
Elektrokardiogram – snímání, filtrace, svodové systémy 

Úvod 

Elektrokardiografie je velmi jednoduché, neinvazivní vyšetření. Každý stah srdečního svalu je 

doprovázen vznikem slabého elektrického signálu, který se šíří až na povrch lidského těla. Tento signál 

pak můžeme snímat za pomoci elektrod vodivě připojených k povrchu kůže. Výsledkem tohoto měření 

je graf elektrické aktivity srdce, elektrokardiogram (EKG). Vzhledem k relativně nízkým měřeným 

napětím (mV) se nelze vyhnout kontaminace signálů rušením (síťový brum 50/60 Hz, pohybová aktivita 

- půlčlánkový potenciál <1 Hz, EMG >35 Hz aj.). Proto je nezbytné snímané signály vhodně filtrovat 

a dodržet základní pravidla měření (elektrody mimo svaly, ideálně vleže, minimální indukční smyčky, 

eliminovat napájecí zdroje apod.). 

EKG je standardně multikanálovým signálem měřeným v definovaných směrech (svodech). Vzhledem 
k bipolárnímu měření končetinových potenciálů (UR,UL,UF) lze definovat tzv. Einthenovy (I., II., III.) 
a Goldbergovy (aVR, aVL, aVF) svody a dle obvodových rovnic provádět vzájemný přepočet. Vzájemně 
kolmých svodů (např. I a aVF) lze využít pro prostorový popis šíření akčních potenciálů (R-špičky) a určit 
např. vektor elektrické srdeční osy (−30 až 105°). Mějte ovšem na paměti, že fyziologické směry jsou 
inverzní oproti elektrickému napětí a úhly jsou značeny ve směru hodinových ručiček: např. I=−UI, 
negativní vlna = pozitivní napětí. 
 
Základní svodové systémy: 

1. Končetinové svody bipolární (Einthovenovy I., II., III. - měří změny potenciálu mezi dvěma 
příslušnými elektrodami) 

2. Končetinové unipolární (Goldbergerovy augmentované aVL, aVR, aVF - měří změny potenciálu 
mezi danou elektrodou a svorkou vzniklou spojením dvou protilehlých elektrod) 

3. Hrudní unipolární Wilsonovi (V1-6) svody k průměrné referenci (UR+UL+UF)/3 – na cvičení 
neměříme.  

 

 
 
 
Cíle: 

1. Zaznamenejte EKG (I. a II. svod) obsahující 30 sekund v klidu, 15 sekund v pohybu, 15 sekund 
s indukovaným síťovým rušením 

2. EKG vhodně filtrujte k eliminaci nízkofrekvenčního, síťového a vysokofrekvenčního rušení 
3. K odstranění izolinie použijte nelineární filtraci (decimace, lineární interpolace)  
4. Z filtrovaných signálů dopočítejte zbylé svody (III., aVR, aVL, aVF) 
5. Pro R-špičky zobrazte vektor elektrické srdeční osy 

𝑈𝐿 = 𝑈𝐼 +𝑈𝑅 
𝑈𝐹 = 𝑈𝐼𝐼 + 𝑈𝑅 
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Pořízení biologických EKG signálů: 
I. svod: 

- bílá (-): pravá ruka  

- červená (+): levá ruka  
- černá (ref): pravá noha 

II. svod:  

- bílá (-): pravá ruka  

- červená (+): levá noha  
- černá (ref): pravá noha  

 
 
Prvních 30s snímání bude probíhat vsedě. Měřená osoba by neměla mluvit a měla by být při měření 
uvolněná, normálně dýchat (omezení vzniku myopotenciálů). Následujících 15 sekund se proband 
začne hýbat, může se postavit a udělat i několik dřepů. Posledních 15 sekund se proband opět posadí, 
asistent vytvoří proudovou smyčku na snímacím vodiči např. kolem napájecího transformátoru 
notebooku, nebo se dotkne aktivní snímacích elektrod, čímž dojde k indukci síťového brumu a jeho 
vyšších harmonických.   
 
Struktura dat: fs=500 Hz 

1. sloupec … svod I [mV] 
2. sloupec … svod II [mV] 

 
 

 
 

Užitečné funkce: 

butter, freqz, zplane, impulse, filtfilt, pwelch, resample, findpeaks, compass 

  

klidová fáze pohyb 50 Hz 



Nápověda: 

A. Filtrace síťového rušení. Pro testování filtrace EKG použijte II. svod. 

data=load('ECG_test_500Hz_v3.txt'); 
fs=500; % Hz 

  
II=data(:,2); 
t=linspace(0,(size(II,1)-1)/fs,size(II,1)); 

 
1) Zobrazte signál EKG, detail  úseku se síťovým rušením. Pro odhad PSD 

použijte Welchovu metodu (pwelch) 

[psd,f]=pwelch(II,fs,fs/2,[],fs); % PSD  
psd_dB=10*log10(abs(psd)); % PSD v dB 
 

2) Navrhněte IIR biquad (notch) filtr pro odstranění 50 Hz. Zobrazte si 

filtrovaný signál, polohu nul a pólů a přenosovou charakteristiku  

R = 1; r = 0.98; 
f0=50;%Hz 
b = [1 -2*R*cos(2*pi*f0/fs) R*R]; 
a = [1 -2*r*cos(2*pi*f0/fs) r*r]; 

f1_II=filtfilt(b,a,II); 

... zařaďte filtry pro filtraci vyšších (zejména lichých) harmonických  
 

3) Navrhněte FIR hřebenový filtr pro odstranění 50 Hz a vyšších harmonických. 

Zobrazte si filtrovaný signál, polohu nul a pólů a přenosovou 

charakteristiku 

b = 0.5*[1 0 0 0 0 1]; % pro fs = 500 Hz 
a = 1; 

 
Jak by vypadali koeficienty hřebenového filtru pro jinou fs? 
Zamyslete se nad výhodami a nevýhodami mezi notch-filtrem a hřebenovým filtrem?  

 

   



B. Filtrace nízkofrekvenčního a vysokofrekvenčního rušení. Pro testování filtrace EKG použijte II. 

svod. 
1) Zobrazte signál EKG a detail úseku s pohybovým artefaktem. 
2) Navrhněte a použijte horní propust k odstranění izolinie (>1 Hz). Najděte 

maximální řád filtru, kdy je filtr ještě stabilní. Zobrazte jeho parametry 

jako v předchozí části. 
f0= 1; %Hz >1Hz 
[b,a] = butter(2,2*f0/fs,'high'); 

 
3) Navrhněte dolní propust k filtraci vysokofrekvenčních složek (<40 Hz). 

Dojde ke zkreslení EKG a lze ze signálu odstranit EMG aktivita? 

 
f0= 40; %Hz <40 Hz 
[b,a] = butter(8,2*f0/fs,'low'); 

 
4) Navrhněte pásmovou propust pro současné odstranění izolinie 

a vysokofrekvenčního rušení (1-30 Hz). Jak bude EKG zkresleno? 
f0= [1 30]; %Hz 1-30 HZ 
[b,a] = butter(5,2*f0/fs,'bandpass'); 

 

 
  



C. Odstranění velmi pomalých složek v signálech s vysokou vzorkovací frekvencí. 

Při nutnosti ostře filtrovat frekvence v blízkosti stejnosměrné složky (např. <0,5 Hz), které vznikají např. 

změnou půlčlánkového potenciálu mezi kůží a elektrodou vlivem pohybu či vysychání elektrolytu, je 

téměř nemožné navrhnout dostatečně ostrý a stabilní horní propust. Čím vyšší vzorkovací frekvence je 

použita, tím obtížnější je požadované filtrace dosáhnout. Jediným možným postupem je extrakce 

nízkofrekvenční složky, která je od výsledného signálu odečtena.  

 
1) Decimace signálu na fs s malým poměrem zlomové frekvence dolní propusti 

a fs. Decimační poměr fs/fsnew by neměl přesáhnout 10, kdy již dochází 

k obdobnému problému s návrhem antialiasing-filtru. Pro větší poměry je 

třeba provézt decimaci ve více krocích.    

   

f0=0.5; % frekvence dolní propusti 
fs_new=5; % vzorkovací frekvence decimovaného signálu 

 
r=fs/fs_new; % r=100 !!! 
IIdec=resample(II,50,fs); % fs: 500->50Hz r=10; 
IIdec=resample(IIdec,fs_new,50); %fs: 50->5 Hz r=10; 

 

 
2) Filtrujte decimovaný signál dolní propustí s požadovanou f0    
[b,a]=butter(5,2*f0/fs_new,'low'); 
isoline=filtfilt(b,a,IIdec); 

 
3) Extrahovanou isolinii (fs=5 Hz) interpolujte na původní fs=500 Hz 
tdec=linspace(0,size(isoline,1)/fs_new,size(isoline,1)); 

isoline=interp1(tdec,isoline,t, 'spline'); 
isoline=isoline(:); % do sloupce jako II 

 
4)  Odečtěte od původního signálu izolinii 
II=II-isoline; 
 

 



D. Vhodně filtrujte I. a II. svod EKG z klidové fáze (0-30 s) a spočtěte zbývající svody (III., aVR, aVL, 

aVF). V místě R-špiček spočtěte úhle elektrické srdeční osy a průměrnou hodnotu vykreslete do 

grafu. 

 

1) Vhodně filtrujte EKG signál relaxovaného úseku 
relaxed=data(1:30*fs,:); % I a II svod 
[b,a]=... 
relaxed=filtfilt(b,a,relaxed); 
 

I=relaxed(:,1); 
II=relaxed(:,2); 
III=II-I; 
aVr=-(I+II)/2; 
aVl=(I-III)/2; 
aVf=(II+III)/2; 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Detekujte R-špičky z II. svodu a spočtěte vektor el. srdeční osy. 

Prahovou hodnotu použijte např. 50% maximální výchylky 
 

 
th=0.5*(max(II)-min(II)); % prahová hodnota 
[~,idx]=findpeaks(II,'MinPeakHeight',min(II)+th); 

 
avrI=mean(I(idx)); 
avraVf=mean(aVf(idx)); 
 

plot(I,-aVf); axis image; % vektor EKG 
hold on 

compass(avrI,-avraVf,'r'); % vykreslení vektoru 

 

... Pomocí goniometrických funkcí spočtěte úhel el. srdeční osy.  



 


