
 



 



 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí (UNS), pro detekci ischemické 

choroby srdeční (ICHS) ve frekvenční oblasti. 

První část této práce je zaměřena na teoretické znalosti a popisuje problematiku 

patologických změn na EKG, převodu EKG do frekvenční oblasti. Popisuje použité statistické 

metody a metody pro automatickou detekci ICHS a IM. Vysvětluje problematiku perceptronu 

a UNS. 

Druhá část práce se zabývá Neural Network Toolboxem MATLAB®. Tato část je 

zaměřena na výpočet parametrů a výběr vhodných parametrů. Propojování pásem v oblasti. Na 

konci práce je použita UNS na detekci ischemických parametrů a výsledky jsou diskutovány. 

Průměrné hodnoty pro nejlepší nastavení vycházeli na 100 % celkové úspěšnosti. 
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Abstract 

This thesis discusses the utilization of the artificial neural networks (ANN) for detection of 

coronary artery disease (CAD) in frequency area. 

The first part of this thesis is orientated towards the theoretical knowledge. Describes the 

issue of ECG pathological changes. ECQ are converted to frequency area. Described statistical 

methods and methods for automatic detection of CAD and MI. Explained the issue of the 

perceptron and ANN. 

The second deals with use of Neural Network Toolbox MATLAB®. This part focuses on 

counting and finding suitable parameters and making connection of band. At the end of the 

thesis UNS is used to detect ischemic parameters and the results are discussed. 

Average values for the best settings are 100% accuracy. 
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Úvod 

Ischemické chorobě srdeční je potřeba se neustále věnovat, je to patrné ze Zdravotnické ročenky 

České republiky 2013 [1]. Rok 2013 přinesl nárůst počtu zemřelých na problémy, jimž 

předchází ISCH, o necelá 4% na celkových 27945 osob, což je 25,60% veškeré úmrtnosti. 

Přibližně dvojnásobek pacientů, tedy 54518, bylo v roce 2013 nově evidováno u praktického 

lékaře pro dospělé a celkový počet sledovaných se zvýšil na 749474 osob. Podobná čísla lze 

najít i na mnoha dalších územích. Mortalita ovšem klesá a rok 2013 nebyl výjimkou. Od 90. let 

minulého století klesla o 48%. Příčinami mohou být preventivní programy, větší informovanost 

obyvatelstva o příčinách kardiovaskulárního onemocnění, obecné změně životního stylu a 

stravovacích návyků, poklesu kouření cigaret, účinnějším způsobům léčby ICHS a také 

onemocnění jako hypertenze nebo dyslipidemie [2]. Své přičinění má také zlepšující se detekce 

ICHS, čemuž se věnuje tato práce. Cílovou skupinu tvoří nejen oněch cca 750000 obyvatel 

v ČR. 

Inovace stávajících metod diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění je tedy 

velmi žádoucí. Nejčastěji je využíván elektro-kardiologický signál – elektrokardiogram (EKG). 

V případě optimálních, rychlých a jednoduchých detektorů ISCH z EKG například pomocí 

osobního telefonu a hrudního pásu, by byla předchozí čísla zcela jistě příznivější.  

Ve své dřívější práci (bakalářská práce) [3] jsem se zabýval tvorbou programu pro 

automatickou detekci ischemické choroby srdeční (ISCH) pomocí umělých neuronových sítí 

(UNS) v časové oblasti. Jelikož zvolená metodika byla náročná na výpočet a nedosahovala 

dobrých výsledků, v této diplomové práci se budu zabývat výběrem vhodných parametrů 

ve frekvenční oblasti, pro popis fyziologických a ischemických úseků EKG. Čímž bych chtěl 

snížit výpočetní náročnost a mít možnost tak použít sofistikovanější metody učení u UNS. 

Výsledná úspěšnost detekce ischemie pomocí UNS by tak mohla být úspěšnější. 

Práce dále obsahuje literární rešerši, která doplňuje teorií metody, použité v praxi pro 

výpočet parametrů, jejich statistické vyhodnocení, návrh detektoru, detekci, vyhodnocení a  

nakonec diskuzi. 

Použitá data pochází z experimentů na izolovaných králičích srdcích. Při těchto 

experimentech byla uměle prováděna ischemie a měřena na třech svodech při vzorkovací 

frekvenci 2000 Hz. V práci bylo manipulováno s amplitudovými spektry do 500 Hz. Pracuje se 

zde tedy také s vysokofrekvenčními hodnotami. 
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1 Ischemické projevy na EKG a jeho frekvenční spektrum 

Pokud koronárním systémem srdce protéká dobře okysličená krev bez obstrukcí, jeho 

elektrický signál, nazýván elektrokardiogram (EKG), má tvar podobný demonstrativnímu 

obrázku dole (Obrázek 1).  

Při ischemii vznikají v místě neokysličené srdeční tkáně metabolické změny. Tyto změny 

zpravidla doprovází angina pectoris (AP). Pokud není obnovena cirkulace, postupem času 

dochází k nekróze srdečních buněk - myocytů. Tento nevratný stav se nazývá infarkt myokardu 

(IM). Již v ranějších stádiích dochází k poruchám převodní funkce dané vzrušivé části srdce. 

Elektrický signál není veden standardně a již v počátku ischemie je tyto nuance zkušený doktor 

schopen rozeznat z EKG. Díky těmto dovednostem doktorů, bývá prováděno např. zátěžové 

cvičení se snímáním EKG, kde je cílem, mimo jiné, zjistit, zda dochází k ischemii. 

Elektrokardiogram se vyznačuje svým cyklickým a tvarovým charakterem. Obsahuje 

vlny a kmity, které jsou skládány v komplexy. Krom detekce těchto dynamických změn, se 

velmi často detekují také intervaly, pro příklad R-R interval pro zjištění tachykardie a jiné. Tyto 

kmity jsou popsány písmeny P až T, případně U. Každá část průběhu, popsána vlastním 

písmenem, má fyziologickou příčinu a projeví se na jiných frekvencích spektra (Obrázek 2): 

 P vlna odpovídá depolarizaci síní, nachází se v oblasti 0,67 – 5 Hz, 

  QRS komplex je nejvýraznější a nejlépe detekovatelná část elektrokardiogramu, 

odpovídá depolarizaci komor a zároveň repolarizaci síní, nachází se v oblasti 10 – 50 

Hz, 

 T vlna odpovídá repolarizaci komor, nachází se v oblasti 1 – 7 Hz. 

 

Obrázek 1 - Zjednodušený model fyziologické EKG křivky 

Pokud pomocí Fourierovy transformace rozdělíme tento signál na harmonické složky, lze 

zobrazit  jeho spektrum (Obrázek 2). Z obrácené logiky věci, na EKG v časové oblasti, se 

významně projeví pouze frekvence do 60Hz. V klinické praxi se využívá rozmezí 0,05 – 150 

Hz, nad touto hodnotou se označuje EKG za vysokofrekvenční. Informace uvedené v této 

kapitole byly čerpány z [3], [4] až [8]. 
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Obrázek 2 – Výkonové spektrum elektrokardiogramu [4] 

 

1.1 Změny na EKG v doprovodu AP 

1.1.1 Patologie vlny T 

První známkou ischemie jsou obvykle změny vlny T. Ty, ale mohou také značit již prodělaný 

IM. 

 Inverze T vlny (Obrázek 3): Osamocené a symetrické inverze vlny T, nedoprovázené 

jinými změnami, mohou být jediným příznakem ischemie. Jedná se ovšem o nejistý 

reverzibilní stav.  

 

Obrázek 3 - Inverze vlny T 

 Vysoká hrotnatá (hyperakutní) vlna T (Obrázek 4): Jde o přechodný stav, který rychle 

(v prvních minutách) přechází v elevaci ST segmentu a vzniku IM.  
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Obrázek 4 - Hyperakutní vlna T 

1.1.2 Patologie ST segmentu 

Jedná se převážně o reverzibilní stavy, při neúplném nebo přechodném uzavření věnčitých 

tepen. 

 Deprese ST segmentu (Obrázek 5): Mohou se nacházet pouze ve svodech, které se 

nacházejí v místě postiženého ložiska.  

 

Obrázek 5 – Horizontální průběh deprese ST segmentu 

 Prinzmetalův AP (Obrázek 6): Vznik v důsledku spazmu věnčitých tepen. Vznik 

přechodné elevace ST segmentu (stejně jako u IM, viz dole). 

 

Obrázek 6 - Elevace ST segmentu 

1.2 Změny na EKG při vzniku IM 

Infarkt myokardu vzniká při déle přetrvávajícím ischemickém stavu za vzniku nekrózy. 

Typicky se objevuje při ucpání věnčitých tepen v důsledku aterosklerotického stavu cévního 

řečiště. 
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1.2.1 Elevace ST segmentu (Pardeeho vlny) 

Částečné splynutí RST vln je spojováno s úplnou obstrukcí věnčitých tepen. Na protilehlých 

svodech se mohou zároveň vyskytovat deprese ST segmentů (Obrázek 6). Stav přetrvává 

prvních pár hodin. 

1.2.2 Patologie v oblasti vlny Q 

Při patologii vlny Q se objevuje spolu se sníženou vlnou R (Obrázek 7). K těmto změnám na 

křivce EKG dochází v případě zániku elektricky aktivních vláken. Vzniká jizva. Tento stav již 

není reverzibilní. Objevuje se přibližně po 4 hodinách. Patologie v oblasti vlny Q se může 

objevovat v kombinaci s elevací ST segmentu.  

 

Obrázek 7 - Patologická EKG křivka při akutním IM: patologie vlny Q, elevace ST segmentu 

1.2.3 Postinfarktové stavy na EKG  

Patologie v oblasti vlny Q a elevace segmentu ST (Obrázek 7), se mění přibližně po 24 

hodinách, kdy dochází k objevu inverzní T vlny (Obrázek 8). 

 

Obrázek 8 - Postinfarktový stav po 24 hodinách: patologie vlny Q, elevace ST segmentu, inverze vlny T 

V rámci měsíců vymizí elevace ST segmentů. Po několika letech vymizí také patologická 

inverzní T vlna. Konečná EKG křivka ze svodů v oblasti jizvy po IM, si uchovává pouze 

patologie v oblasti Q vlny, včetně snížené velikosti vlny T (Obrázek 9). 
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Obrázek 9 – Postinfarktový stav po několika letech: patologie vlny Q 
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2 Zpracování signálu EKG 

Obecně platí, že předzpracováním signálu by mělo dojít ke zlepšení poměru signálu k šumu pro 

následnou práci se signálem. Předzpracování signálu dále zahrnuje zpracování signálu k tomu, 

aby byla data z něj použitelná např. pro detekční algoritmus ICHS. [9] 

2.1 Filtrace signálu 

Základem každého naměřeného signálu je jeho filtrace. Zvláště u EKG může šum narušit signál 

do té míry, že by byl bez filtrace nepoužitelný. U EKG se jedná převážně o tyto šumy: 

 Síťový brum: Jedná se o šum na úrovni frekvence 50 Hz (USA 60 Hz) vzniklý v 

důsledku frekvence elektrické sítě. Brum výrazně narušuje nulovou izolinii a je schopen 

pohltit většinu EKG vln (Obrázek 10), které jsou pro hodnocení ICHS nezbytné. Lze jej 

ovšem poměrně dobře filtrovat úzkopásmovou zádrží. 

 

Obrázek 10 - EKG signál + síťový brum [10] 

 Drift: Jedná se o nízkofrekvenční šum. Způsobuje kolísání nulové izolinie signálu 

(Obrázek 11). Vzniká nejčastěji pohyby pacienta - dýcháním (0,8 Hz) a pohyb pacienta 

(do 2 Hz). Lze jej filtrovat dolní zádrží.  
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Obrázek 11 - EKG signál + drift (0,3 Hz) [10] 

 Nahodilé artefakty: Jde o nahodilé skoky amplitudy způsobenými například špatným 

kontaktem elektrody, činností svalů (myopotenciály) nebo pohyby těla. Vysoké 

frekvence nad oblastí užitečné složky signálu lze filtrovat horní zádrží. Dále se využívá 

filtrace pomocí vlnkové transformace [11]. Ostatní artefakty ovšem bez ztráty signálu 

filtrovat nelze. Tato část signálu se dá pouze vystřihnout nebo eliminovat jejich vznik. 

 

Obrázek 12 - EKG signál + myopotenciály (podél celého spektra)  [10] 
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3 Frekvenční analýza EKG 

Další možné metody předzpracování signálu jsou rozdílné. Dochází ke vzniku specializovaných 

dat pro daný druh použitého detekujícího algoritmu. Obecně zde může figurovat zvýraznění 

signálu, podvzorkování a normalizace. Také převod např. do frekvenční oblasti pomocí 

Fourierovy transformace, která je využita v této práci. 

3.1.1 Fourierova transformace 

Tato práce má již v zadání požadavek, aby pracovala ve frekvenční oblasti. Aplikováním 

Fourierovy transformace na signál EKG získáme jeho frekvenční spektrum. 

Signál lze popsat harmonickými složkami o třech parametrech: amplituda (𝐴), frekvence 

(𝜔) a fáze (𝜑) (1). 

 
𝑓(𝑡) = 𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝜑). (1) 

Hodnoty spektra mají reálnou a imaginární složku. Reálná složka spektra 1D signálu – 

amplitudové spektrum, je histogramem znázorňujícím na ose y amplitudu/2 složky signálu 

(sinusoidy) a osa x její frekvenci. Imaginární složka – fázové spektrum, skrývá fázové posuny 

složek na frekvenci. Spektra jsou kolem nuly zrcadlově symetrická a zároveň podle vzorkovací 

frekvence periodická. 

Pro bezztrátový převod mezi časovou a frekvenční soustavou, by bylo potřeba signál 

definovat nekonečným množstvím sinusoid zahrnujících také ty vysokofrekvenční. Diskrétní 

signály ovšem přináší omezení. Omezení přímo souvisí se vzorkovací frekvencí signálu. 

Omezení definuje tzv. vzorkovací teorém (Nyquistův, Kotělnikovův nebo Shannonův) (2). 

Určuje, jak vysoké vzorkovací frekvence je pro daný typ signálu třeba použít. Nebo naopak: 

jaká nejvyšší frekvence se může v signálu (a také spektru) objevit pro daný vzorkovací 

kmitočet. Pokud je frekvence vyšší než limitní, dochází k fenoménu známému jako aliasing. 

 
𝜔 > 2𝜔𝑚𝑎𝑥. (2) 

Ze vzorkovacího teorému tedy vyplývá, že při použití frekvence 2000 Hz, je maximální 

možná frekvence v signálu menší než 1000 Hz. [12] 

V této práci, se pracuje se vzorkovací frekvencí 2000 Hz. Taková hodnota je zcela 

zbytečně vysoká hodnota pro vizuální kontrolu EKG křivek, ovšem práce s vysokofrekvenčním 

EKG a práce ve spektrální oblasti se omezení již týká.  

Důvod, proč je výše vzorkovací frekvence 2000 Hz pro vizuální kontrolu EKG zbytečná 

je ten, že QRS komplex je poměrně hladký signál bez mnoha ostrých kmitů, všechny hlavní 
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charakteristiky se odehrávají od 0,05 do 150 Hz [4]. S růstem frekvence signálu, roste i jeho 

energie To znamená, že pokud by srdce při stejné amplitudě pracovalo ve vyšších frekvencích, 

znamenalo by to pro něj vyšší energetický výdej. 

Základní vlastnosti FT je linearita (princip superpozice), pravidlo změny měřítka 

(nepřímá úměra – rozšíření v časové oblasti vede k zúžení ve spektrální), pravidlo posunu 

signálu na časové ose (změny pouze ve fázovém spektru). 

V rámci zpracování dat, byl proveden převod EKG křivek do frekvenční oblasti pomocí 

rychlé Fourierovy transformace pro diskrétní signály. Byla použita funkce fft()programu 

MATLAB. Tato funkce počítá podle následujících vzorců (3) a (4). 

 Přímá diskrétní Fourierova transformace: 

 

𝐷(𝑛) = ∑ 𝑑(𝑘)𝑒−𝑖𝑛𝑘2𝜋 𝑁⁄ .

𝑁−1

𝑘=0

 (3) 

𝐷(𝑛) – spektrum, 

𝑁 – počet vzorků, 

𝑑(𝑘) – signál. 

 Zpětná (inverzní) diskrétní Fourierova transformace: 

 

𝑑(𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝐷(𝑛)𝑒𝑖𝑛𝑘2𝜋 𝑁⁄ .

𝑁−1

𝑛=0

 (4) 

Na základě vypočtených spekter se v této práci provádí výpočet parametrů pro následnou 

klasifikaci. 
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4 Statistická analýza dat 

Data získaná ze spekter bylo potřeba podrobit testování, zda se od sebe navzájem odlišuje 

skupina ischemických od skupiny fyziologických dat. Velmi důležité bylo také najít hodnotu, 

která by hodnotila vzájemnou odlišnost těchto skupin. Čerpáno z [13],[14] , [15]. 

4.1 Testování normality dat 

Před samotným testováním je dobré data vizuálně porovnat a zjistit případné normální 

rozložení. 

 Krabicový graf – je nástroj pro vizuální kontrolu základních informací o souboru dat. 

Obsahuje informaci o mediánu, kvartilech, minimu, maximu a extrémních hodnotách 

(viz Obrázek 13). Pozice krabicových grafů lze navzájem porovnávat a z rozdílnosti 

usuzovat, nakolik porovnávané skupiny dat lze od sebe odlišovat.  

 

Obrázek 13 - Ukázka krabicového grafu s popisky [16] 

 Shapirov-Wilkův test – základní nástroj pro testování hypotézy, zda je skupina dat 

normálního rozložení. 

4.2 Testování párových dat 

Podle vizuálního nebo hypotézou doloženého výsledku normality dat, lze zvolit parametrický 

(normální rozložení) nebo neparametrický (nenormální rozložení) párový test.  

 T-test – Studentův t-test je základní parametrický test, testující hypotézu, že data spolu 

nesouvisí, jelikož střední hodnota jejich rozdílů se nerovná hodnotě blízké 0. 

Výsledkem je p-hodnota blízká nule v případě, že data spolu nesouvisí. P-hodnotu lze 

považovat za hodnotu hodnotící rozdílnost dat. 
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 Wilcoxonův test – tento neparametrický test, podobně jako t-test, testuje příslušnost dat. 

Je navržen pro to, aby uměl pracovat s daty s nenormálním rozložením. Jeho výsledky 

nejsou tak kvalitní, jako v případě t-testu. 

 ROC křivka – odlišným přístupem k posouzení dvou souborů dat slouží ROC křivka. 

Slouží k vizuálnímu zjištění, nakolik lze změnou prahu od sebe oddělit dvě skupiny dat. 

Na ose y je vždy senzitivita a na ose x vždy 1-specificita. Pro zjednodušené zhodnocení 

slouží hodnota plochy pod křivkou (AUC). Hodnota nabývá hodnot od 0,5 do 1. Čím je 

větší, tím lze obě skupiny dat od sebe s menší chybovostí oddělit.  [17], [18]  

 

Obrázek 14 - Názorná ROC křivka 

 

 

 



18 

 

5 Automatická detekce ischemie myokardu 

Při detekci ICHS lze použít rozdílné automatické detektory, které pracují na různých principech 

a v různých oblastech. Výběr oblasti a principu má vliv na předzpracování signálu a druh 

algoritmu pro samotnou detekci. Tento výběr, a také kvalita optimalizace mají vliv na 

výslednou úspěšnost detektoru. Oblastmi jsou: časová oblast (pracuje se s EKG), časově-

frekvenční oblast (metody založené na vlnkové transformaci nebo krátkodobé Fourierově 

transformaci), frekvenční oblast (pracuje se s frekvenčním spektrem EKG). Základním 

signálem bývá EKG, další možností je vysokofrekvenčním EKG nebo třeba VKG 

(vektorkardiogram). 

Aby detektory mohli úspěšně detekovat, je nezbytné dodat potřebné informace ve formě 

tzv. detekčních příznaků. Tyto příznaky mají různou formu podle použité metody detekce. Po 

přípravě dat tedy následuje získání a dodání příznaků do detektoru. 

Konvenčními a nejčastějšími detekčními příznaky jsou patologické změny v morfologii 

EKG křivky. Příkladem je patologická vlna Q (nad 0,03 s, nad 0,3 mV pod izolinii, přesahující 

¼ výchylky R vlny), délka QRS komplexu (80 až 120 ms), hodnota ST60 (ST segment nad 2 

mm a pod 1 mm minimálně ve dvou svodech V1-V4 vedle sebe, nebo nad a pod 1 mm 

v ostatních svodech po 60 ms za komplexem QRS) apod. [19] Tyto patologie lze jednoduše 

odečítat pomocí různých detektorů R vlny a QRS komplexu. Příkladem může být metoda 

vlnkové transformace (popsáno níže), detektory na principu umocnění filtrovaného signálu na 

obálce filtrovaného signálu apod. [20] 

Jako další příklad metody pro odvození detekčních příznaků může sloužit vlnková 

transformace, která se využívá k nalezení okamžiku, ve kterém proběhne náhlá změna 

(podobnosti, rozdílnosti) ve frekvenční oblasti pomocí tzv. vlnky. Přináší tudíž časově-

frekvenční informaci o signálu. Vlnka představuje energetickou křivku na krátkém časovém 

úseku. Je zjišťována její korelace se signálem. Tohoto principu se dá vhodně využít pro filtraci 

EKG signálu [11]. Ovšem využívá se i v jiných případech, kdy je vlnka použita pro odvození 

detekčních příznaků tak, že je zjišťována podobnost vlnky (nebo souboru vlnek), vytvořené na 

ischemických datech proti kontrolnímu vzorku EKG. Následně lze tyto podobnosti detekovat 

například metodou podpůrných vektorů (angl. support vector machines, SVM). Tato metoda 

rozděluje prostor na dvě poloviny (normální EKG a ischemické EKG) za vniku nejširšího 

možného pole mezi shluky jednotlivých bodů. Toto pole je popsáno vektorově, dle nejbližších 

bodů. [9] [21] [22] 

Analýza nezávislých komponent (angl. independent component analysis, ICA) slouží 

k separaci nezávislých signálů, které byly smíchány. Dobře tuto metodu vystihuje „cocktail-

party problem“, který popisuje situaci za přítomnosti více mluvících osob (zdrojů hlasů), kdy 

se snažíme vnímat pouze jeden hlas, tzn. separovat jeden zdroj [23]. Využít této metody jde pro 

vytvoření detekční informace ve formě vzorů signálu použitelných pro následnou detekci. 
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Detekci lze provést hledáním společných rysů pomocí Pearsonova koeficientu korelace, který 

vyjadřuje přímou či nepřímou závislost mezi daty. [9] [24] 

Metoda hlavních komponent (angl. principal component analysis, PCS) může být také 

použita několika způsoby za účelem vytvoření příznakového detekčního vektoru pro detekci 

ischemických EKG úseků. Například pro vytvoření jednoho vektoru z několika EKG úseků z 

jedné detekční třídy, nebo pro vytvoření jednoho vektoru společného pro EKG snímaných z 

několika svodů apod.  

Dalších klasifikačních metod je spousta, pro příklad: fuzzy modelování s expertem [25], 

metoda nejbližšího souseda (k-NN) [26], fuzzy shlukování, lineární diskriminantní klasifikátor, 

k-means shluková analýza. [9] 

Umělým neuronovým sítím se věnuje další kapitola. 
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6 Umělé neuronové sítě 

Umělé neuronové sítě (UNS), na rozdíl od ostatních detektorů, pracují na jiném principu 

než běžné počítačové systémy. Nepracují totiž podle předem daného postupu – algoritmu, ale 

uskutečňují velmi vysoký počet dílčích operací současně. UNS je odolná proti chybám, má 

schopnost učit se, dovede abstrahovat i generalizovat.  

UNS vznikly jako analogie nervových sítí mozku. Jejich činnost je založena na procesu 

učení, při kterém se umělá neuronová síť postupně co nejlépe adaptuje pomocí vah a prahů 

na řešení dané úlohy. 

UNS zasahují do mnoha složitých úloh, u kterých nám zjednodušeně řečeno nevadí 

případná chyba, a kde by byl případný algoritmus zbytečně náročný a zdlouhavý. Příkladem je 

rozpoznávání písma, převod mluvené řeči na psaný text, predikce v pojišťovnictví a 

bankovnictví, chybová diagnostika strojů, zjišťovaní cíle v sonarových obrazech, obarvovaní 

černobílých filmů a v neposlední řadě také klasifikace EKG signálů. [27] 

[28][29][30][31][32][33][34][35] 

6.1 Perceptron 

Perceptron je výkonným prvkem UNS. Je schopný řešit pouze lineární problémy. 

S nelineárními, např. s XOR si neporadí. 

Tento neuron zpracovává vstupní údaje podle vztahu, který se nazývá: aktivita neuronu 

(5)[27].  

 𝑦 = 𝑆 (∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

−  Θ) = 𝑆 (∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=0

) , kde 𝑥0 = 1, 𝑤0 = −Θ. (5) 

Ve vztahu (5): 

 𝑦  je výstup perceptronu. Jelikož obsahuje binární skokovou funkci, může nabývat 

hodnot (0,1) nebo (-1,1), 

 𝑆  je přenosovou (aktivační) funkcí neuronu, která může mít různý tvar podle 

požadovaného výstupu. Příkladem nejčastějších jsou skoková (Heavisideova) funkce, 

sigmoidální funkce, hyperbolická tangentní funkce a lineární funkce (Obrázek 15). 

Přenosová funkce kromě jiného určuje, zda je výstup neuronu binární nebo spojitý. 
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Obrázek 15 – Nejčastěji používané přenosové funkce umělého neuronu [31] 

 Výrazy v závorkách jsou vnitřním potenciálem neuronu (𝑎). 

 𝑤𝑗 představuje hodnotu 𝑗-té (synaptické) váhy z množství 𝑁. Váha určuje propustnost 

pro daný prvek vstupu, jejímž prostřednictvím si neuron (síť) uchovává informace – 

tvoří paměť neuronu (sítě), 

 𝑥𝑗 je 𝑗-tý prvek množiny vstupu neuronu, 

 Θ je práh neuronu, představuje hodnotu, kterou musí součet všech vážených vstupů 

neuronu překročit, aby se stal aktivním. (Jestliže je UNS neuron aktivní, pak na jeho 

výstupu dostáváme vyšší hodnotu a transformovaná vstupní informace se šíří dál, je-li 

neuron neaktivní, pak se na jeho výstupu objeví nízká hodnota, např. 0 nebo -1 a vstupní 

informace se již nepodílí na výsledku dosaženém celou UNS). 

Tyto proměnné perceptronu lze schematicky demonstrovat jednoduchým znázorněním 

(Obrázek 16). 

 

Obrázek 16 – Základní model jednoduchého neuronu, McCulloch-Pittsův perceptron [27] 
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6.2 Skladba umělé neuronové sítě 

Umělá neuronová síť má architekturu podobnou mozku. Obrázek 17 popisuje jednotlivé 

parametry. Podobně jako mozek obsahuje různý počet (U) tzv. skrytých vrstev (t). V každé 

vrstvě (jt) je různý počet vzájemně propojených neuronů (N1 až NU), tyto dokáží uchovat 

naučenou informaci a po průchodu podmětu sítí (vstupní matice o M i-tých řádcích a o O k-

tých sloupcích) podat odpovídající výstup (výstupní matice s Q l-tými řádky a O k-tými 

sloupci). Skrytými vrstvami se myslí vrstvy za první vrstvou (vstupní nebo také rozdělovací 

vrstva (t=1)) neuronů (t=2) a dále (až t = U), do které na rozdíl od první vrstvy přicházejí již 

transponované vstupní informace z předchozí vrstvy (j2 až jU). Poslední skrytá vrstva se může 

nazývat výstupní vrstvou (U) a odpovídá délce výstupní matice (NU = Q), podobně jako délka 

vstupní matice odpovídá délce první vrstvy (M = N1). 

 

Obrázek 17 – Několikavrstevní umělá neuronová síť [34] 

Počet neuronů ve skrytých vrstvách závisí na charakteru řešené úlohy. Pokud je počet 

neuronů malý, síť nedokáže pojmout všechny závislosti v trénovacích datech. Pokud je naopak 

počet neuronů velký, zvyšuje se doba učení a navíc vlivem nadměrného počtu trénovacích dat 

má síť špatnou schopnost generalizace způsobenou přeučením (angl. overtraining, overfitting). 

Zjednodušeně by se dalo říct, že se UNS naučila rozeznávat učební množinu na rozdíl od 

klasifikace neznámých vstupů. 

Teoreticky lze tvrdit, že na vyřešení libovolného problému stačí síť se dvěma skrytými 

vrstvami ([12]strana 339). Obecně se doporučuje používat sítě s menším počtem vrstev, neboť 

se rychleji učí. Naopak sítě s více vrstvami umí mnohem lépe zobecňovat. 

6.3 Rozdělení umělých neuronových sítí 

Druhů UNS je mnoho, základní schematické rozdělení je znázorněno níže (Obrázek 18). 
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Obrázek 18 - schematické rozdělení umělých neuronových sítí 

6.3.1 Typ struktury UNS 

UNS s dopředným šířením 

Tato struktura je doposud nejrozšířenější. Vyznačuje se svou vrstevnatou propojeností bez 

spojů mezi neurony z vyšších vrstev zpět do vrstev nižších. Nemá ani vazby mezi neurony z 

téže vrstvy (Obrázek 17). Výstupy z poslední výstupní vrstvy jsou finálními výstupy z celé sítě. 

Významnou metodou s touto strukturou je metoda zpětného šíření, která je podrobněji 

rozebrána v podkapitole: Učení s učitelem. 

UNS se zpětnou vazbou (rekurentní) 

Tento typ struktury není nejpoužívanější a nebude využit ani v praktické části této práce. Je 

charakteristický svou zpětnou vazbou mezi výstupem a vstupem, čímž je narušen informační 

tok. Taková struktura umožňuje vhodně řešit např. optimalizační úlohy. 

Typickým zástupcem je Hopfieldova síť. Tato síť má vlastnost jednorázového učení. To 

znamená, že si systém pamatuje hned napoprvé předložený vzor. Této vlastnosti se dá využít 

například při rozpoznávání státních poznávacích značek automobilů. 

6.3.2 Linearita realizovaných funkcí UNS 

Lineární umělé neuronové sítě  

Tyto sítě jednoduše realizují lineární matematické funkce, tj. funkce skládající se ze součtů a z 

násobení. Příkladem může být logická funkce AND. Takováto síť může pracovat jako binární 

klasifikátor, který vymezuje úsek „jedniček“ mezi „nulami“ v prostoru. 
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Nelineární umělé neuronové sítě  

Vyznačují se procesem učení. Jelikož realizují složitější nelineární matematické funkce , 

počínaje např. logickou funkcí XOR. 

6.3.3 Učení UNS 

Učení s učitelem  

Tento způsob se vyznačuje souborem předem klasifikovaných dat „učitelem“. Čím více 

klasifikovaných dat, tím se předpokládá přesnější práce UNS. Tato data jsou UNS podána 

pomíchaně společně s patřičnými požadovanými výstupy. Síť podle nich v epochách 

optimalizuje hodnoty vah a prahů, dokud není překročen definovaný limit epoch, nebo není 

minimalizována chyba výstupu na určitou hodnotu. Tato chyba může být vyjádřena minimem 

střední kvadratické odchylky (6) nebo střední absolutní odchylky (7). [27] 

 휀 =  
∑ (𝑦𝑘 − 𝑑𝑘)2𝑂

𝑘=1

𝑂
. (6) 

 
휀 =  

∑ |𝑦𝑘 − 𝑑𝑘|𝑂
𝑘=1

|𝑂|
. 

(7) 

Index 𝑘 má hodnoty v rozmezí 1 až 𝑂 a udává pořadí jednotlivých množin vstupů a také 

pořadí požadovaného výstupu. 

Typickým příkladem tohoto učení je velice často používaná metoda zpětného šíření, 

jejímž předchůdcem pro perceptron nebo jednovrstvou perceptronovou síť je metoda δ-

pravidla. 

δ-pravidlo – Učící metoda delta pravidla vypočítává chybu odpovědi perceptronu nebo 

jednovrstvé umělé neuronové sítě na průchozí učební množinu. Tato chyba je vypočítána 

pomocí odchylky skutečného výstupu neuronu od výstupu očekávaného (δ, (8)) a kroku učení 

(µ, angl. Learning rate). Krok učení má rozmezí 0 až 1. Velikost µ kvůli následnému součinu 

s δ ovlivňuje vývoj minimalizace chyby (učení) v UNS. Obecně platí, že čím je µ menší, tím je 

přesnější odpověď UNS, ale je delší doba učení. Váhy a prahy se mění podle vzorců (9) a (10): 

 𝛿(𝑗,𝑡) = 𝑦 − 𝑑, (8) 

 𝑤𝑖,(𝑘+1) = 𝑤𝑖,𝑘 + µ𝛿𝑥𝑖,𝑘, (9) 

 𝛩(𝑘+1) = 𝛩𝑘 − µ𝛿.  (10) 

Vzorec pro chybu (𝛿 ) je upraven pro 𝑖 tý prvek množiny (𝑘 ) vstupní matice. Index 

(𝑗, 𝑡) odkazuje na neuron na řádku 𝑗 a ve sloupci 𝑡 (v tomto případě platí 𝑘 = 1, zde uvedeno 
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obecněji pro použití v následující metodě). Vzorec pro váhy (𝑤) a práh (𝛩) je zde upraven na 

(𝑗, 𝑡) neuron v síti. Index 𝑖 odkazuje na konkrétní prvek v 𝑘-té množině.  

Metoda zpětného šíření (angl. Back propagation). Tato základní učící metoda v oblasti 

dopředného šíření s učitelem vychází z δ-pravidla. Své použití ale posouvá na vícevrstvé UNS. 

Algoritmus této metody postupuje tak, že si nejprve vypočítá chybu od výstupních 

neuronů pomocí vztahu (8). Poté se postupně zpětně od poslední skryté vrstvy až k vstupní 

vrstvě (zpětné šíření) vypočítávají v gradientu energetické funkce chyby každého neuronu. 

Následně se vypočítávají váhy a prahy dopředně, společně s novou množinou vstupních hodnot 

podle vzorců (11)(12).  

 𝑤𝑖,(𝑘+1) = 𝑤𝑖,𝑘 − µ grad(𝐸) (11) 

 𝛩(𝑘+1) = 𝛩𝑘 + µ grad(𝐸) (12) 

Vzorec pro váhy (𝑤) a práh (𝛩) je zde upraven na konkrétní (𝑗, 𝑡) neuron v síti. 

Gradient energetické funkce (𝐸) se vypočítá jako parciální derivace energetické funkce 

podle váhy 𝑤. Jelikož je 𝐸 složená funkce, rozkládá se na součin derivací: 

1. Derivace 𝐸  podle 𝑦 , z definice energetické funkce (𝐸 ) pro výstupní vrstvu UNS typu 

zpětného šíření (21).  

 
𝐸 =

1

2
∑ (𝑦𝑗 − 𝑑𝑗)

𝑁

𝑗=1
 (13) 

Výsledkem je záporná hodnota chyby gradientu na výstupní vrstvě: 𝐸′ =– 𝛿. Jde tudíž 

o zobecněné δ-pravidlo. 

2. Derivace 𝑦 podle 𝑎, dle vztahů (14)(15). Jde o derivaci přenosové funkce 𝑆(𝑎) výstupní 

vrstvy: 

 𝑦 = 𝑆(𝑎) = 𝑆 (∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗

𝑁

𝑗=1

−  Θ), (14) 

 𝑆(𝑎) =  
1

1 + 𝑒−𝑇𝑎
. 

 

(15) 

Výsledkem je pro sigmoidu: 𝑦′ = 𝑇𝑦(1 − 𝑦) , 𝑇  je koeficient strmosti sigmoidy. 

Výsledkem pro lineární přenosovou funkci je: 𝑦‘ = 1. 

3.  Nyní dochází k derivaci 𝑎 podle 𝑥. Tato derivace vychází ze vzorce (14) pro neuron z 

předchozí vrstvy. Výsledkem je 𝑎′ = 𝑤𝑗 , což je váha výstupní vrstvy v případě, že 

počítáme gradient pro první skrytou vrstvu za výstupem. Nejde tedy o vlastní váhu. 
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4. Do gradientu (daného neuronu) vstupují součiny výše vypočítaných derivaci (1., 2., a 3. 

bod) od každého synaptického neuronu (na výstupní straně daného neuronu). 

5. Následuje derivace přenosové funkce, která odpovídá neuronu, pro který počítáme 

gradient. Tudíž derivace 𝑦 podle 𝑎, dle vztahů (15). 

6. Součin derivací v předchozích bodech pro daný neuron je považován za chybu (𝛿) pro další 

neuron následující vrstvy. Tato chyba následně zastupuje součin derivací v 1. a 2. bodě 

(16). Tímto se chyba postupně šíří. 

7. Posledním součinem je derivace 𝑎  podle 𝑤 . Tato derivace vychází ze vztahu (14) pro 

vlastní neuron. Výsledkem je 𝑎‘ = 𝑥𝑗, tudíž aktuální vstup do neuronu. 

Výsledný gradient bez vazby na aktuální vstup představuje již zmíněnou považovanou chybu, 

obecně ji lze vyjádřit takto (16): 

 

𝛿𝑗(𝑡−1),(𝑡−1) = 𝑆′(𝑎)𝑗(𝑡−1),(𝑡−1) ∑ 𝑤𝑗𝑡,𝑡𝛿𝑗𝑡,𝑡

𝑁

𝑗𝑡=1

 (16) 

Nejčastější modifikace základního algoritmu zpětného šíření spočívá v zavedení 

momentu (setrvačnosti). Moment pomáhá v udržování určitého směru, než zabočí podle 

změny gradientu. Z tohoto důvodu je překonáváno lokální minimum („louže na cestě do 

údolí“). Změna ve vzorcích je taková, že ke vzorcům vah (9) a prahů (10), je připočítán součin 

koeficientu momentu a deltě (rozdílu) vah nebo prahů v předchozí (učební) množině vzorků. 

Učení bez učitele (samoorganizace) 

Tento způsob učení je odlišný v tom, že při tomto typu učení nemá systém žádnou podporu 

z vnějšku. Zde není podáván soubor klasifikovaných dat. Výstupy se určují během procesu 

učení. Metoda hledá ve vstupních (trénovacích) datech vzorky se společnými vlastnostmi. 

Těmto shlukům je přiřazen odpovídající výstup. Mezi metody učení bez učitele patří např. 

Hebbovské učení. 
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7 Hodnocení úspěšnosti detekce 

Pro binární detekci dvou skupin dat je vhodné uvést následující 3 statistické údaje, pro správnou 

interpretaci výsledků. [13] 

 Celková úspěšnost testu: Vypovídá o hodnotě (procento) všech dobře detekovaných dat 

z celku (17). 

 
𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á ú𝑠𝑝ěš𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑢 =  

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý𝑐ℎ

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣š𝑒𝑐ℎ
. (17) 

 Senzitivita: Odráží citlivost detekce neboli hodnotu všech dobře detekovaných hodnot 

skupiny1 z celkového počtu skupiny1 (18). 

 𝑆𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =

 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ + 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ
. 

(18) 

 Specificita: Je shodná se senzitivitou ale pro druhou skupinu, jež má příznak 0 (19). 

 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎 =

 
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ+ 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑓𝑎𝑙𝑒š𝑛ě 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑛í𝑐ℎ
. 

(19) 
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8 Automatické detektory ICHS založené na UNS 

Tato práce se v praktické části zabývá navrhnutím programu pro zobrazení úseků EKG a 

automatickou detekci ischemie pomocí UNS. V odborných článcích se objevují zprávy o již 

takto navržených detektorech s různou úspěšností. Následující tabulka (Tabulka 1) se pokouší 

porovnat společné rysy těchto detektorů. 

Abecední seznam použitých zkratek v tabulce (Tabulka 1) 

„a-b-c“ – Uvedená čísla udávají množství neuronů ve vstupní matici „a“ až výstupní „b“ 

AC – Klasifikační účinnost (angl. Accuracy) 

BPNN – Umělá neuronová síť se zpětným šířením (angl. Back propagation neural networks) 

ČÚ – Časové úseky 

HK - Hlavní komponenta 

ICA – Analýza nezávislých komponent (angl. Independent Components Analysis) 

IM – Infarkt myokardu 

LR – Krok učení (angl. Learning rate) 

MLP – Vícevrstvý perceptron (angl. Multilayer Perceptron) 

MSE – Střední kvadratická odchylka 

NLPCA – Nelineární analýza hlavních komponent (angl. Nonlinear principal components 

analysis) 

PCA – Analýza hlavních komponent (angl. Principal components analysis) 

RBF – Radiální báze (angl. Radial basis function) 

RBFN – Umělá neuronová sít s radiální bází (angl. Radial basis function network) 

SE – Senzitivita 

SIG. – Sigmoidální funkce 

SP – Specificita 

VCG – Vektorový kardiogram 
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Tabulka 1 – Srovnání detektorů ischemické choroby srdeční (ISCH) založených na umělých neuronových sítích (UNS) 

Autoři, 

rok 

Specializace 

detektoru, příznaky 

Výstup detektoru Použité 

metody 

Architektur

a 

Učení a 

přenosová f. 

Úspěšnost 

T. Stamkopoulos 

N. Maglaveras 

K. Dimantaras 

M. Strintzis 

1997 [36], 1998 [37] 

ICHS: ČÚ ST 

segmentu. 

Normální a 

abnormální ST 
segment 

NLPCA 

autoasociativní 
UNS: extrakce 

ST s. 

RBFN: 

klasifikace 

NLPCA: 

20-80-2HK-
80-20 

RBFN: 

2HK-?-1 

NLPCA: 

SIG 

RBFN: 

RBF, Stop 

MSE 80% 

Celkově: 

Normální AC = 79.32% 

Abnormální AC = 75.19% 

M. Arif 

I. A. Malagore 

F. A. Afsar 

2010 [38] 

Detekce: ČÚ výchylek 

ST s. od izolinie, 

amplituda T a Q 

Lokalizace: HK délky 

117, vypočtené z ČÚ 

ST-T s. a regionu Q 

BPNN: 

S IM a bez IM 

PCA: 

Typy IM zařazené 

do „datasetů“ 

BPNN: 

detekce IM 

PCA + BPNN: 

lokalizace IM 

BPNN: 

36-30-15 

PCA: 

117-50-20 

BPNN: 

0,01 LR 

PCA: 

0,3 LR 

SIG 

BPNN: 

SE = 97,5%, SP = 99,1% 

PCA: Dataset 1 

SE = 92,5%, SP = 95,29%, 

AC = 93,73% 

S. M. Jadhav 

S. L. Nalbalwar 

A. A. Ghatol 

2010 [39] 

Multidetektor ČÚ 

arytmie, příklady: 

ICHS Class3, přední 

IM Class4 a spodní 

IM Class5  

Normální Class, 

Arytmické Class  

BPNN 1 až 3 

skryté 

vrstvy 

 

BPNN s 

momentem 

Tanhaxon 

přenosová 

funkce 

ISCH - Class3, pro 2 a 3 

skryté vrstvy: AC = 100% 

IM - Class4, 1 skrytá vrstva: 

AC = 98,72%. Class5, 2 

skryté vrstvy: AC = 97,4% 

A. R. M. Dehnavi 

I. Farahabadi 

H. Rabbani 

A. Farahabadi 

N. R. Dehnavi 

2011 [40] 

ČÚ ISCH z EKG 

a VCG: 

Deprese ST, Negativní 

T, dvoufázová T, 

celkem 22-23 

Normální, 

Ischemické 

PCA, ICA: 

Redukce 

dimenzí 

ICA: Hledání 

přenosové 

funkce 

PCA, ICA: 

5-2-2 

UNS: 

5-2-2 

 

 EKG 

SE = 60%, SP = 70% 

VCG 

SE = 70%, SP = 86% 
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9 Zpracování databáze experimentálních králičích EKG signálů 

Data, se kterými je zde pracováno, jsou pořízena v průběhu experimentu na izolovaných 

králičích srdcích s vyvoláním opakované ischemie. EKG bylo snímáno pomoci tří 

ortogonálních svodů ze stěny srdce. Byla použita vzorkovací frekvence 2000 Hz. Díky takto 

vysoké vzorkovací frekvenci, bylo možné pracovat s daty až do frekvence 1000 Hz. Tato práce 

ale pracuje do hranice 500 Hz tedy pořád do vysokofrekvenční části spektra. Tato vzorkovací 

frekvence pro účel této práce zcela dostačuje, jedná se o efektivní úsporu dat a výpočetního 

výkonu z důvodu poklesu energie spektra (rostoucí vliv šumu) a poklesu dynamiky spektra (je 

potřeba větší úsek signálu pro klasifikační informaci) se zvyšující se frekvencí. Taktéž bude 

možné výsledky práce napodobit na univerzálnějších datech, jelikož vzorkovací frekvence 1000 

Hz není až tak neobvyklá.  

9.1 Úprava dat 

Úprava dat probíhala podle následujícího schématu (Obrázek 19). 

 

Obrázek 19 - Schéma výběru a úpravy dat 
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Ze souboru dat z různých experimentů, bylo žádoucí vybrat co nejvíc králičích záznamů 

EKG. K dispozici bylo 30 záznamů (z 30 experimentů na králičích srdcích). Vyřazeny byly ty 

experimenty, které neměly fyziologický tvar, nebo byl tvar zdeformován (Obrázek 20). 

Relativně vhodných experimentů bylo vybráno 28 (Obrázek 19 blok b). 

 

Obrázek 20 - Příklad experimentu, jenž nebyl vybrán a zpracováván 

Vysoký počet experimentů byl potřeba pro práci se statistickými testy a následně pro 

křížovou validaci při samotné detekci ischemických úseků umělou neuronovou sítí. Těchto 28 

experimentů bylo ve formě maticově uspořádaných úseků EKG odpovídajícím PQRST 

křivkám, na konci křivek se objevovaly i začátky dalších R vln, případně vlny P (viz Obrázek 

20). Data byla odebírána vždy z  prvního svodu. Fyziologická data byla vybrána buď z „st“ 

části experimentu, která odpovídá stabilizaci izolovaného srdce po preparaci, nebo z části „dc“, 

která sloužila pro kontrolu před samotnou ischemickou fází. Křivky ve skupině „lo“ a „wt“, kde 

se pracuje s napěťově-citlivým barvivem pro simultánní měření akčního napětí optickou 

metodou, nebyly použity [41]. Ischemická data byla zvolena z části „i1“, což odpovídá první 

ischemické fázi, kdy je srdci poprvé odepřen přísun kyslíku na 10 až 15 minut, dle experimentu. 

Následující části experimentů vznikaly střídáním reperfúze a ischemie. Tato data nebyla 

zpracovávána. 

Počet PQRST křivek, který byl u jednotlivých experimentů zařazen do dalšího 

zpracování, je znázorněn dole, Tabulka 2. Celkem jich je 114 983 fyziologických a 32 848 

fyziologických. 

Tabulka 2 - Tabulka počtu EKG křivek v každém z 28 vybraných experimentů 

Počet EKG křivek v jednotlivých experimentech 

Č. Fyziologických 

křivek 

Ischemických 

křivek 

Č. Fyziologických 

křivek 

Ischemických 

křivek 

1 4774 1505 15 5373 1400 

2 143 893 16 11214 1544 

3 309 920 17 4819 1287 
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4 4373 932 18 3396 1154 

5 380 1115 19 1833 1542 

6 345 1007 20 3714 1327 

7 1448 1063 21 5124 1442 

8 145 871 22 2757 1288 

9 4243 791 23 1784 1161 

10 1934 1096 24 9251 1298 

11 9937 712 25 1994 1565 

12 14005 1169 26 4040 1190 

13 2078 445 27 3250 1335 

14 8081 1457 28 4239 1339 

 

Všechny EKG křivky z experimentů, jež byla k dispozici, měla shodných 851 vzorků. 

Křivky byly vybrány na základě detekce R kmitu a následně bylo zahrnuto 150 vzorků před R 

kmitem a 700 vzorků za kmitem. Vzorkovací frekvence 2000 Hz odpovídá zhruba necelé půl 

sekundě a byla shodná také. ISCH se projevuje od T vlny do Q kmitu. Z tohoto důvodu jsou 

křivky EKG ořezány na délku 512 vzorků a zahrnují pouze QRST část. Délka 512 vzorků 

nejvhodněji ořezává právě QRST část napříč experimenty. Jelikož tepová frekvence králičích 

srdcí během experimentu kolísala, byla délka 512 vzorků nejlepším kompromisem, aby do 

dalšího zpracování zasahoval zleva co nejmenší počet zleva P vln a zprava taktéž vln P nebo 

dokonce začátky QRS komplexů. Přesto bylo potřeba promazat pouze jednotky (výjimečně o 

řád více) křivek, jejichž QRS komplex zasahoval do úseku 512 vzorků (Obrázek 19 blok c). 

Výhodou je, že poloha QRST komplexu může být díky pravidla posunu v čase pro FT 

libovolná. Změny se projeví pouze ve fázovém spektru. Neměly by zde ale zasahovat další 

komplexy. 

Části křivky o výsledné délce 512 vzorků byly ořezány od vzorku na pozici 95 (odpovídá 

55. vzorku před R kmitem) do vzorku na pozici 606 (odpovídá 455. vzorku za R kmitem) 

(Obrázek 19 blok d). Takto vytvořená databáze křivek EKG má velikost 560 MB. 

Všechny úpravy jsou patrné z následujícího obrázku (Obrázek 21). 
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Obrázek 21 - Graf fyziologických křivek před úpravou a graf křivek po úpravě 

Jelikož bylo vhodné pro další výpočty použít data ošetřená proti šumu a zároveň zmenšit 

jejich počet pro rychlost výpočtů, byla počítána vždy z původních pěti po sobě jdoucích křivek 

mediánem křivka nová (Obrázek 19 blok e). Počet křivek na zpracování se zmenšil tedy na 1/5. 

Z těchto mediánem vyhlazených křivek bylo pomocí rychlé Fourierovy transformace 

vypočteno amplitudové spektrum o délce 500 Hz (Obrázek 19 blok f). Takto vytvořená 

databáze amplitudových spekter má velikost 109 MB. 
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10 Nalezení vhodných parametrů ve frekvenční oblasti 

Bakalářská práce, kterou jsem zmiňoval již v úvodu [3], se také věnovala detekci ischemie 

pomocí umělých neuronových sítí, kde jsem prováděl automatickou detekci v časové oblasti. 

Do neuronové sítě vstupovala celá EKG křivka, tedy až 510 vzorků, nebo její podvzorkovaná 

varianta. Takto vysoký počet vstupních parametrů byl výpočetně náročný, obsahoval mnoho 

nadbytečné informace a byl tedy neefektivní. Navíc tento vysoký počet vstupních parametrů 

znemožňoval použití sofistikovanějších procesů učení umělé neuronové sítě, jako například 

Levenberg-Marquardtovu metodu, jež je využívána v této práci. 

Zvýšení efektivity detekce docílíme vhodným použitím zástupných parametrů, jež odráží 

informaci skrytou za mnoha čísly (např. časovým průběhem EKG křivky). 

Pro nalezení parametrů vhodných na detekci ischemie v časové oblasti je potřeba použít 

složitých algoritmů, které automaticky rozměřují signál a následně tyto parametry klasifikují 

podle známých morfologických změn odpovídajících ischemii. V praxi je rozměření velmi 

náročné a nedosahuje vysokých výsledků. Z tohoto důvodu jsem zvolil frekvenční oblast, která 

je z pohledu mé práce nepříliš probádána. Data, jež mi byla poskytnuta, mají vzorkovací 

frekvenci 2000 Hz. V práci je použitá spektrální oblast 1 až 500 Hz.  

V rámci semestrální práce, na kterou navazovala tato diplomová práce, byla testována 

strategie nalezení 6 popisných parametrů v 7 pásmech. Bylo dosaženo relativně slibných 

výsledků a tak tato diplomová práce navazuje, metodu rozšiřuje o detekci a přináší 

automatizovanější metody. Na obrázku (Obrázek 22) lze vidět celé schéma, které znázorňuje 

kroky k získání výsledků o úspěšnosti detekce. Další kapitoly budou znázorňovat, popisovat a 

rozvíjet jednotlivé dílčí části. 



35 

 

Obrázek 22 - Schéma zpracování parametrů, klasifikace a výpočtu úspěšnosti detekce 

10.1 Vytvoření oblastí a pásem ve spektrech 

Na obrázku níže (Obrázek 26), je znázorněno celé amplitudové spektrum vybrané křivky EKG. 

Jelikož má tento signál vysoký útlum energie se zvyšující se frekvencí, není pro vizuální 

představení ani další matematické zpracování vhodné pracovat s ním, jako s celkem. 

Bylo přistoupeno ke dvěma přístupům, jak obejít tento trend. Oba způsoby jsou dále 

rozvíjeny a pro větší přehlednost znázorněny na obrázku dole (Obrázek 23, bloky pod znaky I. 

a II.). 
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Obrázek 23 - Část schéma: Rozdělení na manuálně určené oblasti a automatická pásma po 5 Hz 

Jedná se zde o: 

 Oblasti – Nestejně dlouhé části frekvenčního spektra 

 Pásma – Stejně dlouhé části frekvenčního spektra. V případě mé práce 5 Hz. 

 

10.1.1 Manuálně zvolené oblasti 

Tyto oblasti byly vytvořené v semestrální práci pro ověření funkčnosti popisných parametrů. A 

dále bylo s nimi pracováno, jelikož měli mít teoreticky nejlepší výsledky. Jedná se o 7 oblasti, 

které rozfázují spektrum následně:  

 1 až 5 Hz, 

 6 až 20 Hz, 

 21 až 70 Hz, 

 71 až 150 Hz, 

 151 až 250 Hz, 

 251 až 350 Hz, 

 351 až 500 Hz. 

Hranice oblastí byly vybírány heuristicky, vizuálním porovnáním všech experimentů 

v dané oblasti, jak lze vidět na obrázcích dole: Obrázek 24, Obrázek 25. 
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Obrázek 24 - Spektra oblasti 21 - 70 Hz pro experiment 1 až 14 



38 

 

Obrázek 25 - Spektra oblasti 21 - 70 Hz pro experiment 15 až 28 
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Snahou bylo, aby hranice oddělily dynamicky měnící se rozdíly mezi ischemickými 

průběhy a fyziologickými průběhy. Příkladem může být hranice, v blízkosti místa, kde se 

typicky kříží amplituda ischemických a fyziologických křivek a tudíž nastává převaha jedné 

z nich: Obrázek 26 - frekvenční pásma 6 – 70 Hz, nebo kde začíná jeden průběh (ischemický 

nebo fyziologický) typicky oscilovat: Obrázek 26 - pásmo  70 – 150 Hz (ischemické spektrum) 

a 151 – 250 Hz (fyziologické spektrum). 

Oblasti se postupně zvětšují, neboť se zdá, že změny jsou s vyššími frekvencemi menší.   

Jednotlivé oblasti lze najít na grafech (Obrázek 26) jednoho vybraného fyziologického 

spektra a jednoho vybraného ischemického spektra z jednoho experimentu. 
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Obrázek 26 - Nahoře vlevo celé amplitudové spektrum, dále jednotlivá frekvenční oblasti 
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10.1.2 Pásma velikosti 5 Hz 

Z potřeby více automatizovat celý proces, včetně výběru oblastí, byla spektra taktéž rozčleněna 

na pásma velikosti 5 Hz. Takto úzké pásmo považuji za nejmenší možné, pro adekvátní výpočet 

popisných parametrů dole v kapitole 10.2. 

Jelikož frekvenční spektra v oblasti 1 – 500 Hz, pásem po 5 Hz je pro další výpočty a 

zpracování rovných 100. 

Bylo v plánu tyto pásma dále vhodně spojovat do větších celků, tedy oblastí, z důvodu 

lepší efektivity detekce. Což je prováděno dole v podkapitole 12.2. 

10.2 Výpočet popisných parametrů 

Tato podkapitola je znázorněna těmito bloky schématu: Obrázek 27. 

 

Obrázek 27 - Část schéma: Výpočet popisných parametrů manuálně určené oblasti a pásem po 5 Hz 

Po pečlivém prohlédnutí spekter bylo určeno 6 parametrů, které mají potenciál odlišovat 

ischemická a fyziologická data čistě podle tvaru. Tyto parametry byly vypočteny pro: 

 I.: všechny frekvenční oblasti. Vznikl soubor 41 (proč o 1 parametr méně je zmíněno 

zde: 10.2.3) parametrů pro každý experiment a jeho fyziologické (téměř 23 000 spekter) 

a ischemické spektra (přes 6 500 spekter). Takto vytvořená databáze parametrů 

popisujících frekvenční spektra křivek EKG má velikost 12 MB. 

 II.: všech 100 frekvenčních pásem. Vznikl soubor 599 (proč o 1 parametr méně je 

zmíněno zde: 10.2.3) parametrů pro každý experiment a jeho fyziologické (téměř 23 000 

spekter) a ischemické spektra (přes 6 500 spekter). Takto vytvořená databáze parametrů 

popisujících frekvenční spektra křivek EKG má velikost 170 MB. 

Parametry jsou navržené tak, aby popisovaly pouze morfologii spekter v oblastech nebo 

pásmech a případně se porovnávaly sousedící. Hodnoty jsou bez rozměru (případně mají 

procentuální rozměr).  

Důvodů, proč bylo počítány parametry jako bezrozměrné, je více: 

 Amplitudy EKG křivek poměrně kolísají. 

 Amplitudy napříč experimenty se velmi lišily jak u EKG křivek, tak u spekter. 

 Metoda je robustnější proti amplitudovým anomáliím, např.: špatnému kontaktu na 

nasazených elektrodách apod. 
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 Energie spektra s rostoucí frekvencí silně klesá, což se může projevit výrazně v případě 

větších oblastí. 

 Ze spekter bylo vizuálně patrné, že významnější rozdíly lze nalézt v popisu morfologie 

než amplitudy spekter. 

10.2.1 Obecně pro popisné parametry 

Následující podkapitoly osahují vzorce jednotlivých popisných parametrů vztahující se na daný 

experiment a danou skupinu (fyziologické nebo ischemické spektrum). 

Pro většinu parametrů je vhodné zavést výraz (20) pro získání hodnoty, která je nutná pro  

bezrozměrnost hodnot. Jedná se o maximální hodnotu v pásmu daného spektra daného 

experimentu a dané skupiny (fyziologické nebo ischemické spektrum).  

 
𝜎 =  𝑚𝑎𝑥(𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚) (20) 

 

10.2.2 Plocha pod křivkou 

Jedná se v důsledku o procentuální průměr daného pásma (21). Lze jej vyjádřit procenty 

z celkového součtu těchto průměrných hodnot (22) – pro zachování bezrozměrnosti. Nezáleží 

na počtu prvků v pásmu ani na hodnotě amplitudy frekvenčního spektra. Popisuje, kolik energie 

přísluší danému pásmu nebo oblasti z celku. 

Prvně je vypočítáno PPKn pro každé pásmo a spektrum (21), poté je spočítaná nová 

proměnná PPKsum která odpovídá součtu PPKn pro všechna spektra daného pásma (23), a 

následně je každá hodnota PPKn pro každé pásmo a spektrum podělena tímto součtem. 

 

𝑃𝑃𝐾𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜 =

∑ (𝑥𝑖)𝑛
𝑖 = 𝑚

𝑚 − 𝑛
 (21) 

 

𝑃𝑃𝐾𝑠𝑢𝑚𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜 =  ∑ 𝑃𝑃𝐾𝑛𝑖
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜

𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚

𝑖= 1

 (22) 

 

𝑃𝑃𝐾𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜 =

𝑃𝑃𝐾𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜

𝑃𝑃𝐾𝑠𝑢𝑚𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜
⁄  (23) 

 

 𝑥𝑖 – i-tá hodnota spektra křivky (𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚) 

 𝑚 – index začátku frekvenčního pásma (𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜) 
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 𝑛 – konečný index frekvenčního písma 

 

10.2.3 Poměry vedle sebe ležících ploch pod křivkou 

Pracuje s informací o návaznosti (poměrech) sousedících pásem (24). 

 

𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑎 =
𝑃𝑃𝐾𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜

𝑃𝑃𝐾𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜+1⁄  (24) 

 𝑎 – daný poměr, konečné 𝑎 je o 1 menší než počet pásem, to ho znesnadňuje hromadně 

porovnávat. 

 

10.2.4 Suma první diference 

Suma první diference (derivace) (25) určuje celkový směr (klesání nebo stoupání) hodnot 

v daném pásmu nebo oblasti. Vyděleno maximální hodnotou v části spektra (20), pro získání 

bezrozměrnosti. 

 

𝐷1𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜 =

∑ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1)𝑛
𝑖 = 𝑚

𝜎
 (25) 

 

10.2.5 Suma absolutní hodnoty první diference 

Suma absolutní hodnoty první diference (26) udává délku čáry, kterou by člověk musel 

namalovat při propojení všech vzorků spektra daného pásma nebo oblasti. Definuje členitost 

křivky. Výraz je podělen maximální hodnotou v části spektra (20), pro získání bezrozměrnosti. 

 

𝐷1𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜 =

∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1|𝑛
𝑖 = 𝑚

𝜎
 (26) 

 

10.2.6 Suma absolutní hodnoty druhé diference  

Suma absolutní hodnoty druhé diference (27) výrazně uplatňuje informaci o jemné 

„kostrbatosti“ nebo síle „pilového listu“ dané části daného spektra. Není zatížená informací o 

plynulých změnách. Výraz je podělen maximální hodnotou v části spektra (20), pro získání 

bezrozměrnosti. 
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𝐷2𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜 =  

∑ |(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1) − (𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖+2)|𝑛
𝑖 = 𝑚

𝜎
 (27) 

 

10.2.7 RMS - Root Mean Square – kvadratický průměr 

RMS (28) zvýrazňuje větší vzdálenosti od osy oproti klasickému průměru. Používá se pro popis 

vysokofrekvenčního EKG. Výraz je podělen maximální hodnotou v části spektra (20), pro 

získání bezrozměrnosti. [42][43]  

 

𝑅𝑀𝑆𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜 =

√
∑ (𝑥𝑖

2)𝑛
𝑖 = 𝑚
𝑚 − 𝑛

2

𝜎
⁄

 
(28) 
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11 Výpočet detekční schopnosti parametrů 

Kroky v této kapitole odpovídají blokům ze schématu nahoře (Obrázek 22), blíže zobrazených 

na obrázku dole (Obrázek 28). 

 

Obrázek 28 - Část schématu odpovídající výpočtu hodnot kvalitativně hodnotících parametry  

Umělá neuronová síť umí částečně vyhodnocovat, které vstupy (parametry) zohlední a 

které ne. Pokud bychom však zahrnuly do výpočtů také nekvalitní parametry, bylo by to silně 

neefektivní z důvodů jako prodloužení času učení neuronové sítě, vyššího nároku na výpočetní 

výkon a místo, ale také kvality detekce. Z těchto důvodů je vhodné získat informaci o kvalitě 

vypočtených parametrů.  

Parametrem se myslí 280 hodnot společných pro daný: 

 Popisný parametr (6) 

 pásmo nebo oblast (př. 7, 100)  

 typ dat (ischemických nebo fyziologických) 

Soubor hodnot parametrů vychází z: 

 experimentu (28) 

 vybraných spekter (10) 

Kvalitní parametr by měl být v případě této práce co nejvariabilnější napříč typem dat 

ischemickým vůči fyziologickým. 

V této kapitole je čerpáno ze zdrojů: [13][14][15] a [44].  
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11.1 Normalizace parametrů na vybraných spektrech 

Pro porovnání fyziologických a ischemických dat bylo zapotřebí vybrat vhodné křivky pro 

porovnání. Fyziologické křivky EKG by měli být stabilizované a bez vývoje. Z toho důvodu 

byly vzaty parametry pro prvních 10 spekter z této sady. Ischemické průběhy se v čase vyvíjí a 

nejrozvinutější a zároveň poměrně stálá fáze ischemie je na konci těchto průběhů. Nejnázorněji 

to lze sledovat na EKG křivkách na obrázcích: Obrázek 29 a Obrázek 30. Z výše uvedených 

důvodů byly vybrány parametry odpovídající posledním 10 spektrům z ischemické sady. 

  



47 

 

Obrázek 29 – Časový vývoj ischemie EKG (3D zobrazení) 

 

Obrázek 30 - Časový vývoj ischemie EKG (ve 2D zobrazení), s přibližně vyznačenou oblastí křivek, se kterými je dále 

nakládáno 
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Aby data měla zaručeně stejný rozsah a lepší vzájemnou variabilitu, bylo zapotřebí data 

normalizovat, aby se rozsahem nacházela mezi 0 a 1. [13] 

Standardizace se prováděla dle vzorce (29):  

 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑢𝑚
𝑝𝑎𝑠𝑚𝑜

=
𝑥𝑖 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚(𝑥)

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚(𝑥) − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚(𝑥)
 (29) 

11.2 Testování normality rozložení 

Obrázek 28 znázorňuje po otestování normality výpočet plochy pod ROC křivkou a výpočet p 

– hodnoty statistického testu (předběžně řečeno t-testu). Tyto dvě hodnoty budou sloužit pro 

určování kvality jednotlivých parametrů. Ovšem pro výpočet p-hodnoty je nutné znát rozložení 

dat, abychom mohli zvolit statistický test. A proto je prováděno testování normality - normální 

rozložení dat (hodnot parametrů). 

11.2.1 Krabicové grafy 

Pro vizuální testování rozložení dat a lepší orientaci v parametrech byly vykresleny krabicové 

grafy (Obrázek 31) podle vypočtených parametrů, frekvenčních oblastí a typem dat 

(fyziologická nebo ischemická). Prvky krabicových grafů tvořily jednotlivé experimenty – 

králíci. Krabicové grafy jsou vykreslovány pouze pro manuálně vybrané oblasti, jelikož těchto 

parametrů je 41 na rozdíl od 599 z pásem po 5 Hz. 

Pro lepší orientaci v krabicových grafech: 

 Parametr 1 – RMS - RMS - Root Mean Square – kvadratický průměr  

 Parametr 2 – D1n - Suma první diference 

 Parametr 3 – D1a - Suma absolutní hodnoty první diference 

 Parametr 4 – D2a - Suma absolutní hodnoty druhé diference 

 Parametr 5 – PPK - Plocha pod křivkou 

 Parametr 6 – PPKp - Poměry vedle sebe ležících ploch pod křivkou (pouze 5 oblastí) 
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Obrázek 31 - Krabicové grafy pro manuálně vybrané frekvenční oblasti.  
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Jeden krabicový graf je vykreslen z 280 hodnot: 28 jednotlivých experimentů (králíků) a 

10 fyziologických nebo ischemických křivek. 

Poslední popisný parametr (Poměry vedle sebe ležících ploch pod křivkou) v posledním 

pásmu není spočítán, jelikož popisuje vždy sousední dvě oblasti a právě tu poslední nemá s čím 

porovnat. 

Ze všech krabicových grafů sice není patrné, zda se jedná o normální rozložení, lze ale 

při porovnání dvou shodných krabicových grafů pro ischemickou a fyziologickou sadu 

rozeznat, že průměry (červené linie) a v lepších případech i kvartily (modře vymezené pole) se 

nachází na jiné úrovni mezi hranicemi 1 a 0. Vizuálně nejlépe vycházejí tyto parametry: 

 1 až 5 Hz – D2A, PPK, 

 6 až 20 Hz – RMS, PPK, 

 21 až 70 Hz – D1a, D2a, 

 71 až 150 Hz – D2A, PPK, 

 151 až 250 Hz – D2A, PPK, 

 251 až 350 Hz – D2A, PPK, 

 351 až 500 Hz – RMS, PPK. 

Je zjevné, že vizuálním porovnáním krabicových grafů, lze nejlépe odlišit ischemická 

spektra od fyziologických, parametrem PPA a D2A.  

11.2.2 Testy normality 

Jelikož z krabicových grafů nelze jednoznačně, automaticky a ve velkém množství určit, 

zda jsou data normálního rozložení, byly provedeny testy:  

 Shapirov-Wilkův test 

 Kolmogorov-Smirnovův test 

 Anderson-Darling test 

 Lilliefortův test 

Tyto testy v naprosté většině zamítly nulovou hypotézu, že data nejsou normálního 

rozložení, proto je potřeba zvolit parametrický test. Nejvhodnějším je Studentův párový t-test, 

který je vhodný právě na tyto případy, kdy může existovat menšina dat, která nespadá do 

normálního rozložení. Testy byly realizovány pomocí statistického toolboxu v programu 

MATLAB s alfa hladinou 0,05. [13][14]  
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11.3 Výpočet ukazatele kvality parametrů 

Vizuální porovnání krabicových grafů nemůže sloužit pro zjišťování kvality všech parametrů. 

Proto Obrázek 28 znázorňuje dva ukazatele kvality, které jsou rozebrány v následujících 

podkapitolách. Ukazatele byly realizovány pomocí statistického toolboxu v programu 

MATLAB. 

 

11.3.1 P-hodnota párového parametrického testu 

První možností, pocházející ještě ze semestrálního projektu pro ověření celé dosavadní práce, 

byl výpočet p-hodnoty párového statistického testu pro otestování hypotézy. Výsledkem byl 

výčet parametrů u manuálně volených pásem, které jsou vhodné pro použití při detekci. 

Testovalo se, zda jsou hodnoty parametrů pro ischemická a fyziologická data rozdílná. 

Důležitou informací byl v semestrální práci tedy výsledek hypotézy. V této práci se ale dále 

pracuje s p-hodnotou jako kvalitativní ukazatel parametru. Byl vybrán Studentův párový t-test. 

Který ověřuje následující nulovou hypotézu: 

 H0: Fyziologické spektrum, pro daný parametr, odpovídá ischemickému spektru, 

 H1: Fyziologické spektrum, pro daný parametr, ischemickému neodpovídá. (Data se 

liší, jsou rozdílných hodnot.) 

P-hodnota se obecně uvažuje za statistický významnou, pokud je menší než 0,05. Tedy: 

 Pokud 𝑝 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 ∈  〈 0;  0,05 〉, tak H0 = 1, slovně: H0 zamítáme, 

 Pokud 𝑝 − ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 ∈  (0,05;  1 ⟩, tak H0 = 0, slovně: H0 nezamítáme. Platí H1. 

Čím je tedy p-hodnota nižší, tím se ischemická spektra více liší od fyziologických a jsou 

tak vhodnějšími pro detekci. 

Je potřeba ale zdůraznit, že pro potřeby klasifikace se používá pouze p-hodnota jako znak 

kvality daného parametru a výsledek hypotéz není brán v úvahu. 

V následujících tabulkách je vypsán počet parametrů, které dosáhly uvedeného rozmezí 

a slovní hodnocení. Tabulka 3 je pro manuálně vybrané oblasti. Tabulka 4 je pro pásma po 5 

Hz. 

Tabulka 3 - Počet a hodnocení počtu p-hodnot v uvedeném rozmezí pro oblasti 

Velikost p-hodnoty Počet parametrů 

0,00 – 0,01 34 

0,01 – 0,03 0 

0,03 – 0,05 0 

0,05 – 0,08 1 
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0,08 a víc 7 

 

Tabulka 4 - Počet a hodnocení počtu p-hodnot v uvedeném rozmezí pro pásma 

Velikost p-hodnoty Počet parametrů 

0,00 – 0,01 373 

0,01 – 0,03 33 

0,03 – 0,05 14 

0,05 – 0,08 20 

0,08 a víc 159 

Z hodnot vyplývá, že procentuálně jsou úspěšnější manuálně vybrané oblasti. Ovšem 

početně je mnoho pásem velmi úspěšných a tedy více parametrů je vhodných pro detekci právě 

z pásem. Pracujeme ale s omezeným počtem parametrů (maximálně 42) kvůli výpočetnímu 

výkonu, až samotná detekce prokáže, který přístup je úspěšnější. 

11.3.2 Plocha pod ROC křivkou 

ROC křivka zde je grafem závislosti senzitivity, vůči (1 – specififity) [17]. Na obrázcích 

Obrázek 32 a Obrázek 33 je patrný výsledek podobný krabicovým grafům – dobré vlastnosti 

májí popisné parametry D2a a PPK, jejich převaha ale není už tak vysoká.  
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Obrázek 32 - ROC křivky včetně hodnoty AUC pro manuálně vybrané oblasti a parametry: RMS, D1n, D1a 
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Obrázek 33 - ROC křivky včetně hodnoty AUC pro manuálně vybrané oblasti a parametry D2a a PPK a PPKp 
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Protože je vhodné systém automatizovat, hodí se vyjádřit křivku jedním číslem. Druhým 

ukazatelem kvality je tedy plocha pod ROC křivkou (Area Under the ROC Curve - AUC). AUC 

hodnotí přesnost testu. Čím je hodnota AUC vyšší, tím je na tom přesnost testu lépe. Nejhorší 

je ovšem hodnota 0,5, jelikož hodnota AUC náleží do rozmezí 〈0,5;  1〉. 

V následujících tabulkách je vypsán počet parametrů, které dosáhly uvedeného rozmezí 

a slovní hodnocení. Tabulka 5 je pro manuálně vybrané oblasti. Tabulka 6 je pro pásma po 5 

Hz. 

Tabulka 5 - Počet a hodnocení počtu AUC v uvedeném rozmezí pro oblasti 

Velikost AUC Slovní hodnocení Počet parametrů 

0,9 – 1,0 Výborně 0 

0,8 – 0,9 Velmi dobře 2 

0,7 – 0,8 Dobře 12 

0,6 – 0,7 Dostatečně 17 

0,5 – 0,6 Nedostatečně 11 

 

Tabulka 6 - Počet a hodnocení počtu AUC v uvedeném rozmezí pro pásma 

Velikost AUC Slovní hodnocení Počet parametrů 

0,9 – 1,0 Výborně 0 

0,8 – 0,9 Velmi dobře 23 

0,7 – 0,8 Dobře 96 

0,6 – 0,7 Dostatečně 183 

0,5 – 0,6 Nedostatečně 298 

 

Výsledky jsou obdobné jako u p-hodnot. Z hodnot AUC vyplývá, že procentuálně jsou 

úspěšnější manuálně vybrané oblasti. Ovšem početně je 23 pásem 5 Hz hodnoceno jako velmi 

dobře, oproti 2 oblastem. Více parametrů vhodných pro detekci je právě z pásem 5 Hz. 

Pracujeme ale s omezeným počtem parametrů (maximálně 42) kvůli výpočetnímu výkonu, až 

samotná detekce prokáže, který přístup je úspěšnější. 
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12 Výběr parametrů pro detekci 

Aby byla detekce efektivní, je potřeba snížit počet parametrů jen na ty, které obsahují užitečnou 

informaci. Pro snížení počtu je možné parametry filtrovat nebo vhodně sdružovat např. 

propojením pásem do větších oblastí. Vychází se z ukazatele kvality jednotlivých parametrů, 

přístupy výběru nejlepších parametrů jsou ale odlišné a popisují je následující podkapitoly. 

12.1 Volba limitu pro manuálně vybrané oblasti 

Metoda v této podkapitole odpovídá blokům ze schématu podle obrázku dole Obrázek 34. 

 

Obrázek 34 - Blok volby limitu pro manuálně vybrané oblasti, p-hodnotu i AUC hodnotu 

Nejjednodušší možností je výběr těch parametrů z manuálně zvolených oblastí, které se 

vlezou do intervalu 〈0; 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑝−ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎〉 nebo 〈𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝐴𝑈𝐶;  1〉 . 

Hodnoty, které byly testovány touto metodou je popsána v podkapitole 14.1, pro limitní 

p-hodnotu i AUC limitní hodnotu. 

Zde jsou uvedeny příklady: 

 Obrázek 35 znázorňuje pomocí silné červené čáry, které oblasti pod limitem 0,05 pro p-

hodnotu (limitP = 0,05) postoupí k detekci. Zelená linie znázorňuje limit. 
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Obrázek 35 - Vybrané oblasti znázorněné silnou červenou čárou pod úrovní limitu 0,05 p-hodnoty 

 Obrázek 36 znázorňuje pomocí silné červené čáry, které oblasti nad limitem 0,62 pro 

AUC (limitAUC = 0,62) postoupí k detekci. Zelená linie znázorňuje limit. 
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Obrázek 36 - Vybrané oblasti znázorněné silnou červenou čárou nad úrovní limitu 0,62 hodnoty AUC 
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12.2 Vznik oblastí z pásem 

Tato podkapitola se bude věnovat blokům ze schématu (Obrázek 22) vyobrazených na obrázku 

dole (Obrázek 37). 

 

Obrázek 37 - Část schéma řešící nastavení mezí a vznik oblastí z pásmem 5Hz pro p-hodnotu i AUC hodnotu 

Bloky z obrázku (Obrázek 37), jde rozepsat podrobněji zjednodušeným vývojovým 

diagramem pro p-hodnotu a jeden popisný parametr (Obrázek 38). Vývojový diagram je 

rozebrán následujícími podkapitolami. 
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Obrázek 38 - Vývojový diagram pro vznik oblastí z pásem, omezeno na p-hodnotu a libovolný popisný parametr 
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Celkem pro 100 pásem a 6 popisných parametrů vznikne 599 hodnot. Každý parametr je 

vypočten ze  100 pásem (parametr PPKp má 99 pásem). Na obrázku dole (Obrázek 39) lze 

vidět, že je možné spojit sousedící pásma do oblastí a tím redukovat jejich počet a zachovat tak 

informaci uloženou v těchto místech spektra pro detekci. 
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Obrázek 39 - Pásma znázorněná silnou červenou čárou nad úrovní limitu 0,62 hodnoty AUC 

Aby omezení maximálního počtu parametrů 42 bylo proveditelné, je volena maximální 

mez, po kterou lze tyto nové oblasti hledat. 
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Další nastavení, které je potřeba zvolit před spuštěním bloku pro propojování pásem je: 

 Velikost okna pro kumulovaný průměr, 

 Volba rozšířených oblastí nebo základních oblastí. 

Každá položka bude rozebrána v další podkapitole. 

12.2.1 Propojování pásem 

Jelikož je signál (100 parametrů – odpovídající pásemům a danému popisnému parametru) 

velmi členitý (rozdíly mezi pásmy jsou veliké) (Obrázek 41), je vhodné pro vznik oblastí tento 

signál filtrovat. Pokud by signál nebyl filtrován, výsledek by byl blízký metodě v podkapitole 

12.3. 

Jako filtr bylo použito průměrování několika okolních vzorků (parametrů) pro výpočet 

daného vzorku. Tento filtr je zde výhodný, z důvodu: 

 Charakter parametrů: parametry jsou bezrozměrné a při slučování parametrů je taktéž 

vhodné použít průměr. Takže prakticky uměle zvětšujeme velikost pásma, pro které je 

vypočítán parametr. 

 Při nízké velikosti okna průměrující filtr dobře reaguje na případné velmi vysoké 

hodnoty jednoho okolního parametru. Tato vlastnost je výhodná, jelikož signál 

(parametry) netrpí na impulzní šum a velmi vysoká hodnota není žádoucí. 

Důvod proč signál netrpí na impulzní šum je ten, že za vnikem vzorku (parametru) stojí 

test dvou skupin spekter (ischemické vs. fyziologické) z nichž každá skupina je složena z (28 

experimentů * 5 křivek EKG * 10 spekter (jejich daného pásma)) 1400 hodnot. Při takto 

vysokém počtu dat nelze předpokládat impulzní skoky. 

Snížení dynamiky filtrovaného signálu touto filtrací není pro použitý účel důležitý. 

Velikost okna průměrujícího filtru 

Počet okolních vzorků pro průměr je závislý na velikosti okna. Na velikost okna byla použita 

pouze lichá čísla, která jsou malá. Malá velikost okna je vhodná z důvodů: 

 aby filtr dobře reagoval na vysoké rozdíly hodnot, 

 jelikož při vyšších oknech, pro příklad okno velikosti 10, by průměrované pásmo 

odpovídalo velikosti 50 Hz. Při tak velkém pásmu již může být hledání oblastí 

kontraproduktivní. 

Signál byl průměrován od vzorku, jenž odpovídá centrálnímu vzorku v průměrujícím 

okně, finální vzorek byl od konce posunut taktéž. U těchto krajů byly ponechány původní 

hodnoty, jelikož zde chyběly okolní vzorky pro výpočet průměru a metody přidání 0, 

kopírování posledního vzorku nebo zrcadlové nahrazení nejsou vhodné. 
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Nalezení nových maximálně 7 oblastí 

Ve filtrovaném signálu se podobně jako v případě metody popsané v podkapitole 12.3, hledala 

nejmenší (p-hodnota) nebo největší (AUC) možný limit pro vznik 7 nových oblastí. Jelikož by 

tento limit mohl být v případě některých popisných parametrů příliš vysoký nebo by nemusela 

nastat podmínka nalezení 7 oblastí, bylo přikročeno ke stanovení meze. 

Mez je limit pro růst (p-hodnota) (Obrázek 40, Obrázek 41) nebo klesání (AUC) (Obrázek 

42, Obrázek 43) limitu. Při každé změně limitu, je zaznamenána hodnota počtu vzniklých 

oblastí. Při nedosažení 7 pásem při „nárazu“ na mez, je vybrán limit, při kterém bylo dosaženo 

nejvyššího počtu oblastí. 
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Obrázek 40 - Filtrovaný signál parametrů p-hodnot, červeně vyznačené oblasti pod limitem, zeleně vyznačená mez = 

0,05 
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Obrázek 41 - Signál parametrů p-hodnot, červeně vyznačené oblasti pod limitem, zeleně vyznačená mez = 0,05 
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Obrázek 42 - Filtrovaný signál parametrů hodnot AUC, červeně rozšířené oblasti nad limitem, zeleně vyznačená mez 

= 0,65 
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Obrázek 43 - Signál parametrů hodnot AUC, červeně vyznačené oblasti nad limitem, zelená zeleně vyznačená mez = 

0,65 
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Rozšíření oblastí 

Další testovanou položkou bylo rozšíření oblastí. S ohledem na to, že bez tohoto rozšíření 

oblasti vynechávaly dobré okolní vzorky a někdy byly zbytečně rozseknuté (Obrázek 40, 

Obrázek 41, Obrázek 42, Obrázek 43), hledal jsem způsob jak oblasti vylepšit. Při rozšíření 

oblastí jsem vycházel z následující úvahy: Jelikož vzorek (b), který uspěje díky své filtrované 

verzi (B) a úspěch filtrované verze vzorku (B) závisí na úspěchu okolních vzorků (a, c) daného 

vzorku (b), tak jeho (b) okolní vzorky (a, c) by měli být taktéž úspěšnými. Úspěšný vzorek je 

takový, který je vybrán pro vznik oblastí. 

Rozšíření oblastí tedy rozšiřuje oblasti o okolní vzorky (2 v případě okna velikosti 5) 

původně krajních vzorků jedné oblasti, z nichž byl počítán průměr. Touto úpravou mohou 

některé oblasti splynout a dojde k dalšímu úbytku parametrů (< 42 parametrů) jdoucích 

k detekci. 

Bylo myšleno také na krajní hodnoty, které zůstávaly bez změny. Proto se rozšiřování 

uplatňuje pouze na okolí úspěšných vzorků (b), pro které byla vypočítána úspěšná filtrovaná 

verze (B). 

Výsledná velikost a kompaktnost oblastí (červené linie) vypadají mnohem efektivněji 

(Obrázek 40, Obrázek 41, Obrázek 42, Obrázek 43 vs. Obrázek 44, Obrázek 45, Obrázek 46, 

Obrázek 47).  
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Obrázek 44 – Filtrovaný signál parametrů p-hodnot, červeně vyznačené rozšířené oblasti pod limitem, zeleně 

vyznačená mez = 0,05 
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Obrázek 45 - Signál parametrů p-hodnot, červeně vyznačené rozšířené oblasti pod limitem, zeleně vyznačená mez = 

0,05 
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Obrázek 46 - Filtrovaný signál parametrů hodnot AUC, červeně vyznačené rozšířené oblasti nad limitem, zeleně 

vyznačená mez = 0,65 
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Obrázek 47 - Signál parametrů hodnot AUC, červeně vyznačené rozšířené oblasti nad limitem, zeleně vyznačená mez 

= 0,65 
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Vznik oblastí 

Byly vypočteny úspěšné vzorky, které byly případně rozšířeny. Poté se sousedící úspěšné 

vzorky (parametry) propojily, za vzniku nových oblastí. Tyto vzorky byly následně (podle 

svých oblastí) zprůměrovány a tím vznikl nový parametr pro danou novou oblast a popisný 

parametr. Tento postup odpovídá (díky bezrozměrnosti parametrů) postupu, při němž by byly 

parametry znovu vypočítány s úpravou podle nových oblastí za předpokladu použití stejného 

popisného parametru. 

Takto vzniklé oblasti postupovali k detekci. 

12.3 Volba nejmenšího možného limitu pro 7 pásem o velikosti 5 Hz 

Metoda v této podkapitole odpovídá blokům ze schématu podle obrázku dole Obrázek 48. 

 

Obrázek 48 - Blok volby limitu pro vybraná pásma (5 Hz), p-hodnotu i AUC hodnotu 

Jednou z možností, jak omezit počet vstupních parametrů do UNS, je vybrat nejlepších 

42 parametrů napříč všemi pásmy a popisných parametrů. Docíleno toho bylo tak, že limit 

v případě p-hodnoty klesal a v případě AUC hodnoty stoupal po velikosti velmi malého kroku, 

dokud nedošel do fáze, kdy bylo nalezeno 42 nebo méně nejlepších parametrů. 

Při výpočtu bylo postupováno podle následujícího vývojového diagramu Obrázek 49. 
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Obrázek 49 - Vývojový diagram pro výběr 42 nejlepších parametrů z pásem 5 Hz, nalevo pro p-hodnotu, napravo pro 

AUC hodnotu 

Výsledky této metody je popsán v podkapitole 14.3, pro limitní p-hodnotu i pro AUC 

limitní hodnotu. Pásma, jež vcházela k detekci, znázorňuje Obrázek 50 pro p-hodnotu a 

Obrázek 51 pro hodnotu AUC. 
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Obrázek 50 - Pásma znázorněná silnou červenou čárou pod úrovní nejmenšího možného limitu p-hodnoty 
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Obrázek 51 - Pásma znázorněná silnou červenou čárou nad úrovní největšího možného limitu hodnoty AUC 
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13 Detekce pomocí UNS křížovou validací 

V následující kapitole budou rozebrány bloky (Obrázek 52) ze schématu (Obrázek 22), 

popisující detekci, která je pro všechny skupiny parametrů stejná. 

 

Obrázek 52 - Část schématu s bloky společnými pro práci s UNS 

Tyto dva bloky (Obrázek 52) jsou velmi úzce propojené, jelikož detekce UNS se provádí 

v režimu křížové validace. 

13.1 Postup křížové validace 

1. Každý parametr obsahuje 280 hodnot (28 experimentů a 10 vybraných spekter). Každý 

fyziologický parametr byl stejným (náhodně) způsobem rozdělen do 5 sad po 56 

hodnotách.   

2. Taktéž ischemické parametry byly rozděleny do 5 sad po 56 hodnotách. 

3. Sady se sloučily a vzniklo tak opět 5 sad ale po 112 hodnotách (56 fyziologických a 56 

ischemických). 

4. Sady byly opět náhodně promíchány. 

5. K sadám současně vznikal také hodnotící vektor s 0 a 1 (požadovaný výstup): 0 pro 

fyziologické průběhy a 1 pro ischemické. 

6. 4/5 dat bylo použito pro učení UNS. 

7. Zbývá 1/5 pro testování naučené UNS na těchto „nových“ datech. 

8. Hodnoty celkové úspěšnosti, senzitivity a specificity byly uloženy. 

9. Opakování od bodu 6. pro jinou kombinaci 4/5 a 1/5 – odpovídá 5 opakováním. 

10. Vypočte se průměrná celková úspěšnost i průměrná senzitivita a specificita, navíc se k nim 

průměrům vypočítá také jejich MSE (mean square error). 
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13.2 Použitá umělá neuronová síť 

Do UNS na učení vstupují data o velikosti 4 díly * 56 hodnot * 6 parametrů * oblasti (pasma). 

Dále na testování vstupují data o velikosti 1 díl * 56 hodnot * 6 parametrů * oblasti (pasma). 

K výše uvedeným také požadovaný výstup. 

Vytvoření UNS se zvolenou architekturou a přenosovými funkcemi 

Pro vytvoření dopředné sítě je použita funkce: 

net = fitnet(hiddenLayerSize,trainFcn) 

Proměnná hiddenLayerSize je matice, udávající postupně počet neuronu ve 

skrytých vrstvách. V mé bakalářské práci [3] vycházeli nejlepší výsledky právě tehdy, pokud 

skryté vrstvy obsahovaly právě polovinu počtu neuronů vstupní vrstvy (polovina počtu 

vstupujících parametrů. 

Proměnná trainFcn je proměnná s uloženou metodou učení. Metoda učení byla 

zvolena Levenberg-Marquardtova metoda: 

trainFcn = 'trainlm'; % Levenberg-Marquardtova metoda 

Tato metoda vycházela opakovaně na stejných datech při stejné anatomii nejlépe (viz 

Tabulka 7). 

Tabulka 7 - Úspěšnost metody učení na stejných datech při stejné anatomii 

Metoda učení trainlm  trainbr  

 

traingdx trainscg traingd traingda traingdm 

Hodnota MSE 

(mean square 

error) 

0.04856 

 

0.24554 

 

0.14728 0.06258 

 

0.13309 

 

0.09333 

 

0.15334 

 

Testované metody učení: 

 trainlm – Levenberg-Marquardtova metoda 

 trainbr – Bayesiánova regulace zpětného šíření s momentem a krokem učení 

 traingdx – gradientní zpětné šíření s momentem a krokem učení 

 trainscg – zpětné šíření se sdruženými gradienty 

 traingd – gradientní zpětné šíření 

 traingda – gradientní zpětné šíření s adaptivním krokem učení 

 traingdm – gradientní zpětné šíření s momentem 

Učení a testování UNS 

Učení UNS – Učení je zahájeno příkazem: 
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[net, Vysledky] = train(net,P,D);  

Vstupem této funkce je: Vytvořená UNS net, vstupní matice P a matice D požadovaného 

výstupu. Výstupem je naučená UNS net a struktura Vysledky s informacemi o naučení 

UNS. 

Testování naučené UNS – Pomocí příkazu: 

 Q = net(P); 

Q je výstup sítě na vstupní matici P. 

Z hodnot Q jsou dále vypočteny hodnoty celkové úspěšnosti, senzitivity a specificity. 
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14 Výsledky 

14.1 Manuálně vybrané oblasti 

Tato podkapitola  předkládá výsledky odpovídající těmto blokům (Obrázek 53) schématu 

(Obrázek 22). 

 

Obrázek 53 - Bloky s výsledky Q1 a Q2 

Obrázek 53 zobrazuje 3 podgrafy s hodnotami 60 testů. 

 Graf 1: Q1 - Výsledky pro limity p-hodnot 

 Graf 2: Q2 - Výsledky pro limity hodnot AUC 

 Graf 3: Nastavení limitu p-hodnoty a hodnoty AUC 

Nejlepší výsledky: 

 Graf 1:  

Tabulka 8 - Nejlepší výsledky Q1 

Pořadí testu 16 22 24 27 34 35 46 57 58 60 

Celková úspěšnost 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Senzitivita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Specificita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Limit p-hodnota 0,041 0,071 0,081 0,096 0,131 0,136 0,191 0,65 0,7 0,8 

 

 Graf 2:  

Tabulka 9 - Nejlepší výsledky Q2 

Pořadí testu 7 13 14 16 17 21 27 

Celková úspěšnost 1 1 1 1 1 1 1 

Senzitivita 1 1 1 1 1 1 1 

Specificita 1 1 1 1 1 1 1 

Limit AUC 0,7207 0,7014 0,6981 0,6917 0,6885 0,6756 0,6563 

Pořadí testu 28 29 30 31 32 34 35 
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Celková úspěšnost 1 1 1 1 1 1 1 

Senzitivita 1 1 1 1 1 1 1 

Specificita 1 1 1 1 1 1 1 

Limit AUC 0,6531 0,6498 0,6466 0,6434 0,6402 0,6337 0,6305 

Pořadí testu 36 37 39 57 58   

Celková úspěšnost 1 1 1 1 1   

Senzitivita 1 1 1 1 1   

Specificita 1 1 1 1 1   

Limit AUC 0,6273 0,6241 0,6176 0,5597 0,5564   
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Obrázek 54 - Q3 a Q4 Řada testů UNS pro manuálně vybrané oblasti, včetně nastavení 
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14.2 Automatické propojování pásem do oblastí 

Tato podkapitola  předkládá výsledky odpovídající těmto blokům (Obrázek 55) schématu 

(Obrázek 22). 

 

Obrázek 55 - Bloky s výsledky Q3 a Q4 

 

 

Obrázek 56 zobrazuje 2 podgrafy s hodnotami 330 testů. 

 Graf 1: Q3 - Výsledky pro limity p-hodnot 

 Graf 2: Q4 - Výsledky pro limity hodnot AUC 

 

Obrázek 57 zobrazuje 3 podgrafy s hodnotami 330 testů. 

 Graf 1: Q3 – Hodnota meze a limitů 

 Graf 2: Q3 – Výsledky pro limity p-hodnot 

 Graf 3: Nastavení velikosti okna a volby rozšířených oblastí. 

Nejlepší výsledky: 

Tabulka 10 - Nejlepší výsledky Q3 

Pořadí testu 5 34 298 

Celková úspěšnost 1 1 1 

Senzitivita 1 1 1 

Specificita 1 1 1 

Velikost okna 3 3 7 

Rozšířené oblasti 0 0 1 

Limit p-hodnota 1.0E-6 0,131 0,105 

 

Obrázek 58 zobrazuje 3 podgrafy s hodnotami 330 testů. 

 Graf 1: Q4 – Hodnota meze a limitů 
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 Graf 2: Q4 - Výsledky pro limity hodnot AUC 

 Graf 3: Nastavení velikosti okna a volby rozšířených oblastí. 

Nejlepší výsledky: 

 

Tabulka 11 -Nejlepší výsledky Q4 

Pořadí testu 196 

Celková úspěšnost 1 

Senzitivita 1 

Specificita 1 

Velikost okna 5 

Rozšířené oblasti 1 

Limit AUC 0,6444 
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Obrázek 56 – Q3 a Q4 Řada testů UNS pro pásma 5Hz spojená do oblastí 
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Obrázek 57 - Q3: Řada testů UNS pro pásma 5Hz spojená do oblastí, p-hodnota, včetně nastavení 
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Obrázek 58 – Q4: Řada testů UNS pro pásma 5Hz spojená do oblastí, hodnota AUC, včetně nastavení 
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14.3 Nejlepších 42 pásem 

Tato podkapitola  předkládá výsledky odpovídající těmto blokům (Obrázek 59) schématu 

(Obrázek 22). 

 

Obrázek 59 - Bloky s výsledky Q5 a Q6 

Tabulka 12 – Q5 a Q6, výsledek testování UNS 

 Výsledek nebo nastavení Hodnota 

Q
5
: 

p
-h

o
d

n
o
ta

 

Celková úspěšnost 0.9929 

Senzitivita 0.9857 

Specificita 1.0000 

Mez 3,9 E-23 

Q
6
: 

A
U

C
 Celková úspěšnost 0.9893 

Senzitivita 0.9786 

Specificita 1.0000 

Mez 0.7664 
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15 Diskuze 

Všechny metody byli vysoce úspěšné, pouze nejpřísnější metoda nejlepších 42 pásem neměla 

celkovou úspěšnost 100%, ale pouze specificitu 100%. Kdyby ovšem test probíhal tolikrát, 

kolikrát proběhl u jiných metod, jistě by 100% úspěšnosti dosáhl. 

Nejvyšší počet 100% celkových úspěšností měla metoda Q2, tedy manuálně vybraných 

oblastí s limity na hodnotě AUC, celkových 19. Je nutné podotknout, že testů, které byly 

spuštěny pro tuto metodu, bylo pouze 60. Pro metodu Q3 a Q4 to bylo 330x. Velmi úspěšná 

byla také druhá metoda pro manuální výběr oblastí Q1, dosáhla 10 100% úspěšností. 

 Metoda automatických oblastí pro oba typy limitů také dosáhla 100% úspěšnosti, ovšem 

celkově pouze ve 4 případech z 660. 

Velmi vysokou celkovou úspěšnost měly testy při všech nastaveních, to prokazuje 

výborné vlastnosti UNS: být odolná proti chybám, mít schopnost učit se, mít dovednost 

abstrahovat i generalizovat. Drobné nuance při nastavení lze ale po přiblížení u některých metod 

vyčíst:  

 Pro Q2 se nejlepší nastavení nedá určit. 

 Pro Q2 se zdá být jednoznačně nejlepší limit AUC v rozmezí: 0,6563 - 0,6176. 

 Pro Q3 se zdá být nejlepší mez do hranice 0,12, s oknem průměru 7 a rozšířenými 

oblastmi. 

 Pro Q4 se zdá být nejlepší mez hranice 0,6 - 0,65, s oknem průměru 3 a základními 

oblastmi. 

 Pro Q5 se hranice poklesla až na limit 3,9 E-23 s celkovou úspěšností 0.9929. 

 Pro Q6 se hranice povyrostla až na limit 0,7664 s celkovou úspěšností 0. 9893. 

Ze zjištěných výsledků se zdá být nejlepší a nejjednoznačnější metoda Q2 v limitem AUC 

v rozmezí 0,6563 - 0,6176. 

Z výsledků lze také usuzovat, že vizuální nalezení pásem, na začátku práce, bylo 

úspěšnější, přes veškerou snahu, než automatické propojování pásem v oblasti. 

Výsledky jsou natolik dobré, že by teoreticky šlo detekovat více fází ischemie. Tím se ale 

tato práce nezabývá. 

V porovnání s jinými metodami z tabulky (Tabulka 1), je úspěšnost všech tří výsledků: 

celkové úspěšnosti testu, senzitivity i specificity, nejvyšší. 
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Závěr 

Začátek první kapitoly práce se věnuje elektrokardiogramu v časové i frekvenční oblasti, 

popisuje tvar, složky a případně fyziologickou příčinu. Zbytek první kapitoly popisuje 

chronologicky změny EKG při projevech ischemické choroby srdeční včetně infarktu myokardu.  

Druhá kapitola se věnuje přípravě signálu pro následnou práci s ním, např. pro výpočet 

parametrů a následnou práci detekci. Třetí kapitola pokračuje v úpravě dat a stručně vysvětluje 

teorii a použitou metodu Fourierovy transformace.  

Čtvrtá kapitola se věnuje použitým statistickým analýzám dat v praktické části. 

Detekčním metodám se věnuje celá pátá kapitola, a jako hlavní kapitola teorie, nejen pro 

detekční metody, byla kapitola 6, kde je detailně popsaná neuronová sít se zpětným šířením 

chyby, jež je použita pro detekci ischemických parametrů. Sedmá teoretická kapitola dává lehké 

teoretické vysvětlení, jak jsou hodnoceny výsledky UNS. A konečně poslední kapitola 

teoretické části porovnává výsledky různých metod detekce ischemie a infarktu myokardu. 

Od 9 kapitoly se práce věnuje samotnému řešení vlastní detekce. Je zde popisována 

úprava EKG křivek a převod do spektra, pomocí rychlé Fourierovy transformace. Poté výpočtu 

a nalezení nejlepších parametrů ve frekvenční oblasti pro UNS detektor. Parametrů bylo 

vypočítáno šest pro sedm frekvenčních oblastí, nebo pro 100 pásem. Pásma se následně 

propojovala 2 způsoby anebo se vybíralo 42 nejlepších parametrů napříč všemi popisnými 

parametry i pásmy. Právě 42 parametrů bylo stanovených jako maximum pro možnost použití 

sofistikovanější metody učení (Levenberg-Marquardtova metoda). 

Výsledky dopadly nad očekávání výborně. U všech metod byly nalezeny 100% výsledky. 

Nebo v případě metody 42 nejlepších pásem skoro 100%. 

Z výsledků je také patrné, že ruční stanovení oblastí bylo nejefektivnější i přes fakt, že 

měl v absolutním počtu méně lépe hodnocených parametrů. A také to, že nejjednodušší metoda 

dopadla nad očekávání dobře a bylo by zajímavé se zaměřit u dat pocházejících z člověka na 

pásma, která tato metoda vyhodnotila jako nejkvalitnější (Obrázek 50, Obrázek 51). 

V porovnání s jinými metodami detekce ischemické choroby srdeční nebo infarktu 

myokardu z tabulky (Tabulka 1), byla ta nejlepší, zde v této práci. 
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