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Streszczenie: Zadaniem symulacji jest zbudowanie jak najbardziej 
odpowiadających oryginałowi zbiorów danych. Autorzy w publikacji prezentują 
stworzony przez siebie symulator EKG i opisują metody użyte do generowania 
danych. Omówiono wyniki symulacji w porównaniu do rzeczywistych zapisów 
elektrokardiograficznych. Uzyskiwane zbiory pomocne są w budowie systemu 
ekspertowego tworzonego dla analizy EKG. 
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Wstęp 
 

W trakcie tworzenia systemów ekspertowych służących analizie EKG 
przydatnym narzędziem testującym jest symulator EKG. Mniejszym problemem 
jest zasymulowanie akcji serca niż przeszukiwanie ogromnych zbiorów danych 
zawierających rzeczywiste badania. Prawidłowo stworzony symulator umożliwia 
testowanie aplikacji stworzonych do wykrywania patologii w zapisie EKG. 
Symulacja zapisu elektrokardiograficznego powinna jak najlepiej odzwierciedlać 
rzeczywiste zapisy schorzeń serca, więc dane rzeczywiste jak i te nierzeczywiste 
tego samego schorzenia powinny być jednakowo ocenianie przez system 
ekspertowy. Symulator jest aplikacją zmieniającą zapisy w sposób matematyczny 
poprzez generowanie odpowiednich krzywych, dzięki czemu istnieje praktycznie 
nieograniczona możliwość tworzenia różnego typu sygnałów. Ta zaleta pozwala 
kształtować EKG dla każdego rodzaju odprowadzenia. Na podstawie danych 
rzeczywistych symulowano EKG:  

• prawidłowe (zdrowego człowieka), 
• często występujących schorzeń,  
• zawierające kilka patologii w jednym zapisie. 

 
Proces modelowania składa się z kilku etapów. Na początku generowana 

jest linia bazowa stanowiąca podstawę do dalszych modyfikacji. Następnie 
tworzone są niezależnie trzy cykle akcji serca, które są powielane dla 
odpowiedniej długości zapisu. Dodatkowo, cały sygnał może być modyfikowany 
dla dowolnego przedziału czasowego. Do tworzenia zakłóceń i niewielkich 
odchyleń stosuje się generator liczb losowych. Wszystkie badania zapisywane są 
z częstotliwością próbkowania 500 Hz, ponieważ większość nowoczesnych 
elektrokardiografów zapisuje dane z taką częstotliwością. Jest to odpowiednia 
gęstość danych dla analizy algorytmicznej. Symulator zakłada tworzenie 
sygnałów również o mniejszych częstotliwościach, rzędu 250 Hz i 100 Hz. 
Jednak dla częstotliwości 100 Hz nie możliwe jest stworzenie prawidłowych 
zespołów QRS, ponieważ krzywe Gausa nie spełniają oczekiwań, co do kształtu 
z uwagi na małą szerokość załamków Q, R i S. Wobec tego zakłada się istnienie 
punktów należących do kilku wygenerowanych odcinków, uzyskując tym samym 
bardziej "ostry" zespół QRS. Ponadto zapis stuhercowy daje dużo więcej 
niepewności w czasie analizy algorytmicznej. 
 
Modelowanie linii podstawowej 
 

Linia podstawowa zwana także linią izoelektryczną stanowi bazę do 
kolejnych przekształceń służących otrzymywaniu sygnału. Charakterystyka EKG 
powoduje, że linia ta będzie widoczna pomiędzy wychyleniami poszczególnych 
załamków. Z punktu widzenia klinicznego przebieg linii nie jest najistotniejszy, 
jednak pewne jej własności decydują o występowaniu schorzeń. Brak linii 
bazowej może świadczyć na przykład o występowaniu migotania komór lub 
trzepotania przedsionków, natomiast odchylenie linii może być związane 
z blokiem tylnej lub przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa. Analiza 



 37 

rzeczywistych danych doprowadziła do wniosku, że linia bazowa nigdy nie jest 
prostą, ale sinusoidą o niewielkiej amplitudzie i niewielkich zakłóceniach. 
 

 

 
Rys.1 Linia bazowa o niewielkiej amplitudzie niezakłócona (powyżej), zakłócona 

generatorem liczb losowych (poniżej) . 
 
Modelowanie załamków 
 

Załamki modelowane są za pomocą krzywych Gaussa.  
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gdzie: 
 
A - amplituda fali 
σ - standardowe odchylenie 

0t - punkt maksimum 

Parametr σ decyduje o kształcie krzywej, z tego powodu autorzy używają dla 
każdego załamka dwóch krzywych. Pierwsza z nich tworzy funkcję Gaussa od 
lewej strony do punktu 0t , druga - od maksimum do prawej strony. Ponadto 
aplikacja umożliwia zmianę poszczególnych parametrów σ, dzięki czemu 
uzyskuje się załamki o różnych kształtach (rys. 2).  

 
Rys. 2. 1- rzeczywisty rozkład Gausa 

2- rozkład zaokrąglony do liczb całkowitych 
3 - parametry σ różne dla lewej i prawej strony 

4 - wielokrotna zmiana parametrów σ 



 38 

Z uwagi na sytuację, iż w zapisie EKG amplitudy tych samych załamków 
w kolejnych akcjach serca podlegają pewnym nieznacznym zmianom, 
wprowadzono dodatkowo zmienną losową zmieniająca w niewielkim stopniu 
amplitudę poszczególnych załamków, czyniąc zapis bardziej rzeczywisty.  
 
Modelowanie załamków P, T 
 

Załamek P obrazuje rozpoczęcie akcji serca, zaś załamek T jej koniec a ich 
charakterystyka jest różna w zależności od odprowadzenia i stanu serca pacjenta. 
W prawidłowym zapisie załamki różnią się amplitudą i czasem trwania [1]. 
Autorzy stworzyli tablicę umożliwiającą generowanie załamków dla niektórych 
schorzeń i odprowadzeń. Umieszczone w niej wartości stanowią wielokrotność 
rzeczywistych wartości napięć uzyskiwanych w badaniu, co umożliwia lepszą 
analizę algorytmiczną sygnału. Tabele 1 i 2 zawierają przykładowe parametry 
załamków P i T dla przypadku bloku prawej odnogi. 
 

P I II III aVR aVL aVF V1 V2 V3 V4 V5 V6 
szerokość 20 20 20 30 10 20 15 20 25 25 25 25 
amplituda 20 30 15 -20 12 20 15 15 15 15 15 15 
lewy σ 8 8 15 8 15 15 8 15 15 15 15 15 
prawy σ 15 15 15 15 15 8 8 15 15 15 15 15 

 
T I II III aVR aVL aVF V1 V2 V3 V4 V5 V6 
szerokość 40 40 50 40 40 30 50 40 40 40 30 30 
amplituda 30 25 -15 -20 25 20 -35 -40 -40 -30 20 20 
lewy σ 10 15 20 20 15 20 10 10 10 20 20 20 
prawy σ 8 10 8 15 10 20 8 8 8 8 15 15 

Tabela 1,2 - Parametry wejściowe załamków P i T dla bloku prawej odnogi 
 
Modelowanie zespołu QRS 
 

Zespół QRS jest najbardziej charakterystycznym fragmentem zapisu, 
lecz jego kształt, amplitudy i częstość występowania zależą od wielu czynników. 
Prawidłowy czas trwania zespołu QRS waha się pomiędzy 60 a 100 ms 
i decyduje o szybkości pobudzania mięśni komór sercowych. Analiza QRS 
dotyczy: powtarzalności lokalnych maksimów odpowiadających za prawidłową 
częstotliwość rytmu, szerokości zespołu, oraz prawidłowości w jego kształcie. 
Okresowy brak zespołu QRS związany jest z blokiem przedsionkowo-
komorowym drugiego stopnia i może oznaczać hiperwagotonię często 
występującą u młodych osób czynnie uprawiających sport. Zaburzone kształty 
QRS (rys. 2) mogą wskazywać na występowanie szeregu poważnych schorzeń 
uwarunkowanych między innymi istnieniem dwóch niezależnych rozruszników 
prowadzących rytm serca. [1] 
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Rys 2. Zróżnicowanie kształtów zespołów QRS 

 
Do modelowania prawidłowego zespołu QRS stosuje się złożenie trzech 

krzywych Gausa. Bardziej zaawansowane przypadki wymagają użycia metod 
nakładania na siebie krzywych w celu uzyskania wymaganych wyników. 
Autorzy stosują również metodę przesuwania punktu maksimum dla załamków 
dającą po nałożeniu krzywych efekt podwójnego maksimum (rys. 3). 
 

 
Rys. 3 Etapy tworzenia patologicznego zespołu QRS  

 
Modelowanie odstępów RR, odcinków PQ, odcinków ST.  

 
Stworzona przez autorów aplikacja umożliwia modelowanie, oprócz 

załamków, również odstępów i odcinków elektrokardiogramu. Mają one między 
innymi wpływ na ilość powtórzeń akcji serca w ciągu określonego czasu. Odstęp 
pomiędzy pojawianiem się załamków R w zespole QRS zwany jest odstępem 
RR. Czas trwania odstępu RR określa częstotliwość rytmu serca pacjenta. 
Z uwagi na fakt, że odstęp RR często zmienia się w rytmie dobowym działanie 
symulacji jest w tym przypadku ograniczone. Szerokości załamków oraz czasy 
trwania odcinków PQ i ST ograniczają zakres symulatora w dziedzinie zmian 
częstotliwości rytmu. Z drugiej strony aplikacja została tak zbudowana, aby 
można było tworzyć EKG posiadające od 30 do 600 akcji serca na minutę 
(rys. 4), co stanowi wystarczający obszar danych do dalszych analiz. 
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Rys. 4 Przykłady nierzeczywistych EKG o skrajnie różnych wartościach częstotliwości 

rytmu. Zapis u góry - 30/minutę, zapis u dołu, ok. 600/minutę 
 

Wymienione odcinki i odstępy nie są kształtowane krzywymi Gausa, ale są 
określane jako fragmenty zakłóconej sinusoidy pojawiające się w miejscach, 
w których nie występują załamki. Zakłócenia realizowane są poprzez zmienną 
losową zanieczyszczającą sygnały. Na obecnym etapie charakter zakłóceń nie 
jest tak istotny, natomiast ważne jest ich istnienie, co zwiększa realizm symulacji 
poprzez utrudnienie analizy algorytmicznej sygnałów. 
 
Modelowanie sygnałów nieposiadających linii bazowej 
 

Istnieją patologiczne stany serca, których elektrokardiogram pozbawiony 
jest linii izoelektrycznej. Zalicza się do nich między innymi trzepotanie 
i migotanie komór. Charakterystyczną cechą trzepotania komór jest kształt 
załamków łączących się bez wyraźnego podziału. Fale migotania są niemiarowe 
i posiadają różny kształt. Ich amplituda jest zależna od wielu czynników i obniża 
się podczas długotrwałych zabiegów reanimacyjnych [1]. Migotanie komór jest 
objawem serca umierającego i jest łatwo rozpoznawalne przez algorytmy z uwagi 
na brak linii bazowej. Inna charakterystyka sygnału tych zaburzeń spowodowała, 
że symulacja ich została wykonana w inny sposób niż dla patologii 
o łagodniejszych objawach klinicznych. Połączono ze sobą kolejne krzywe 
Gausa, dla których dodano dużo parametrów losowych generujących 
nieregularności, bez wyraźnego podziału na załamki oraz bez wyróżnienia 
odstępów RR, odcinków PQ, odcinków ST (rys. 5). 
 

 
Rys. 5 Symulacja trzepotania komór 
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Generowanie przykładowych EKG 
 

Modelowanie konkretnego sygnału EKG za pomocą aplikacji składa się 
z następujących etapów mających na celu zasymulowanie: 
 

1. czasu trwania EKG, 
2. parametrów linii bazowej - amplituda, długość fali sinusoidy, 
3. odstępów RR - szerokość, 
4. załamków P - szerokość, amplituda, kierunek wychylenia, parametr σ, 

przesunięcie punktu maksimum, 
5. odcinków PQ - szerokość, 
6. zespołów QRS - szerokości, amplitudy, kształty załamków Q, R i S, 
7. odcinków ST - szerokość, 
8. załamków T - szerokość, amplituda, kierunek wychylenia, parametr σ, 

przesunięcie punktu maksimum (podwójnie zasymulowany załamek T 
może być traktowany jako występujące po sobie załamki T i U), 

9. zakłóceń.  
 
Tak wygenerowany zbiór danych zapisywany jest do pliku i odtwarzany 
w przeglądarce EKG jako ciąg połączonych ze sobą kolejnych punktów. Całość 
prezentowana jest na gęstej siatce tworząc obraz zbliżony do rzeczywistego 
zapisu elektrokardiograficznego. Poniżej umieszczono kilka przykładów 
zasymulowanych sygnałów EKG.   

 
Rys. 6. Przyspieszony rytm zatokowy. Częstotliwość rytmu 120 uderzeń na minutę 

uzyskano poprzez zmniejszenie odstępów RR i korektę odcinków PQ i ST.  
 

 
Rys. 7. Zwolniony rytm zatokowy. Częstotliwość rytmu 52 uderzeń na minutę  

 

 
Rys. 8. Pobudzenie przedwczesne przedsionkowe. Uzyskano za pomocą: zmiennych 

odcinków PQ, zmiennych odcinków RR, zmiennych amplitud zespołu QRS. 
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Rys. 9 Przedwczesne pobudzenie komorowe wtrącone. 

 

 
Rys. 10. Pobudzenie nawrotne pochodzenia komorowego. W porównaniu z oryginalnym 

EKG nie udało się odtworzyć charakterystyki punktów J, a małe odległości pomiędzy 
załamkami R nie pozwalały zasymulować prawidłowego kształtu zespołów QRS. 

 
Z powyższych rysunków ocenić można działanie symulatora. Cztery pierwsze 
zapisy w wysokim stopniu odpowiadają danym rzeczywistym, natomiast ostatni 
posiada błędy. Stąd wniosek, że stworzenie bezbłędnie działającego symulatora 
EKG modelującego różne elektrokardiogramy, za pomocą tej samej metody, jest 
zadaniem bardzo trudnym.  

 
Podsumowanie 

 
Zaproponowany symulator ma na celu zastąpienie trudno dostępnych 

danych medycznych niezbędnych do testowania systemu ekspertowego dla 
analizy EKG tworzonego przez autorów. Dzięki w miarę zgodnym 
z rzeczywistością symulacjom można sprawdzić działanie algorytmów 
wykrywających patologie w zapisie EKG. Modelowanie sygnałów odbywa się na 
podstawie szeroko dostępnych w literaturze klinicznych opisów schorzeń serca, 
zawierających również elektrokardiogramy. Należy zaznaczyć, że nawet 
najlepsza symulacja nie jest w stanie zastąpić rzeczywistych danych, szczególnie 
w tak ważnej dziedzinie jak elektrokardiografia. Z uwagi na złożoność zapisu 
EKG określenie wielu chorób serca na podstawie jednej tylko patologii nie jest 
możliwe. Fakt ten zdecydowanie przejawia na niekorzyść symulacji, która 
najlepiej radzi sobie z przypadkami pojedynczych schorzeń. Z drugiej strony 
aplikacje generujące symulacje w wielu przypadkach są uzupełnieniem źródeł 
danych dla aplikacji medycznych, a często pozostają ich jedyną alternatywą. 
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