
Elektrokardiogram – parametrizace vln 

Úvod 

Elektrofyziologická aktivita zdravého srdce generuje EKG signál, který reflektuje akční potenciál 

v jednotlivých srdečních strukturách v závislosti na srdečním cyklu. Cyklus začíná depolarizací síní (P-

vlna), depolarizací komor (QRS komplex) a repolarizací komor (T-vlna). Ačkoliv variabilita tvaru signálu 

mezi jednotlivými lidmi je zdánlivě vysoká, vzájemné vztahy mezi časovou sousledností vln, jejich 

polaritou a amplitudou je striktně definován a odráží široké spektrum onemocnění srdce. Správná 

interpretace EKG signálu může být prováděna pouze zkušeným kardiologem, avšak moderní EKG měřící 

systémy poskytují automatickou parametrizaci a rozměření jednotlivých vln. Tato parametrizace je 

nejčastěji vázána na detekci R-špiček a rozměření amplitudově slabších vln je prováděna mezi dvěma 

cykly v tzv. R-R intervalu. V profesionálních přístrojích jsou implementovány algoritmy kombinující 

detekce ze všech 12 svodů a jsou robustní pro parametrizaci patologického EKG. Cílem úlohy je základní 

rozměření a zobrazení nepatologického EKG z II. svodu.   

 

 
Cíle: 

1. Zaznamenejte EKG (I. a II. svod) obsahující 30 sekund v klidu 
2. Detekujte jednotlivé R-špičky (R-kmity)  
3. V jednotlivých R-R intervalech detekujte P, Q, S, T kmity (vrcholy) 
4. Pomocí trojúhelníkového detektoru nalezněte začátky P, Q, T vln a konce P, Q , S(J), T 
5. Vytvořte funkci s výstupem indexů začátků, maxim a konce vln  
6. Automaticky rozměřte EKG signál:  

 intervaly P, PQ (PR), Q, QRS, QT  

 amplitudy kmitů P, R, T a segmentu ST 
7. Ze svodů (I, aVf) spočtěte elektrické srdeční osy P, R, T vlnu 
8. Zobrazte svody (I, II, III, aVR, aVL, aVF) v normovaném zobrazení včetně automatického 

rozměření 
9. Porovnejte automatické a ruční rozměření EKG 

 
  



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  

 
 
Třicet sekund snímání bude probíhat vsedě. Měřená osoba by neměla mluvit a měla by být při měření 
uvolněná, normálně dýchat (omezení vzniku myopotenciálů). Minimalizujte proudové smyčky na 
přívodních kabelech. 
 
Pozn.: Můžete využít prvních 30 s ze signálu předchozího cvičení.   
 
Struktura dat: fs=500 Hz 

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

 

 

 

 

Užitečné funkce: 

butter, freqz, zplane, impulse, function, filtfilt, compass, gca, pbaspect, set, get  



Nápověda: 

1) Detekce R-špiček: R-špička (R) je rychlý tranzient <100 ms, který 

oproti pomalejším vlnám musí obsahovat frekvenční složky 

>10 Hz. Použitím horní propusti lze zvýraznit energetickou složku 

QRS komplexu a nalézt tak úseky obsahující lokální maximum. 

data=load('ECG_test_500Hz_v3.txt'); 
fs=500; % Hz 
data=data(1:30*fs,:); % 30s  

  
t=linspace(0,(size(data,1)-1)/fs,size(data,1))'; 

  
II=data(:,2); 
 

% IMPLEMENTUJTE: 

1) Pásmovou propust 0,5-40 Hz 

... 

fII=filtfilt(bbp,abp,II); 

 

2) Diferencujte signál. Zkrácení vektoru signálu 

kompenzujte vložením vzorku před signál (pozn. 

podívejte se na přenosovou charakteristiku 

diference b=[-1 1], a=1) 

dII=diff([fII(1); fII]); 

 
3) Diferencovaný signál umocněte a vyhlaďte filtrem 

klouzavých průběhů (MA) s oknem 50 ms (obálka) 

... 

envelope=filtfilt(bMA,aMA,dII^.2); 

 

 

 

 

 

4) Prahujte obálku (např. 10% maxima) a určete začátky 

a konce úseků QRS komplexu 

th=0.1*max(envelope); % 10% z MA obálky 

  
R_suspect=envelope>th; 
start=find(diff([0;R_suspect])>0); % 0+diff, >0  
stop=find(diff([R_suspect;0])<0);  % diff+0, <0 
  

5) Najděte lokální maxima v QRS 

for i=1:length(start) 
    seg=fII(start(i):stop(i)); % ECG 0,5-40 Hz 
    [~,pos]=max(seg); % pozice maxima 
    Rm(i)=start(i)+pos-1; % pozice maxima od začátku 
end 
  

 

 

 

 



 

2) V jednotlivých úsecích signálu mezi R-špičkami (R-R interval) detekujte nejprve P, Q, S, T vlny. 

Vytvořte si vlastní funkci trojúhelníkového detektoru a využijte ji k detekci úpatí začátků a 

konců vln. Kompletní detektor zapouzdřete do vlastní funkce a uložte si jej pro použití do 

příštích cvičení. 

 
1) Vytvořte si funkci trojúhelníkového detektoru (triangle_detector.m) 

function [bx_max,S]=triangle_detector(segment) 

  
ax=1; % x-koordinát vrcholu A 
ay=segment(ax); % y-koordinát vrcholu A 
cx=length(segment); % x-koordinát vrcholu C 
cy=segment(cx); % y-koordinát vrcholu C 

% plocha trojúhelníku S=f(B) 
S=zeros(length(segment),1); 
for k=1:length(segment) % od A do C 
    bx=k; % x-koordinát vrcholu B 
    by=segment(k); % y-koordinát vrcholu B 
    S(k)=0.5*abs((cx-ax)*(by-ay)-(cy-ay)*(bx-ax)); % plocha 
end 
[~,bx_max]=max(S); % x-koordinát vrcholu B s maximální plochou trojúhelníku 

 

2) Ve for-cyklu procházejte R-R interval a parametrizujte jednotlivé vlny 

for i=1:length(Rm)-1 
    seg=fII(Rm(i):Rm(i+1)-1); % R-R segment II 0,5-40 Hz 
    % 1. derivace (lokální extrém=0 u spojitých signálu) 

    df=diff([seg(1); seg]);  
    % ale změna poklesu na vzestup (lokální minimum diskrétních signálů) 
    sgn=sign(df);  
    % vlna S, Q 

    S=find(diff(sgn)>0,1); % první lokální minimum 
    Q=find(diff(sgn)>0,1,'last'); % poslední lokální minimum 
     

     

  

S Q 



    % vlna T, P 
    [~,T]=max(seg(S:floor(end/2))); % maximum mezi S a (R-R)/2 
    T=T+S-1; 
    [~,P]=max(seg(floor(end/2):Q)); % maximum mezi (R-R)/2 a Q 
    P=P+floor(length(seg)/2)-1; 

    % konec T-vlny: hledejte trojúhelníkovou metodou úpatí mezi maximem T 

    % vlny a polovinou R-R intervalu 

    Tend=triangle_detector(seg(T:floor(end/2))); 
    Tend=Tend+T-1; 

 
    % začátek T-vlny: hledejte trojúhelníkovou metodou úpatí mezi 
    % dvojnásobkem R-S segmentu (2*S) a vrcholem T  
    Tstart=triangle_detector(seg(2*S:T)); 
    Tstart=Tstart+2*S-1; 
     

    % začátek P-vlny: hledejte trojúhelníkovou metodou úpatí mezi 

    % polovinou R-R intervalu a vrcholem P 
    Pstart=... 

     

    % konec P-vlny: hledejte trojúhelníkovou metodou úpatí mezi 

    % vrcholem P a dvojnásobkem Q-R intervalu před koncem segmentu  

    % (end-2QR) 

    QR=length(seg)-Q; 

    Pend=triangle_detector(seg(P:end-2*QR)); 
    Pend=... 

      
    % začátek Q-vlny: hledejte trojúhelníkovou metodou úpatí  

    % mezi koncem P vlny a vrcholem Q 

    Qstart=... 
    % konec Q-vlny: hledejte místo, kde EKG poprvé překročí 

    % napětí na začátku Q-vlny 

    Qend=... 
    % konec S-vlny: hledejte trojúhelníkovou metodou úpatí  

    % mezi vrcholem S vlny a začátkem T vlny 

    Send=... 
     

    % Uložte si detekce v indexech od začátku signálu 

    Sm(i)=S+Rm(i)-1; 
    Se(i)=Send+Rm(i)-1; 
    Qs(i)=Qstart+Rm(i)-1; 
    Qm(i)=Q+Rm(i)-1; 

    Qe(i)=Qend+Rm(i)-1; 
    Ts(i)=Tstart+Rm(i)-1; 
    Tm(i)=T+Rm(i)-1; 
    Te(i)=Tend+Rm(i)-1; 
    Ps(i)=Pstart+Rm(i)-1; 
    Pm(i)=P+Rm(i)-1; 
    Pe(i)=Pend+Rm(i)-1; 
end  
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3) Zobrazte všechny detekce v grafu 
plot(t,fII); axis tight; hold on 
plot(t(Rm),fII(Rm),'or') 
plot(t(Sm),fII(Sm),'^r') 
plot(t(Se),fII(Se),'xr') 
...

 

 

4) Zapouzdřete funkci pro použití v následujícím cvičení! 
function [Ps,Pm,Pe,Qs,Qm,Qe,Rm,Sm,Se,Ts,Tm,Te]=my_ecg_fun(II,fs) 
... 

 

3) Ze získaných indexů rozměřte vlastnosti EKG. Nezapomeňte, že pořadí detekcí v R-R intervalu je 

R, S, T, P, Q, ale pro rozměření předpokládáme začátek srdečního cyklu jako P, Q, R, S, T.  
1) Změřte jednotlivé intervaly, napětí 

HR – tepová frekvence za minutu  

P – trvání P vlny 

PQ – interval P-Q, od začátku P po začátek Q vlny  

Q – trvání Q vlny   

QRSD – trvání QRS komplexu, od začátku Q vlny po konec S vlny 

QT – interval Q-T, od začátku Q vlny po konec T vlny 

QTc – korigované QT tepovou frekvencí, Bazettova formule 𝑄𝑇𝑐𝐵 =
𝑄𝑇

√𝑅𝑅
⁄  ; kde RR je interval 

mezi R-R špičkami v sekundách 

 

Amplitudy: P, R, T a segmentu ST (konec S - začátek T) 
P_amp=median(fII(Pm)-fII(Ps)); 

... 

ST_amp(i)=mean(fII(Se(i):Ts(i))); 

  

2) Spočtěte elektrické srdeční osy pro vlny P, R, T. 

Nezapomeňte vhodně filtrovat I a II svod  
fIII=fII-fI; 
faVf=(fII+fIII)/2; 
faVr=-(fI+fII)/2; 
faVl=(fI-fIII)/2; 

 
% maximum P-vlny může být v I. svodu pod nulou. Její 

amplitudu spočtěte jako rozdíl od isolinie v začátku 

Paxis=median(-atand(-faVf(Pm)./(fI(Pm)-fI(Ps))));% 0-75°  
Raxis=median(-atand(-faVf(Rm)./fI(Rm))); % 0-120°  

Taxis=median(-atand(-faVf(Tm)./fI(Tm))); % 15-75°  

  



3) Zobrazte 10 sekund EKG ve všech dostupných svodech s normovaným poměrem 

časové a amplitudové osy: 25mm/s na 10mm/1mV. Pro snazší vykreslení 

použijte jediné okno, pro oddělení svodů použijte konstantní ofset (2 mV). 

Pro kontrolu vložte amplitudový cejch (1mV, 40ms tj. y=1cm, x=1mm). 
xr=25; % 25mm/s 
yr=10; % 10mm/mV 
xmm=[0 10]; % zobrazit 0-10s 

ymm=[-12 2]; % -12 mV až 2 mV 

 

cmark=[zeros(round(0.04*fs),1); 

       ones(round(0.04*fs),1); % cejch 0.04s~25mm/s  

       zeros(round(0.04*fs),1)]; 
tmark=linspace(0,length(cmark)/fs,length(cmark)); % časová osa cejchu 

 
figure(); hold on 
plot(t,fI,'k'); xlim(xmm); 
plot(t,fII-2,'k'); xlim(xmm); % -2mV ofset  
... 

plot(t,faVf-10,'k'); xlim(xmm); % -10mV ofset 

stairs(xmm(1)+tmark,cmark,'k','linewidth',2) 
stairs(xmm(1)+tmark,cmark-2,'k','linewidth',2); % -2mV ofset 
... 
stairs(xmm(1)+tmark,cmark-10,'k','linewidth',2); % -10mV ofset 

 
title('ECG 0.5-40 Hz')  

xlabel(['time(s) [' num2str(xr) 'mm/s]']);  

ylabel(['(mV) [' num2str(yr) 'mm/mV]']); 
 

% mřížka papíru --------------------------------------------------------------- 

grid on; grid minor; % zobrazí hlavní a vedlejší mřížku 
axes=gca; % načte vlastnosti grafu  
 

axes.YAxis.TickValues=ymm(1):0.5:ymm(2); % velký čtverec 0.5 mV (5mm) 
axes.XAxis.TickValues=xmm(1):0.2:xmm(2); % velký čtverec 200 ms (5mm) 

axes.YAxis.MinorTickValues=ymm(1):0.1:ymm(2); % malý čtverec 0.1 mV (1mm) 
axes.XAxis.MinorTickValues=xmm(1):0.04:xmm(2); % malý čtverec 40 ms (1mm) 
 

axes.YAxis.TickLabel=repmat({''},1,length(axes.YAxis.TickValues)); % y bez popisků 
axes.YAxis.TickLabel(5:4:25)={'aVF','aVL','aVR','III','II','I'}; % popisek svodů 
xtickangle(90); % otočení popisků x-osy o 90° 

 
pbaspect(gca,[max(xmm)*xr (ymm(2)-ymm(1))*yr 1]) % normalizovaný poměr y-x 
 

% boční panel s automatickým rozměřením 

text(xmm(2),ymm(2),{... 
    ['==LEAD II==']; 
    ['HR=' num2str(HR,'%.1f') ' (55-90) BPM']; 
    ... 

    },'VerticalAlignment','Top','EdgeColor','k','BackgroundColor','w'); 

 



 
 

4) Zobrazte průměrný cyklus EKG ve II. svodu synchronizovaný na R-špičku. 
Porovnejte hodnoty ručního odečtu parametrů a automatického rozměření. 

Pozn. můžete použít funkci ginput. 

 

 

Parametr AUTO MANUAL NORMA 

HR   55-90 

Duration (ms) 

P   <110 

PQ   120-200 

Q   <30 

QRSD   <110 

QT   250-500 

Voltage (mV) 

P   0-0.25 

R   0.5-3 

ST   <±0.1 

T   >0 

    

 

 

 


