,006-0,10 

Vlna T repolarizace komor 0,20 (při srdeční frekvenci 70 tepů/min) 

3.5 Elektrická osa srdeční 

Srdeční elektrická aktivita v každém okamžiku vytváří tzv. elektrický vektor, který 

získáme sečtením elektrických elementárních vektorů do výsledného vektoru. Směr 

sumačního vektoru QRS komplexu nazýváme elektrickou osou srdeční. Fyziologický 

sklon vzhledem k horizontální ose je −30° – +105° (Trojan, 2003). 

 

Obr. č. 11: Normální rozsah elektrické osy srdeční (Trojan, 2003) 
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3.6 Druhy EKG elektrod  

V elektrokardiografii elektrody slouží k vodivému spojení s tělem vyšetřovaného a 

měřicím zařízením, elektrody zastupují roli „snímače“ biosignálů. Elektroda je 

v bezprostředním kontaktu s tělem měřené osoby, a proto její materiál i konstrukce 

podléhá přísným požadavkům, elektroda ani elektrolyt se nesmí vůči organismu chovat 

agresivně (Babáková, 2007).  

3.6.1 Rozdělení podle účelu (Holcmanová, 2013) 

 Diagnostické elektrody slouží jako podpora pro rozpoznání onemocnění 

pacienta.  

 Terapeutické elektrody: s tímto typem elektrod se můžeme setkat např. při KPR 

(Kardiopulmonální resuscitace), v kardiologii ve formě kardio-stimulátoru, který 

je trvale zavedený za účelem přerušení život ohrožujících arytmií. 

3.6.2 Rozdělení podle funkce a směru průchodu signálu  

 Snímací elektrody vedou signál od měřeného subjektu k přístroji.  

 Pomocné elektrody zajišťují nebo zlepšují další podmínky vyšetření 

(uzemňovací elektroda). 

3.6.3 Rozdělení podle umístění  

 Povrchové (kožní) elektrody 

Elektrody umístěné na povrchu těla umožňují zaznamenání hodnot napětí 

snímaných ze srdce na příslušnou část povrchu těla.  Povrchové elektrody jsou 

kovové destičky různého tvaru a velikosti, z důvodu snížení odporu se přidává mezi 

kůži a elektrodu vrstva gelu.  Elektrody se vyrobí ze stříbrochloridu, tvar je často 

miskový a zaručuje standardní vrstvu nanášeného gelu. Označují se také jako 

plovoucí elektrody (Babáková, 2007). 
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Obr. č. 12: Povrchové hrudní elektrody vlevo, končetinové vpravo (SEIVA, 2015) 

 

 Hloubkové (vpichové) elektrody 

Elektrody tvořené malou plochou mající podobu injekčních jehel. Využívají se 

pro záznam biopotenciálů z anatomicky ohraničené oblasti tkáně. Podkožní 

elektrody se aplikují při dlouhodobém snímání srdečních nebo mozkových 

potenciálů. K výrobě elektrod se používá ušlechtilých kovů (Babáková, 2007).  

3.6.4 Rozdělení podle materiálu (Holcmanová, 2013): 

 

 Klasické elektrody používáme pro měření klidového EKG (materiál elektrod 

Ag/AgCl). 

 Jednorázové samolepící elektrody 

Tento druh elektrod je vhodný pro klidové i zátěžové EKG a dlouhodobý 

monitoring osob.  Jednorázové samolepící elektrody jsou pěnové elektrody 

s vodivým materiálem Solid gelem, který velmi dobře přilne na kůži.   

 

Obr. č. 13: Jednorázové elektrody (SEIVA, 2015) 

 Gumové hrudní a končetinové pásy  
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Hlavní výhodou gumových pásů je ideální kontakt elektrody s pokožkou. Do 

pásů se vloží potřebný počet speciálních elektrod, které snímají EKG.  

 

 
Obr. č. 14: Gumový pás (SEIVA, 2015)  

3.6.5 Rozdělení podle reakce s vodivým prostředím (Holcmanová, 2013): 

 Polarizovatelné elektrody 

Nejvíce používaná je plošná kovová polarizovatelná elektroda, která se přikládá 

přímo na kůži pacienta, nejčastěji vyrobená z ušlechtilých kovů, mezi pokožkou a 

klasickou elektrodou nanášíme gel. Měření EKG s těmito elektrodami není přesné 

z důvodu kolísání napětí způsobené pohybem elektrody, vlhkosti (pocení) atd.  

 Nepolarizovatelné elektrody  

Mají poměrně stálý elektrodový potenciál, v praxi se nejčastěji používají 

elektrody stříbrochloridové. 

3.7 Vyšetřovací metody EKG 

Snímání signálu EKG provádíme ve dvou základních vyšetřeních. Jde o měření v klidu, 

kdy vyšetřovaná osoba leží v poloze na zádech, a zátěžové snímání EKG. Pacient 

obvykle podstupuje klidové snímání EKG signálu, ale při zjišťování některých 

patologiích nebo zjištění fyziologie srdce při zátěži je potřeba nechat podstoupit 

pacienta fyzické zátěži. 

Prostředky pro měření EKG lze rozdělit do dvou základních skupin. První z nich 

je technologie pro ambulantní vyšetření EKG, které je třeba provést s vysokou 

přesností. Druhá kategorie může být popsána jako zařízení pro mobilní měření určené 

zejména pro sportovce nebo pro dlouhodobé monitorování EKG v průběhu určitého 

období šetření pacientů (Vojtěch a kol., 2013). 

14
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3.7.1 Základní vyšetření EKG 

Klidové EKG vyšetření 

Umožňuje zhodnocení klidového elektrokardiogramu jako základního kardiologické 

vyšetření. Snímání klidového EKG se provádí na subjektu, který je uložen ve 

vodorovné poloze a není vystaven žádné fyzické zátěži. Jakýkoli pohyb měřeného se 

zobrazí na elektrokardiogramu (Mikuláš, 2010). 

Zátěžové EKG vyšetření 

Při vyšetření je snímána a zaznamenávána elektrická aktivita srdce a zároveň sledujeme 

změny vyvolané zatížením srdečního svalu šlapáním na speciálním kole „bicyklovém 

ergometru“ nebo na pohyblivém pásu. Jde o vyšetření sloužící k odhalení poruchy 

prokrvení srdečního svalu, ke které dochází vlivem zúžení nebo ucpání cév. Zátěžový 

test také slouží ke stanovení tělesné výkonnosti nebo zjištění srdečních arytmií 

spouštěných při zátěži. U těchto vyšetření dochází vlivem svalových artefaktů k získání 

signálu s vyšším stupněm rušení než u klidového vyšetření (IKEM, 2015) 

3.7.2 Ambulantní vyšetřovací metody  

Ambulantní monitorování EKG signálu 

Ambulantní monitorování je vyšetření, které registruje EKG křivku zpravidla po dobu 

24 a více hodin při obvyklé denní činnosti. Tato metoda slouží ke zjištění poruch 

srdečního rytmu (arytmií) a poruchy ST segmentu, které můžou být známkou ischemie, 

poruchy zásobení kyslíkem a živinami. V průběhu měření pacient nosí připevněné 

snímací elektrody na hrudníku, záznam průběhu EKG je ukládán na paměťové médium. 

Uložený záznam vyhodnotí lékař, tento test je vhodný pro přesnou analýzu (Babáková, 

2007).  

Implantabilní monitorovací jednotka  

Využívá se pro dlouhodobé monitorování elektrické srdeční aktivity. Měření je vhodné 

pro pacienty se symptomy, které se vyskytují jen velmi zřídka. Do podkoží na hrudníku 

vyšetřované osoby se všívá implantabilní monitorovací jednotka. V pacientovi se může 

monitorovací systém ponechat až po dobu 14 měsíců (Babáková, 2007). 
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4. RUŠENÍ SIGNÁLU EKG 

Artefaktem rozumíme rušivou změnu na elektrokardiografické křivce, která není 

způsobena elektrickou aktivitou srdce. Rušivé změny elektrické křivky vznikají 

pohybem vyšetřované osoby, nedokonalým přilnutím elektrod, působením 

elektromagnetického pole v prostředí (např. 50Hz síťová frekvence, mobilní telefony). 

Artefakty rozdělujeme podle jejich charakteru na úzkopásmové a širokopásmové 

(Mikuláš, 2010).    

4.1 Úzkopásmové rušení 

Úzkopásmové rušení je tvořeno kolísáním izoelektrické linie a rušením 

nízkofrekvenčním 50Hz signálem z elektrické sítě. Elektrochemické procesy na 

rozhraní elektroda-kůže mají frekvenci do 0,8Hz, dýchání pacienta maximálně 1,5Hz, 

popř. pomalé pohyby vyšetřovaného do 1,5Hz, to vše má za následek kolísání 

izoelektrické linie. Síťové rušení je způsobené indukcí napětí ze silových elektrických 

rozvodů (Babáková, 2007). 

 

Obr. č. 14: Rušení nízkofrekvenčním 50Hz signálem (Mikuláš, 2010)  

V případě, že je nutná filtrace nízkofrekvenčního 50Hz signálu, můžeme jej 

odfiltrovat s využitím úzkopásmového filtru. Pokud se dodrží ±3Hz široká zádrž, rušení 

signálu se zpravidla odfiltruje pouze s minimálními ztrátami hodnot užitečného signálu 

(Sorano a kol., 2005). 
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Obr. č. 15: Kolísání nulové izolinie (Ruttner, 2014)  

4.2 Širokopásmové  

Všechny druhy širokopásmového rušení se frekvenčně překrývají se spektrem signálu 

EKG, při filtrování EKG signálu si musíme tuto skutečnost uvědomit.  

4.2.1 Myopotenciály pacienta 

Mezi myopotenciály zařazujeme artefakty, které jsou způsobeny pohybem pacienta. 

Vznikají vlivem aktivního pohybu svalů, ale také i při samotném dýchání. Pohyb 

pacienta je zaznamenán na Obr. č. 16. S tímto zašuměním se obvykle setkáváme při 

zátěžovém EKG snímání nebo při snímání EKG u malých dětí. Frekvenční pásmo šumu 

při klidovém snímání je vyšší než 100Hz a v oblasti vyšší než 10Hz při zátěžovém 

snímání (Sorano a kol., 2005).   

 

Obr. č. 16: Myopotenciály (Mikuláš, 2010)  
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4.3 Impulzní šum 

Impulzní šum je charakteristický rychlou skokovou změnou, která se často projevuje až 

limitními krajními hodnotami. Vznikají v okolí silových elektrických zařízení a 

komunikačních signálů.  Tento typ zašumění je znázorněn na Obr. č. 17, není možné 

efektivně impulzní šum odstranit pomocí filtrů (Mikuláš, 2010) .  

 

Obr. č. 17: Impulzní šum (Mikuláš, 2010)  

4.4 Skokové změny izoelektrické linie 

Skokové změny izoelektrické linie se vyskytují zcela náhodně, jsou způsobeny špatným 

kontaktem elektrody ke kůži. Elektroda se o kůži tře a tím se kondenzuje impedance 

z okolní kůže, takto vzniká šum, který má skokový charakter a posunuje nulovou 

izolinii.  Frekvenční pásmo šumu je v rozmezí 1–15Hz (Sorano a kol., 2005).   

 
Obr. č. 18: Skokové změny izoelektrické linie (Mikuláš, 2010) 
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5. ALTERNATIVNÍ EKG SYSTÉM – DIANS PF8 

DiANS PF8 je neinvazivní mikropočítačový systém určený pro kvantitativní hodnocení 

autonomního nervového systému (ANS). Tento systém je založený na analýze 

variability srdeční frekvence (Heart rate variability – HRV). 

 

Obr. č. 19: Mikropočítačový systém DiANS PF8 (DiANS PF8, 2015) 

Součástí systému DiANS PF8 je snímací elektrodový pás, zesilovač pro záznam 

EKG signálu, A/D převodník, USB porty a bluetooth modul pro přenos dat. Kromě 

monitorování variability srdeční frekvence umožňuje systém v klidových podmínkách 

diagnostikovat dechovou frekvenci pro účel zpřesnění interpretace výsledků hodnotící 

aktivitu autonomního nervového systému (DiANS PF8, 2015). 

5.1 Zařízení pro zpracování a záznam signálu 

Mikropočítačový systém DiANS PF8 využívá konstrukční a aplikační výhody 

předchozích systémů VariaCardio TF4, VarCor PF6 a VarCor PF7, který je dále 

doplněn aktuálními a technickými poznatky.   

Systém je určen pro neinvazivní diagnostiku variability srdeční frekvence, a to 

jak v oblasti časové (Ewingova kardiovaskulární testová baterie) tak i v oblasti 

frekvenční (spektrální analýza variability srdeční frekvence). Systém DiANS PF8 pro 

přenos dat využívá technologii bluetooth (DiANS PF8, 2015). 
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6. NOSITELNÉ EKG TRIKO S TEXTILNÍMI 

ELEKTRODAMI  

Elektrokardiogram je jedním z nejdůležitějších parametrů pro sledování fyziologického 

stavu člověka. V současnosti jsou dostupné stacionární i nositelné EKG systémy pro 

monitorování srdeční aktivity. EKG triko má implementované elektrody vyrobené 

z elektricky vodivé textilie. Vytváří textilní kompozit, který zaručuje vysoký komfort 

pro uživatele a zároveň zajistí kvalitní snímání EKG.  

Jednou z výhod aplikací monitorování nositelnými EKG systémy je také 

monitoring úrovně excitace u osob pracujících pod velkou fyzickou a psychickou zátěží. 

Mezi pracovníky pod fyzikou zátěží zejména patří: vojáci, hasiči, policisti a záchranáři. 

Napětí v těchto profesích má velký vliv na kvalitu jejich práce, ale i jejich života (Prati, 

2010). Vysoké hladiny stresových faktorů mají vliv při záchranné operaci, mohou 

prodloužit dobu odezvy a zvyšují tak pravděpodobnost vzniku chyb. Je tedy výhodné, 

aby vedení záchranné operace rychle reagovalo na zvýšené namáhání pracovníků, 

v případě stresového přepětí sníží vystavení stresu. 

S rozvojem elektricky vodivých textilních materiálů obsažených v různých 

typech oblečení vzniká nová oblast aplikací nazývaných nositelné elektroniky. Textilní 

elektrody lze přímo implementovat do oblečení a mohou být součástí standardního 

oděvu (Vojtěch a kol., 2013). 

Podmínky pro výrobu textilních elektrod (Vojtěch a kol., 2013): 

 Nutné použít textilní materiál s dostatečně vysokou vodivostí.  

 Textilní materiál musí být založen na bázi bavlněné tkaniny, aby materiál byl 

vysoce komfortní při styku látky s kůží. 

 Kompletní textilní výrobek by měl umožnit běžnou údržbu (praní a žehlení 

prádla). 

 Tkanina s galvanickým pokovováním na povrchu nelze použít, protože 

způsobuje podráždění kůže (měď oxiduje, nikl je alergen). 

 Elektrody vyžadují dostatečnou přilnavost k pokožce (s cílem zajistit dostatečný 

rozdíl elektrických potenciálů mezi elektrodami). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

7. CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY PRÁCE 

Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj a testování alternativního měření EKG 

s využitím flexibilních elektrod vyrobených z elektricky vodivé textilie, které jsou všité 

do standardního oblečení. Textilní elektrody jsou utkané z bavlny a směsí polymerů, 

potažené nanočásticemi stříbra. Elektrody mají dobré vlastnosti – pružnost, prodyšnost, 

antibakteriální funkci a odolnost proti vznícení. 

Cílem bakalářské práce je otestovat vhodnost použití textilních elektrod pro 

měření elektrických potenciálů srdce a rozhodnout, na jaké místo nositelného EKG trika 

textilní elektrody všít. Alternativní elektrokardiograf vyvíjí ČVUT, Fakulta 

elektrotechnická. 

7.1 Úkoly práce 

 Otestujte vhodnost použití textilních elektrod pro měření EKG signálu. 

 Proveďte řadu měření na testovaných osobách s grafickými výstupy.   

7.2 Cíle a hypotézy 

Cíl č. 1: Zjistěte, jaké místo na těle je nejvýhodnější z hlediska kvality naměřeného 

EKG signálu a rozhodněte, na jaké místo všít textilní elektrody. 

Hypotéza č. 1: Nejvhodnější umístění textilních elektrod je na místě, které 

používají jiné nositelné EKG systémy, tj. pod prsy. 

Cíl č. 2: Zjistěte, zda je experimentální EKG měřitelné v různých statických 

polohách těla (leh, sed, stoj). 

Hypotéza č. 2: Alternativní EKG bude měřitelné v libovolných statických 

polohách. 
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8. EXPERIMENTÁLNÍ EKG TRIKO 

Pro vytvoření nositelného experimentálního EKG systému byla vybrána trika bez 

rukávů (při pohybu paží nedochází k pohybu trika a všité elektrody) v dámském 

provedení velikosti M a pánském provedení velikostech L a XL. 

8.1 Použité trika 

Dámské triko  

Pro výrobu dámského experimentálního EKG systému bylo použito triko Scampolo 

SAHARA Ultralight CoolMAx od firmy Canard velikosti M. Prádlo řady ultralight 

s gramáží 106g/m
2
 vykazuje velmi dobré elastické vlastnosti (přilne na tělo). Triko je 

vyrobené z 94% polyesteru a 6% elastanu.  

 

 

Obr. č. 20: Dámské triko Scampolo Sahara (Canard, 2015) 

Pánské triko  

Pro výrobu pánského experimentálního EKG systému byla použita trika Scampolo 

Vancouver light od firmy Canard ve vybraných velikostech L a XL. Trika Vancouver 

vykazují velmi dobré elastické vlastnosti (přilnou na tělo). Trika jsou vyrobené z 94% 

polyesteru a 6% elastanu.  
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Obr. č. 21: Pánské triko Scampolo Vencouver (Canard, 2015) 

8.2 Textilní elektrody 

Umožňují vodivé spojení vyšetřované části těla (srdce) s měřicím přístrojem. Pro 

zajištění výše uvedených požadavků trika byl navržen vzorový úplet upravený pro 

snížení hořlavosti. Textilní elektrody jsou obdélníkového tvaru s rozměry 70x100mm. 

Elektrody z elektricky vodivé textilie se do trika přišily na dvě pozice, na horní část 

hrudníku bezprostředně pod klíční kost a pod prsy. Konstrukce tkaniny vyrobené 

z vodivé příze umožňuje snadnou údržbu oděvu (praní, žehlení) a dlouhodobě stabilní 

povrchovou vodivost elektrod s vysokým počtem pracích cyklů (Vojtěch a kol., 2013). 

8.2.1 Materiál textilních elektrod 

Elektroda je vyrobena ze smíšené příze obsahující nanočástice stříbra, které zajišťují 

elektrickou vodivost výsledné pleteniny. Obsah nanočástic stříbra poskytuje vysokou 

odolnost proti korozi textilních elektrod, antibakteriální a antialergické vlastnosti, 

mechanické a elektricky stabilní působení proti potu (Vojtěch a kol., 2013). 

Materiál navržených textilních elektrod disponuje následujícími textilními a 

elektrickými parametry: 

 Pletenina šedá – počesaná 

 Jemnost příze: 35,5tex 

 Silverstat 30%, Shieldex 30%, bavlna 40% 

 Povrchová vodivost textilie se pohybuje okolo 2Ω/ čtverec 
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8.2.2 Umístění textilních elektrod 

Do flexibilních trik od firmy Canard jsme všili textilní elektrody na místa nad prsy a 

pod prsy. Předpokládáme, že nejvýhodnější poloha textilních elektrod je právě na těchto 

místech.  

Nad prsy  

 

Obr. č. 22: Umístění textilních elektrod nad prsy  

Pod prsy 

 

Obr. č. 23: Umístění textilních elektrod pod prsy  
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9. ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ A ZÁZNAM 

SIGNÁLU  

Zařízení pro zpracování a záznam signálu bylo dodáno fakultou elektrotechnickou 

ČVUT. Tato kapitola popisuje, z čeho se měřící zařízení skládá a jaké jsou jednotlivé 

kroky z hlediska jeho obsluhy.  

9.1 Komponenty zařízení  

Textilní elektroda 

Umožňují vodivé spojení vyšetřované části těla (srdce) s měřicím přístrojem. Elektroda 

je vyrobena ze smíšené příze obsahující nanočástice stříbra, které zajišťuje elektrickou 

vodivost výsledné pleteniny. 

 

Obr. č. 24: Experimentální textilní elektroda   

Měděná samolepící páska 

Měděná samolepící páska s akrylovým lepidlem vytváří vodivé spojení mezi textilní 

elektrodou a deskou pro snímání elektrických potenciálů. Elektrický odpor pásky přes 

lepidlo je 0,005Ω, tloušťka měděné folie 35mμ, délka 100cm a šířka 1,9cm.  
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Obr. č. 25: Měděná samolepící páska 

Destička pro snímání elektrických potenciálů z textilních elektrod 

Elektronika pro snímání a předzpracování EKG signálů obsahuje veškeré nutné 

komponenty pro zpracování analogových signálů EKG přivedených na dvě vodivé 

plochy z textilních elektrod. Deska obsahuje bloky napájení, analogově-číslicové 

převodníky, řídící mikroprocesor i obvody bezdrátové komunikační linky v ISM pásmu 

2,45GHz pro přenos měřených dat do PC. Elektronika je koncipována jako „wearable 

electronics“, tedy na jedné desce plošného spoje tak, aby mohla být umístěna mezi dvě 

textilní elektrody a připevněna jako součást oblečení – v tomto případě spodního prádla. 

Díky napájení elektroniky pomocí vlastní baterie a také díky využití koncepce 

bezdrátového přenosu dat do PC je vhodně potlačen vliv nízkofrekvenčního rušení 

50Hz na měřené signály EKG. Zároveň je v řídícím mikroprocesoru implementována 

číslicová filtrace signálu s dolní propustí 4. řádu pro další omezení vlivu rušení 

frekvencí 50Hz (Vojtěch, 2015). 
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Obr. č. 26: Destička pro snímání elektrických potenciálů 

Baterie 

Alkalická baterie AAA, R03, mikrotužková Sanyo Alkaline LR03, 1,5V průměr 

10,5x44,5mm kovový obal.  

 

Obr. č. 27: Alkalické baterie AAA 

Destička pro příjem vysílaného signálu do PC 

Pro příjem předzpracovaných a bezdrátově přenášených dat  z EKG měření slouží USB 

přijímač. Ten je napájený přímo z PC pomocí rozhraní USB. Přijímač pracuje opět 

v pásmu ISM 2,45GHz.  Zařízení používáme pro bezdrátový příjem dat vysílaný deskou 

pro snímání elektrických potenciálů z textilních elektrod. Tento přijímač snadno 

připojíme k počítači pomocí USB vstupu (Vojtěch, 2015). 
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Obr. č. 28: Zařízení pro přenos dat do počítače 

Notebook s nainstalovaným softwarem EKG viewer 

 

Obr. č. 29: Notebook s nainstalovaným softwarem EKG viewer 

9.2 Software – EKG viewer 

Software EKG viewer slouží k ovládání a nastavování elektroniky měřicí „wearable“ 

elektroniky. Umožňuje zapínat či vypínat filtraci signálu, nastavuje se zde i použitý 

komunikační virtuální sériový COM port počítače pro zapojení USB přijímače. 

Software aplikace umožňuje spouštět a řídit proces měření EKG signálů i vybrat soubor 

pro ukládání měřených dat pro pozdější zpracování. Zároveň umožňuje aplikace 

sledovat v reálném čase probíhající měření (Vojtěch, 2015). 
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9.2.1 Nastavení softwaru 

Spustíme program EKG viewer, v levém horním rohu otevřeme seznam zařízení a 

vybereme možnost COM9. Takto označené měřící zařízení vysílá měřená data do 

počítače. V případě, že COM9 v seznamu nenalezneme, musíme zkontrolovat správné 

propojení měřící elektroniky. Následně zvolíme možnost „Connect“ a tím připojíme 

zařízení.   

 

Obr. č. 30: EKG viewer – seznam zařízení  

V levém spodním okně se zobrazí možnost 0xabcd. Klikneme na možnost „Add“ viz 

Obr. č. 31.  

 

Obr. č. 31: EKG viewer – připojení měřicího zařízení 
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Na černém poli se vynesou osy x a y. Osa x uvádí čas t [ms], osa y napětí 

U [mV]. Pro odfiltrování 50Hz rušení používáme filtr, který se přepíná v levé dolní 

části programu viz Obr. č. 32.  

 

Obr. č. 32: EKG viewer – 50Hz filtr 

Pokud je vše připravené, můžeme EKG záznam začít ukládat do počítače 

pomocí funkce „Begin to log“. Vybereme adresář, do kterého chceme záznam uložit, a 

poté kliknutím na ikonu „Uložit“ začneme záznam nahrávat. Pro ukončení nahrávání 

zvolíme možnost „Logging 0xabcd“ (žluté pole), která se nyní nachází na stejném místě 

jako funkce „Begin to log“ před ukládáním.  
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10. METODIKA PRÁCE 

Bakalářská práce je realizována variantou výzkumu s využitím experimentu. 

Experiment aplikujeme pro manipulaci s proměnnými, tj. umístění textilních elektrod, a 

sledujeme kvalitu naměřeného signálu (závisle proměnnou).  

Objektem výzkumu je experimentální EKG systém, který se testuje na 

studentech České zemědělské univerzity a studentech Univerzity Karlovy, Fakulty 

tělesné výchovy a sportu v rámci předmětů fyziologie člověka. Vzorek měřených osob 

obsahuje 52 studentů různé výkonnosti a pohlaví. Při vyhodnocení naměřených dat 

došlo k vyřazení některých záznamů z důvodu vyššího stupně rušení nežádoucími vlivy 

způsobenými např. nedokonalým přilnutím samolepící měděné pásky na povrchu 

textilní elektrody, pohybem figuranta, přerušením kontaktu mezi elektrodou a pokožkou 

a dalšími rušivými vlivy.  

Pro snímání EKG signálu používáme nebolestivou a neinvazivní metodu měření. 

Testovaná osoba se nachází v předem definované poloze (v lehu, sedu, stoji), elektrody 

z elektricky vodivé tkaniny se nachází na hrudníku. Experimentální testování s využitím 

alternativních elektrod měříme v rozsahu 15–20 minut. Měření probíhalo v laboratořích 

fyziologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Měření na lidské populaci vyžaduje 

souhlas etické komise, žádost o vyjádření etické komise UK FTVS byla schválena. 

Komise neshledala žádné rozpory s platnými zásadami, předpisy ani mezinárodními 

směrnicemi pro provádění biomedicínského výzkumu zahrnujícího lidské účastníky. 

Informované souhlasy měřených osob jsou archivované na sekretariátu katedry 

Fyziologie a biochemie, FTVS UK. V přílohách bakalářské práce je umístěn vzor 

Informovaného souhlasu.  

10.1 Postup měření 

Zaznamenáme laboratorní podmínky (teplota, tlak a vlhkost vzduchu) do připraveného 

protokolu „Měření změn elektrického potenciálu srdce s využitím textilních elektrod“. 

Vyplníme vstupní data měřené osoby do protokolu, tj. věk, váha, výška a pohlaví. 

Požádáme měřeného, aby si oblékl triko s implementovanými textilními elektrodami a 

lehl do polohy na zádech. Na textilní elektrody připevníme samolepící měděnou pásku a 

spojíme s destičkou pro snímání elektrických signálů.  
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Obr. č. 33: Samolepící měděná páska připevněná na textilní elektrodě   

 

Obr. č. 34: Samolepící měděná páska připevněná na destičce    

Navlhčíme pokožku v místech přilnutí textilních elektrod pomocí ubrousků, na 

které naneseme 10ml vody (destička musí zůstat suchá). K destičce pro snímání 

elektrických potenciálů připojíme napájení.  
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Obr. č. 35: Připojení napájení k destičce    

Připojíme destičku pro příjem signálu s USB vstupem do počítače, na kterém 

máme nainstalovaný software „EKG viewer“. Spustíme software na záznam 

elektrokardiogramu a nastavíme program podle instrukcí popsaných v kapitole „9.2 

Software – EKG viewer“. 

Měřená osoba zaujme předem definovanou polohu, ve které budeme provádět 

měření (leh, sed, stoj) a počkáme, až se uklidní a EKG křivka ustálí. Vyzveme 

testovaného, aby zhluboka a pravidelně dýchal. Poté provedeme první měření ve 

statické poloze po dobu 30s.  

10.2 Klidové snímání signálu EKG  

U snímání klidového EKG je testovaný subjekt uložen do předem definované 

polohy (leh, sed, stoj). Po celou dobu měření je testovaný oblečený v experimentálním 

EKG triku s všitými textilními elektrodami. Každý pohyb testovaného se na grafu EKG 

projeví jako rušení křivky, proto dbáme na to, aby subjekt byl zcela uvolněný. 

Leh 

Snímání EKG ve vodorovné poloze v lehu na zádech provádíme na polohovatelném 

zdravotním lůžku. Paže má měřený podél těla a hlavu v prodloužení trupu.  
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Obr. č. 36: Měření v lehu  

Sed 

Měřený sedí opřený zády o stěnu na polohovatelném lůžku. Hlava je v prodloužení 

trupu a paže položené na stehnech. 

Stoj 

Testovaný se nachází ve vertikální poloze připevněný na zdravotním polohovatelném 

lůžku pomocí pásů z důvodu uvolnění svalstva, které drží vzpřímený postoj. Paže jsou 

podél těla, hlava v prodloužení trupu a stoj na šíři ramen.  

 

Obr. č. 37: Měření ve stoje 
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11. ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Komplex QRS je nejvýraznější částí cyklu signálu EKG, zpracování EKG proto 

zahrnuje především detekci QRS komplexu. Čas výskytu a tvar komplexu umožňují 

zjistit významné informace o stavu srdce. Komplex QRS je charakteristický svým 

tvarem, tvoří tedy základ pro automatickou detekci srdeční tepové frekvence (Vítek, 

2010). 

Získaná data, tj. funkce grafů EKG, jsou v bakalářské práci zpracována 

statistickou kvantitativní analýzou metodou zjištěním odstupu signálu od šumu (SNR) a 

dále výsledné hodnoty jsou zpracovány Hornovým postupem. Naměřená data 

z jednotlivých použitých EKG zařízení převedeme do Excelu formou číselných hodnot 

a data zobrazíme pomocí tabulek, grafů, obrázků a vhodně okomentujeme. Na závěr 

provedeme korelaci mezi naměřenými daty a stanovenými hypotézami. 

Vzhledem k náročnosti hodnocení EKG signálu data zpracováváme v Excelu. 

Nevýhodou je nižší přesnost výsledků, ale pro určení našich cílů tato metoda postačí.   

11.1 Postup zpracování naměřených dat 

Pro vyhodnocení kvality naměřených EKG záznamů byl v Excelu vytvořen 

program „Měření kvality EKG signálu“ s následujícími parametry. 

Z naměřeného EKG záznamu vybereme takový 6s interval, který neobsahuje nežádoucí 

rušení (pohyb pacienta, atd.). Na tomto intervalu provádíme výpočet kvality signálu. 

Data seřadíme tak, že kmit R z QRS komplexu amplitudy, která je ve středu na 6 s grafu 

je uprostřed viz Obr. č. 40. Zjistíme velikosti 4–5 amplitud užitečného signálu (velikost 

QRS komplexů).  Pro zjištění velikosti amplitudy užitečného signálu nalezneme 

maximum a minimum na námi zadaném 0,3s intervalu. Velikost amplitudy spočítáme 

jako rozdíl maxima a minima.  
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Obr. č. 38: Zjištění velikosti amplitudy užitečného signálu     

Před každým QRS komplexem náhodně vybereme 0,05s úsek, na kterém 

zjistíme velikost amplitudy šumu. Velikost amplitudy šumu spočítáme jako rozdíl 

maxima a minima viz Obr. č. 39. Vybíráme takový úsek, na kterém izolinie nekolísá, 

jak bylo popsáno v kapitole 4.1 Úzkopásmové rušení.  

 

Obr. č. 39: Zjištění velikosti amplitudy šumu 
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Hornovým postupem vypočítáme průměrnou velikost amplitudy užitečného 

signálu a amplitudy šumu. Metodou SNR (signal to noise ratio) vypočítáme kvalitu 

EKG záznamů. Znovu využijeme Hornův postup a zjistíme průměrnou kvalitu EKG 

záznamů měřenou metodou SNR (Meloun & Miltický, 2002). 

Pro výpočet kvality signálu metodou SNR platí následující vzorec: 

SNR = 10·log (Au/Aš) [dB] 

Au … amplituda užitečného signálu 

Aš … amplituda šumu 

 

Obr. č. 40: Výběr intervalů užitečného signálu a šumu  
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12. VÝSLEDKY 

Při měření a vyhodnocování EKG záznamů jsme vybrali taková data, která neobsahují 

nežádoucí druhy rušení. Síť na pozadí grafů byla dodána z důvodu standardní 

interpretace dat, jak je obvyklé u konvenčních EKG systémů. 

12.1 Umístění elektrod  

Cíl č. 1: Zjistěte, jaké místo na těle je nejvýhodnější z hlediska kvality naměřeného 

EKG signálu a rozhodněte, na jaké místo všít textilní elektrody. 

Hypotéza č. 1: Nejvhodnější umístění textilních elektrod je na místě, které používají 

jiné nositelné EKG systémy, tj. pod prsy. 

Graf 1: Umístění textilních elektrod nad prsy a pod prsy, měřeno v lehu na zádech 

u osoby č. 51  

 

Porovnání průběhu EKG křivky s textilními elektrodami umístěnými nad prsy a 

pod prsy při měření v klidu v poloze na zádech.  
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12.1.1 Elektroda umístěná nad prsy 

Tabulka 4: Kvalita EKG záznamů s textilní elektrodou umístěnou nad prsy 

Číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kvalita signálu EKG 
počítaná metodou SNR 

14,1 12,2 12 12,3 11,3 13,1 12 12,9 10,3 13,9 

Průměrná kvalita EKG 
počítaná Hornovým 
postupem 

12,6 ± 0,6[dB] 

Experimentální EKG s textilními elektrodami všitými nad prsy je měřitelné 

v klidové poloze v lehu na zádech s kvalitou záznamu 12,6 ± 0,6[dB]. 

12.1.2 Elektroda umístěná pod prsy 

Tabulka 5: Kvalita EKG záznamů s textilní elektrodou umístěnou pod prsy  

Číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kvalita signálu EKG počítaná 
metodou SNR 

14,1 12,2 12 12,3 11,3 13,1 12 12,9 10,3 13,9 

Průměrná kvalita EKG 
počítaná Hornovým 
postupem 

15,9 ± 1,3[dB] 

Experimentální EKG s textilními elektrodami všitými pod prsy je měřitelné 

v klidové poloze v lehu na zádech s kvalitou záznamu 15,9 ± 1,3[dB].  

12.1.3 Vyhodnocení umístění elektrod 

Hypotéza č. 1 se nám potvrdila, nejvhodnější umístění textilních elektrod je na 

místě, které používají jiné nositelné EKG systémy, tj. pod prsy s kvalitou záznamu 

15,9 ± 1,3 [dB]. 

12.2 Měření EKG v různých polohách těla 

Cíl č. 2: Zjistěte, zda je experimentální EKG měřitelné v různých statických polohách 

těla (leh, sed, stoj). 

Hypotéza č. 2: Alternativní EKG bude měřitelné v libovolných statických polohách. 

Klidové snímání EKG, testovaná osoba je uložena do předem definované polohy (leh, sed, 

stoj). Každý pohyb měřeného se na grafu EKG projeví jako rušení křivky, proto 

testovaný byl zcela uvolněný. 
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V předchozí podkapitole 12.1 Umístění elektrod jsme ukázali, že kvalitnější 

EKG signál naměříme s textilními elektrodami všitými pod prsy, proto jsme dále měřili 

s textilními elektrody pod prsy.  

Graf 2: Porovnání EKG křivky při snímání v různých polohách těla u měřené osoby č. 

49, textilní elektroda všitá do trika pod prsy   

 

Kolísání nulové izolinie, na Graf 2 u měření v sedu a ve stoje je způsobené 

aktivací svalových svalů pro udržení dané polohy těla. Vzhledem k aktivaci svalstva je 

dále zřejmé, že se na EKG křivkách projeví nízkofrekvenční myopotenciálové rušení.  
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12.2.1 Leh 

Tabulka 6: Kvalita EKG záznamu, měřený leží na zádech 

Číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kvalita signálu EKG počítaná 
metodou SNR 

14,1 12,2 12 12,3 11,3 13,1 12 12,9 10,3 13,9 

Průměrná kvalita EKG 
počítaná Hornovým 
postupem 

15,9 ± 1,3[dB] 

Experimentální EKG s textilními elektrodami je měřitelné v klidové poloze 

v lehu na zádech s kvalitou záznamu 15,9 ± 1,3[dB].  

12.2.2 Sed 

Tabulka 7: Kvalita EKG záznamu, měřený sedí opřený o stěnu 

Číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kvalita signálu EKG počítaná 
metodou SNR 

14,1 12,2 12 12,3 11,3 13,1 12 12,9 10,3 13,9 

Průměrná kvalita EKG 
počítaná Hornovým 
postupem 

15,4 ± 1,4[dB] 

Experimentální EKG s textilními elektrodami je měřitelné v klidové poloze 

v sedu s kvalitou záznamu 15,4 ± 1,4[dB].  

12.2.3  Stoj  

Tabulka 8: Kvalita EKG záznamu, měřený se nachází ve vertikální poloze 

Číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kvalita signálu EKG počítaná 
metodou SNR 

14,1 12,2 12 12,3 11,3 13,1 12 12,9 10,3 13,9 

Průměrná kvalita EKG 
počítaná Hornovým 
postupem 

14,5 ± 1,6[dB] 

Experimentální EKG s textilními elektrodami je měřitelné v klidové poloze ve 

stoji s kvalitou záznamu 14,5 ± 1,6[dB]. 
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12.2.4 Vyhodnocení Měření EKG v různých polohách těla 

Hypotéza č. 2 se nám potvrdila, alternativní EKG bude měřitelný v libovolných 

statických polohách s kvalitou záznamu v lehu na zádech 15,9 ± 1,3[dB], sedu 15,4 ± 1,4 

[dB] a stoji 14,5 ± 1,6 [dB]. 

12.3 Přehled 

Pro přehlednost uvádím tabulku s výslednými hodnotami měření s umístěním textilních 

elektrod na různých místech a snímáním EKG v různých polohách těla měřeného. 

Tabulka 9: Přehled kvality EKG záznamů  

Umístění textilní elektrody Poloha měřeného Kvalita záznamu 

Nad prsy Leh na zádech  12,6 ± 0,6[dB] 

Pod prsy Leh na zádech  15,9 ± 1,3[dB] 

Pod prsy Sed  15,4 ± 1,4[dB] 

Pod prsy Stoj  14,5 ± 1,6[dB] 

Z tabulky je zřejmé, že výhodnější umístění textilních elektrod je pod prsy. 

Elektrokardiogram bude měřitelný ve všech testovaných statických polohách těla. 
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13. DISKUZE A ZÁVĚR 

Osobním přínosem této práce je zejména získání praktických zkušeností z oboru měření 

elektrické aktivity srdce s využitím elektrokardiografických přístrojů. Další praktické 

zkušenosti jsem získal i při návrhu umístění textilních elektrod pro implementaci do 

nositelného experimentálního EKG trika. 

Cílem bakalářské práce bylo otestovat vhodnost použití textilních elektrod pro 

měření elektrických potenciálů srdce a rozhodnout, na jaké místo nositelného EKG trika 

všít textilní elektrody. Pro vyhodnocení našich cílů jsme provedli řadu měření na 

testovaných osobách s využitím alternativního EKG systému. Získali jsme tak průběhy 

elektrické aktivity srdečního svalu a zpracovaly statistickou kvantitativní analýzou 

metodou zjištěním odstupu signálu od šumu. Výsledky měření jsme v kapitole 12 

zpracovaly formou tabulek a doplnili grafickými výstupy. 

Hlavním přínosem práce je otestování navrženého měřicího systému s textilními 

elektrodami vyrobenými pro účely měření EKG signálu. V kapitole „8 Experimentální 

EKG triko“ a kapitole „9 Zařízení pro zpracování a záznam signálu“ je detailně popsán 

návrh systému pro měření EKG. Na základě získaných výsledků z praktického měření 

jsem došel k závěru, že navržený systém je vhodný pro snímání EKG křivky. Z EKG 

průběhů je možné detekovat QRS komplex a určit tak tepovou frekvenci u měření ve 

všech statických polohách těla. Prokázali jsme, že vyšší kvalitu signálu získáme 

s elektrody umístěnými pod prsy.  

Získané elektrokardiogramy z praktického měření obsahovaly šum, který byl 

způsobený nedokonalým přilnutím samolepící měděné pásky na povrchu textilní 

elektrody, pohybem figuranta, přerušením kontaktu mezi elektrodou a pokožkou, 

pohybem textilní elektrody na těle měřeného a dalšími rušivými vlivy.  

Bakalářská práce může sloužit jako podklad pro další výzkum v této oblasti. Do 

budoucna by bylo vhodné změnit postup vyhodnocování naměřených EKG záznamů, 

zpracování dat v Excelu nebylo zcela přesné (pro určení našich cílů dostačující) a navíc 

velmi pracné a náročné.  Vzhledem k pohybu textilních elektrod na těle měřeného a 

nedokonalému přilnutí k pokožce figuranta bych osobně doporučil opatřit triko hrudním 

pásem a textilní elektrody implementovat do pásu. Další kroky by měly směřovat na 

testování textilních elektrod při pohybu figuranta.  
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas měřených osob 

Informovaný souhlas 

Seznámil jsem se s podmínkami účasti experimentálního měření pro bakalářskou práci: 

„Alternativní měření EKG s využitím flexibilních elektrod ke snímání elektrických 

potenciálů na těle člověka“.  

Jedná se o nebolestivou a neinvazivní metodu měření. Testovaná osoba se nachází 

v předem definované poloze (v lehu, sedu, stoji), na horní a dolní končetiny jsou 

umístěny snímací elektrody referenčního čtyřsvodového EKG. Elektrody z elektricky 

vodivé tkaniny se nachází na hrudníku. Experimentální měření probíhá současně 

referenčním a alternativním EKG o celkové délce  15-20 minut. 

Souhlasím, s dobrovolnou účastní na této studii. Dále souhlasím s tím, aby byly pro 

účely bakalářské práce i pro následné výzkumné aktivity anonymně použity naměřené 

výsledky. 

 

Řešitel bakalářské práce: Václav Hylský 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=ece04b52465fb20290d64e76a590671b&tid=&do=main&doo=detail&did=146115
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=ece04b52465fb20290d64e76a590671b&tid=&do=main&doo=detail&did=146115
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Příloha č. 3: Protokol měření změn elektrického potenciálu 

Měření změn elektrického potenciálu srdce s využitím textilních elektrod 

 

Osoba:    datum měření:    muž/žena 

Věk:    váha:     výška: 

Laboratorní podmínky: 

Teplota:  °C Vlhkost vzduchu:  %  Tlak vzduchu:  mmHg 

 

Poznámka: 

Číslo 

měření 
Elektroda 

Umístění 

elektrody 
Poloha 

Přidaná 

kapalina 
Poznámka 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


