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Abstrakt 

 

Tato práce je zaměřena na potlačení rušení signálu pomocí metody empirického 

rozkladu EMD. Navrhovaná metoda je schopna odstranit síťový šum s minimálním 

zkreslením.  
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Abstract 

This thesis is focused on signal-filtering method based on empirici mode 

decomposition. The proposed EMD-based method is able power line interference to 

remove with minimum signal distortion. 

 

 

Keywords 

Empiric mode decomposition, Electrocardiography, intrinsic mode functions IMFs, 

power line interference, linear filtration 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace: 

HEMZALOVÁ, Z. Potlačení rušení v signálu EKG s využitím empirického 

rozkladu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a 

komunikačních technologií, 2018. 42 s.  

Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. 

 



 

Prohlášení 

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci na téma Potlačení rušení v signálu EKG s využitím 

empirického rozkladu jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské 

práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny 

citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.  

 

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 

závěrečné práce jsem neporušila autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhla 

nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědoma 

následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., 

včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy 

VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 

 

 

 

V Brně dne      ………………………… 

        podpis autora 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. za účinnou 

metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé 

bakalářské práce. 

 

 

 

V Brně dne                 ………………………… 

        podpis autorky 



 

OBSAH 

1. Úvod .....................................................................................................................1 

2. Empirický rozklad signálu .....................................................................................2 

2.1 Výhody EMD ..................................................................................................2 

2.2 Podmínky vnitřních režimů IMFs ....................................................................2 

2.3 Algoritmus výpočtu EMD ...............................................................................2 

2.4 Normalizovaný standardní rozdíl (NSD)..........................................................3 

2.5 Jednotlivé složky původního signálu ...............................................................4 

2.6 Návrh filtru EMD ............................................................................................5 

3. EMD při zpracování biomedicínských signálů .......................................................6 

3.1 Elektrokardiografie..........................................................................................6 

3.2 Šumy v EKG ...................................................................................................7 

3.3 Síťový Brum ...................................................................................................7 

4. Index Výkonnosti filtrování ...................................................................................8 

4.1 SNR ................................................................................................................8 

4.2 SNRimp ............................................................................................................8 

4.3 SER.................................................................................................................8 

4.4 MSE ................................................................................................................8 

4.5 PRD ................................................................................................................9 

5. Lineární filtrace ................................................................................................... 10 

5.1 Jednotkový impuls ........................................................................................ 10 

5.2 FIR ................................................................................................................ 11 

5.3 IIR ................................................................................................................ 11 

6. POUŽÍTÉ METODY FILTRACE ....................................................................... 12 

6.1 IIR Pásmová zádrž 2. řádu ............................................................................. 12 

6.2 Realizace IIR Pásmové zádrže 2. řádu ........................................................... 13 

6.3 IIR- Butterworthův filtr ................................................................................. 15 

6.4 Realizace IIR  Butterworthova filtru .............................................................. 15 

6.5 FIR- metoda okénka ...................................................................................... 17 

6.6 Realizace filtru FIR metodou okénka ............................................................. 18 

6.7 FIR-vzorkování frekvenční charakteristiky .................................................... 20 

6.8 Realizace filtru FIR vzorkování frekvenční charakteristiky ............................ 20 

7. Testování metody EMD na signálech knihovny CSE ........................................... 23 

7.1 Ukázka metody na signále ............................................................................. 24 

7.2 Filtrování brumu pomocí EMD ..................................................................... 24 

7.3 Výpočty odchylek EMD ................................................................................ 28 

8. Výsledky filtrací .................................................................................................. 30 

9. Hodnocení Filtrace .............................................................................................. 33 

9.1 Procentní průměrný čtvereční rozdíl PRD...................................................... 33 

9.2 Porovnání metod filtrace ............................................................................... 36 



 

10. Závěr ................................................................................................................... 38 

11. Literatura ............................................................................................................. 39 

Seznam symbolů, veličin a zkratek .............................................................................. 41 

12. Příloha ................................................................................................................. 42 

 

 

 



 

Seznam obrázků 
 

Obr.1 -Signál EKG rušený brumem a IMF složky c1-c3 ................................................4 

Obr.2 - IMF složky C4-C7. ............................................................................................4 

Obr.3 - IMF složky C8-C9, poslední graf znázorňuje zbytek r (n), představující 

průměrný trend mateřského signálu. ..............................................................................5 

Obr.4 - Výkonové spektrum signálu EKG včetně rušení [10]. ........................................6 

Obr.5 - signál EKG rušený brumem ...............................................................................7 

Obr.6 - Rozložení nulových bodů a pólů na jednotkové kružnici r = 0,98 .................... 13 

Obr.7 - část impulzní charakteristiky filtru n=1-250..................................................... 13 

Obr.8 - Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika|H(f)| pásmové zádrže r = 0.98

 .................................................................................................................................... 14 

Obr.9 - Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika filtru .................................... 15 

Obr.10 - jednotková kružnice Butterworthova filtru 4 řádu .......................................... 16 

Obr.11 - detail jednotkové kružnice Butterworthova filtru 4 řádu................................. 16 

Obr.12 - Hammingovo okno, Amplitudová a frekvenční charakteristika dolní propusti, 

řád filtru  N=100 ......................................................................................................... 17 

Obr.13 - Impulsní charakteristika filtru ........................................................................ 18 

Obr.14 - část impulzní charakteristiky filtru n=100-450 ............................................... 19 

Obr.15 -Amplitudová a fázová charakteristika filtru .................................................... 19 

Obr.16 -Vzorkovaná frekvenční charakteristika 30-70Hz ............................................ 21 

Obr.17 -Impulsní charakteristika ................................................................................. 21 

Obr.18 - detail impulsní charakteristiky bez h (250) =1. .............................................. 22 

Obr.19 -Amplitudová charakteristika v rozsahu 20-80 Hz ............................................ 22 

Obr.20 - původní signál EKG před a po rušení brumem ............................................... 24 

Obr.21 - C1- první extrahovaná IMF složka EMD metodou. ........................................ 25 

Obr.22 -Fourierovo spektrum první IMF složky C1. .................................................... 25 

Obr.23 -Původní signál a rekonstruovaný signál metodou EMD. ................................. 26 

Obr.24 - rozdílový signál, vzniklý odečtením původního signálu od rekonstruovaného.

 .................................................................................................................................... 26 

Obr.25 -Původní signál EKG a rozdílový signál. ......................................................... 27 

Obr.26 - Průměrné hodnoty PRD v % při různých hodnotách amplitudy brumu ........... 29 

Obr. 27- Průměrné hodnoty SNRimp v dB při různých hodnotách amplitudy brumu ..... 29 

Obr.28 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný metodou okénka 

N=1000 a rozdílový signál. .......................................................................................... 30 

Obr.29 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný metodou 

vzorkování frekvenční charakteristiky a rozdílový signál. ............................................ 30 

Obr.30 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný Butterworthovou 

filtrací a rozdílový signál. ............................................................................................ 31 

Obr.31 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný EMD filtrací a 

rozdílový signál. .......................................................................................................... 31 



 

Obr. 32 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný FIR pásmovou 

zádrží a rozdílový signál. ............................................................................................. 32 

Obr.33 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny 

CSE filtrované metodou vzorkování frekvenční charakteristiky ................................... 33 

Obr.34 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny 

CSE filtrované Butterworthovým filtrem ..................................................................... 34 

Obr.35 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny 

CSE filtrované IIR pásmovou zád  érží ........................................................................ 34 

Obr.36 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny 

CSE filtrované FIR metodou okénka ........................................................................... 35 

Obr.37 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny 

CSE filtrované EMD metodou ..................................................................................... 35 

Obr.38 - Průměrné hodnoty PRD v % všech metod filtrace z 300 signálu knihovny CSE

 .................................................................................................................................... 37 

 

 

 

 



 

Seznam tabulek 

Tabulka 1- Průměrné hodnoty PRD a SNRimp pro různé hodnoty amplitudy brumu ..... 28 

Tabulka 2 - Průměrné hodnoty PRD všech metod filtrace ............................................ 36 

 

  



1 

 

1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá filtrací síťového rušení (brumu) v EKG pomocí 

empirického rozkladu EMD s porovnání s lineární filtrací. První kapitoly jsou věnované 

seznámení se s metodou EMD a to především s jejím  algoritmem. Dozvíme se, jaké 

požadavky musí splňovat signál, aby mohl být filtrovaný touto metodou. Na jaké 

komponenty je signál filtrací rozdělen a jak se toho využívá při filtraci brumu. Druhá 

polovina práce je zaměřena na lineární filtraci. Tato část se zabývá každou použitou 

metodou lineární filtrace teoreticky i prakticky s ukázkami filtrace brumu. Závěr této 

práce je věnovaný zhodnocení výkonnosti filtrů na signálech knihovny CSE uměle 

rušenými brumem. 
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2 EMPIRICKÝ ROZKLAD SIGNÁLU 

Empirický rozklad signálu (EMD) je nelineární metoda, která může sloužit k 

filtraci signálu. Zašuměný signál je rozložen do vnitřních oscilačních komponent, 

lišících se svým frekvenčním pásmem pomocí tzv. prosévacího algoritmu. Tyto 

komponenty nazýváme vnitřní signály (IMFs). Výsledný signál je rekonstrukcí 

odpovídajících složek IMFs. EMD počítá s tím, že nejdůležitější struktury signálu jsou 

soustředěny na nízkofrekvenční komponenty. Základním principem je tedy částečná 

rekonstrukce za pomocí vnitřních signálů, odpovídajících nejdůležitějším strukturám 

původního signálu (nízkofrekvenční komponenty). Signál musí mít minimálně dva 

extrémy, jedno minimum a jedno maximum [1]. 

2.1 Výhody EMD 

Hlavní výhodou EMD je, že základní funkce jsou odvozeny ze samotného 

signálu. To znamená, že je adaptivní na rozdíl od běžných filtrů, které mají fixní 

základní funkce. Není nutné, aby amplituda signálu byla vyšší než šumu. Tímto se 

metoda stává použitelnou na odstranění skoro všech druhů šumu [2]. 

 

2.2 Podmínky vnitřních režimů IMFs 

 Při EMD dochází k iterativnímu rozkladu signálu na vnitřní složky IMF, 

uspořádané od nejvyšší frekvence po nejnižší [3]. To znamená, že každá další složka 

IMF obsahuje nižší kmitočet než ta složka, která byla dříve extrahována. Abychom 

správně rozložili signál, musí složka IMF splňovat tyto podmínky: 

1. Počet extrémů a přechodů nulou je stejný nebo se liší nejvíce o jeden. 

2. V jakémkoliv bodě je střední hodnota nulová. Je definovaná obálkou místních 

maxim a obálkou místních minim [1]. 

2.3 Algoritmus výpočtu EMD 

Kroky k jednotlivému rozkladu signálu  tx  jsou následující, 

1. nejdříve najdeme všechna lokální maxima a minima daného signálu, 

2. pomocí kubické interpolace spojíme všechna lokální maxima a vznikne nám 

horní obálka mateřského signálu )(max te . 

3. Stejný postup zopakujeme i pro lokální minima a vytvoříme dolní obálku )(min te . 

4. Vypočítáme průměr 1m horní a dolní obálky signálu. 
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5. Rozdíl mezi signálem  tx  a průměrem 1m se vypočítá jako  td1 . 

     11 mtxtd   

2.2 

 

6. Pokud  td1  splňuje podmínky IMF, pak  td1 = 1c a stává se první jednosložkový 

signál IMF. Iterace se zastaví. Pokud  td1 není složkou IMF, přejdeme na první 

krok, s tím že  tx  nahradíme rozdílem  td1 . 

     11111 mtdtd   

2.3 

 

7. Po opakování po cyklech se  td k1  stává první IMF složkou, tedy IMF s nejvyšší 

frekvencí. Platí tedy  td k1 = 1c . 

8. Vypočítá se zbytkový signál 1r , který se stává mateřským signálem pro výpočet 

druhé IMF složky.  

   11 ctxr   

2.4 

 

 

9. Opakujeme jednotlivé kroky po t  iterací [14]. 

 

10. Proces se zastaví, když zbytkový signál )(tr  je konstantní, monotonií nebo 

bude obsahovat pouze jeden extrém. Z výsledného signálu )(tr  nelze již 

extrahovat více IMF. 

2.4 Normalizovaný standardní rozdíl (NSD) 

Proces sloužící k získávání jednotlivých složek IMF se nazývá prosévání. 

Kritérium ke stanovení, že  tdk  splňuje podmínky IMF, slouží například výpočet 

hodnoty normalizovaného standardního rozdílu (NSD). Hodnotu NSD porovnáváme 

s prahem δ, který jsme na začátku stanovili, pokud je hodnota menší než práh δ, 

získáváme složku IMF [17].  
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2.5 Jednotlivé složky původního signálu 

Původní signál  tx  se skládá ze zbytku nr a složek IMF nccc ....., 21 . Zbytek nr  

představuje trend mateřského signálu  tx  a složky IMF představují konečnou množinu 

amplitudově a frekvenčně modulovanou [14]. IMF nižšího řádu představují složky 

s vysokou frekvencí, které klesají s přibývajícím řádem IMF. Proto můžeme původní 

signál  tx  reprezentovat jako:  

      trtctx n

T

k i  1  

2.6 

 

Často zbytek nr  bývá označován jako  tcn 1 . 

 
Obr. 1 -Signál EKG rušený brumem a IMF složky c1-c3 

 

 
Obr. 2 - IMF složky C4-C7. 
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Obr. 3 - IMF složky C8-C9, poslední graf znázorňuje zbytek r (n), představující průměrný trend 

mateřského signálu. 

 

2.6 Návrh filtru EMD  

Hlavním principem filtru EMD je částečná rekonstrukce z vybraných IMF [20]. 
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3 EMD PŘI ZPRACOVÁNÍ 

BIOMEDICÍNSKÝCH SIGNÁLŮ 

3.1 Elektrokardiografie 

 

V dnešní době patří onemocnění způsobené srdečními chorobami k hlavním 

příčinám úmrtí na světě. Proto je nutné mít správnou metodu, která určuje srdeční stav 

pacienta. Elektrokardiografie je neinvazivní metoda, která slouží k porozumění stavu 

srdce. EKG zaznamenává elektrické signály (aktivitu), které jsou generovány v průběhu 

srdečního cyklu elektrodami umístěnými na různých místech povrchu těla [20].  

Při EKG diagnostice klademe tyto požadavky: 

 EKG pracuje v reálném čase. 

 Počet současně zaznamenaných signálu je co největší. 

 Co největší poměr signálu vůči šumu.  

 

Kardiolog pak hodnotí průběhy na křivce EKG a klasifikuje jej na normální a 

abnormální vzorky. Při získávání EKG může dojít ke zkreslení signálu způsobené 

artefakty. Nejčastěji se jedná o síťové rušení, rušení způsobené kontaktem elektroda 

pokožka. Rušení způsobené svalovými kontrakcemi. Drift způsobený pohyby pacienta 

při dýchání [10]. Na Obr. 4 vidíme výkonové spektrum EKG včetně rušení, které nám 

udává, jakou frekvenci obsahují jednotlivé složky.  

 

 
Obr. 4 - Výkonové spektrum signálu EKG včetně rušení [10]. 
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3.2 Šumy v EKG 

Hlavním problémem, kterým čelí technika automatického zpracování EKG, je 

výskyt nežádoucích kmitočtových složek. Jedná se o šum, který není generován srdeční 

činností. Rozdělujeme je podle velikosti frekvence.  

Nízkofrekvenční šum je způsoben dýcháním nebo pohybem pacienta, nazýváme 

jej drift.  

Mezi rušení o střední frekvenci řadíme rušení elektrické sítě v důsledku 

interference napájecí frekvence se zaznamenaným signálem EKG. Mezi 

vysokofrekvenční šum patří elektromyografický šum. 

3.3 Síťový Brum  

 

K síťovému brumu, rušení elektrovodné sítě, dochází při přenosu signálu EKG. 

Napájecí vedení spojené s kabely nesoucí signál z vyšetřovací místnosti od pacienta k 

monitorovacímu systému jsou náchylné k elektromagnetickému rušení. Nachází se na 

hodnotě napájecí frekvence v Evropě 50Hz (60Hz), všudypřítomného přívodního vedení 

[13][14]. Indukční vazba mezi vodiči je významným mechanismem vzniku rušení 

elektrického vedení v elektrokardiografii [13].  

 

 
Obr. 5 - signál EKG rušený brumem 
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4 INDEX VÝKONNOSTI FILTROVÁNÍ 

4.1 SNR 

Množství hluku hodnotí SNR (signal to noise ratio), je to poměr signálu vůči 

šumu. Kde v čitateli je původní signál a ve jmenovateli je hluková složka [15][16], 
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4.1 

 

kde 

][nx je původní originální EKG signál, 

][ny  zašuměný signál EKG (v našem případě sinusovým signálem, brumem) a 

N je počet vzorků EKG, v našem případě 5000. 

4.2 SNRimp 

Udává, jak se zlepšil poměr signálu vůči šumu. Požadujeme co největší hodnotu, 

 

 

 












N

n

N

n

nxnx

nxny

dBSNRimp

1

2

1

2

10

)()(ˆ

)()(

log*10][

 

4.2 

 

kde ][ˆ nx  je rekonstruovaný signál. 

4.3 SER 

SER je poměr signálu k chybě. V našem případě udává, jak se od sebe liší 

původní signál od rekonstruovaného signálu 

 

                 

       
   

    
               

   
4.3 

 

4.4 MSE 

MSE je střední čtvercová chyba.  
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4.5 PRD 

PRD je procentní průměrný čtvereční rozdíl v %, 
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4.5 
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5 LINEÁRNÍ FILTRACE 

Lineární filtrace slouží k úpravě signálu, při níž se některé složky potlačí nebo 

odstraní, zatímco jiné jsou relativně zdůrazněny. U lineární filtrace máme zpravidla na 

mysli harmonické komponenty signálu. 

 

  Vlastnosti filtrů se nejčastěji definují prostřednictvím jejich frekvenční 

charakteristiky [5]. Při filtraci měníme amplitudu a časové vztahy (vyjádřené 

počátečními fázemi), které vyjadřujeme amplitudovou a fázovou frekvenční 

charakteristikou. Vzhledem k diskrétnímu charakteru signálu jsou tyto charakteristiky 

periodické a stačí udávat jejich hodnoty jen v rozsahu kmitočtů         , kde     je 

úhlový vzorkovací kmitočet. 

 

Speciálním typem jsou pásmové filtry, které v ideálním případě mají v některých 

frekvenčních pásmech amplitudový přenos rovný jedné a mimo tato pásma přenos 

nulový [7]. Filtr je tedy obecně určen k tlumení nebo k vyjmutí některé frekvence ze 

vstupu. Aby nedocházelo ke zkreslení signálu, požadujeme, aby se hluková složka a 

signál nepřekrývali ve frekvenční oblasti. V reálném světě se však překrývají [21]. 

5.1 Jednotkový impuls  

Jednotkový impuls je signálem pro analýzu lineárních systémů, který má 

konstantní spektrum. V jednotkovém impulsu jsou zastoupeny všechny možné 

harmonické složky se shodnými vahami. Odezvou lineárního filtru na jednotkový impuls 

je impulsní charakteristika     , její spektrum (DTFT) je oproti spektru jednotkového 

impulsu „deformováno“ vlivem frekvenčních vlastností filtru.  

Spektrem impulsní charakteristiky je frekvenční charakteristika 

          {h(n)}, 
5.1 

 

která reprezentuje frekvenční vlastnosti filtru [6]. 
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5.2 FIR  

Filtry s konečnou impulsní charakteristikou jsou vhodnější při filtraci EKG, 

protože poskytují minimální zkreslení signálu. Je to dáno jejich lineární fázovou 

charakteristikou [2]. Mají konečnou impulsní charakteristiku, která je plně definovaná N 

hodnotami této charakteristiky     .  

 

Jejich diferenční rovnice vyjadřuje konečnou diskrétní konvoluci 

            
   
      . 

 

5.2 

 

 

5.3 IIR  

  Filtry s nekonečnou impulzní odezvou (tj. typu infinite impulse response - IIR) 

jsou vždy rekurzivní, neboť pouze systém se zpětnými vazbami může tuto vlastnost 

zajistit. Jejich možnosti jsou obecně bohatší než u filtrů typu FIR, neboť obrazový 

přenos má jak nulové body, tak libovolně umístěné póly. Póly musí vzhledem 

k požadavkům stability ležet vždy uvnitř jednotkové kružnice [7].  

Obecná přenosová funkce polynomiálního filtru 2. Řádu. 

      
   

        

        
 

    

    
                   

5.3 

 

 

Funkce       popisuje obrazový přenos         filtru. Který udává, jak filtr 

změní parametry signálu. Základními parametry jsou amplituda a fáze signálu. H (z) je 

obecně komplexní veličina, kterou lze vyjádřit modulem a argumentem. Modul        

ovlivňuje amplitudu signálu, argument             ovlivňuje fázi signálu.  

 

Kořeny polynomu                  funkce      se nazývají nulovými body. 

Kořeny polynomu          jmenovateli přenosové funkce      se nazývají póly 

přenosové funkce. 
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6 POUŽÍTÉ METODY FILTRACE 

6.1 IIR Pásmová zádrž 2. řádu 

Pásmovou zádrž (vrubový filtr, notch filter) získáme tak, že umístíme póly 

dovnitř kružnice a nulové body na jednotkovou kružnici [11]. 

 

         
                   

                     
       6.1.  

 

Kde   značí úhlovou frekvenci, T je perioda vzorkování. Nulový přenos se 

nachází na úhlovém kmitočtu    a dále symetricky okolo poloviny vzorkovací 

frekvence    . Což je zajištěno pomocí dvojice komplexně sdružených nulových bodů 

na odpovídajícím místě na jednotkové kružnici. Konstanta r ovlivňuje šířku 

potlačovaného pásma, čím více se blíží k 1, tím je pásmo užší [8]. 
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6.2 Realizace IIR Pásmové zádrže 2. řádu 

Hodnotu r jsme zvolili 0,98.  Na Obr. 6 jsou znázorněny nulové body kolečkem a 

póly křížkem. Jejich rozložení je osově symetrické. Jednotkovou kružnici jsme zobrazili 

pomocí funkce zplane. 

 

 
Obr. 6 - Rozložení nulových bodů a pólů na jednotkové kružnici r = 0,98 

 

 
Obr. 7 - část impulzní charakteristiky filtru n=1-250 

 

Na Obr. 7 vidíme část impulzní charakteristiky filtru n=1-250. Vzorek n (0), 

který má hodnotu 0,98, není zobrazen. Impulzní charakteristiku jsme vykreslili pomocí 

funkce impz.  
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Obr. 8 - Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika|H(f)| pásmové zádrže r = 0.98 

 

Amplitudovou a fázovou charakteristiku jsme dostali funkcí freqz. 

Jak vidíme na Obr. 8, fázová charakteristika není lineární v okolí 50 Hz. Výsledný signál 

jsme dostali pomocí funkce filter.  
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6.3 IIR- Butterworthův filtr 

 Tento filtr patří mezi nejběžnější a bývá velmi často používán. Má tyto základní 

vlastnosti: 

 amplitudová charakteristika je maximálně plochá v propustném pásmu. 

 Fázová frekvenční charakteristika filtru vykazuje v propustném pásmu plynulou 

změnu fáze [8].   

6.4 Realizace IIR  Butterworthova filtru  

Pro realizaci jsme použili funkci Butter, řád filtru je 4 a mezní frekvence jsou 

49,5 a 50,5 Hz. Výsledný signál je získán funkcí filter. Amplitudová a fázová 

charakteristika je získána pomocí funkce freqz. Jednotková kružnice pomocí funkce 

zplane. Na Obr. 9 vidíme plynulou změnu fázové charakteristiky kolem 50 Hz.  

 

 

 

 

Obr. 9 - Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika filtru 
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Obr. 10 - jednotková kružnice Butterworthova filtru 4 řádu 

 
Obr. 11 - detail jednotkové kružnice Butterworthova filtru 4 řádu 
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6.5 FIR- metoda okénka 

 Metoda okénka patří k nejčastěji využívaným metodám. Okno je funkce, která 

charakterizuje určitý námi vybraný interval. Hodnoty v intervalu jsou nenulové a mimo 

tento interval jsou nulové. Filtrace probíhá tak, že okno násobíme s jinou funkcí, 

výsledkem je funkce, která má také nulové hodnoty mimo interval okna. Hlavní 

výhodou této metody je snížení zvlnění (oscilací) v krajních hodnotách, mezi 

propustným a nepropustným pásmem, díky jeho spektrálním vlastnostem.  Mezi 

propustným a nepropustným pásmem je frekvenční charakteristika nespojitá, okno 

vytvoří takzvaná přechodová pásma mezi hodnotami na obou stranách nespojitosti [4].  

 

Rozlišujeme dva typy oken, pevné a nastavitelné okna. Mezi nejčastěji používané 

pevné okna jsou Hammingovo, Blackmannovo, Obdelníkové a Hanningovo. Mezi 

nastavitelné patří např. Kaiserovo [5].  

 

 
Obr. 12 - Hammingovo okno, Amplitudová a frekvenční charakteristika dolní propusti, řád filtru  

N=100 

 Metoda okénka vede k filtrům srovnatelné kvality jako metoda vzorkování 

frekvenční charakteristiky [6]. Vycházíme ze znalosti neomezeně dlouhé impulsní 

charakteristiky                  přesně požadovaný filtr. Vzhledem k tomu, že 

požadavky na filtr jsou specifikovány ve frekvenční oblasti, v prvním kroku počítáme 

hodnoty          . 

V první kroku vypočítáme požadovanou frekvenční charakteristiku, která je díky 

periodicitě vyjádřena nekonečnou Fourierovou řadou s periodou 
  

 
  

                            

 

    

 6.2.  

koeficienty       jsou hodnoty požadované impulsní charakteristiky.   



18 

 

       
 

  
   

 
 

 
 
 

           
6.3.  

 

V dalším kroku máme okno   o délce N 

 

         

      

    

         6.4.  

přičemž n0 v případě, že zadaná frekvenční charakteristika je reálná, je zřejmě – N/2+1. 

 

Výsledná frekvenční charakteristika filtru    je dána součinem   a     

                 [7].  6.5.  

 

6.6 Realizace filtru FIR metodou okénka  

Pro realizaci filtru jsme zvolili Matlabovskou funkci fir1. Stupeň polynomu 

délky impulsní charakteristiky jsme zvolili 1000. Mezní frekvence filtru jsou f1=49,5 Hz 

a  f2=50,5 Hz. Použité okno je okno Hammingovo. Funkce fir1  má defoltně nastavené 

okno Hamming, proto funkci fir1 stačí pouze příkaz stop, který definuje okno pro 

pásmovou zádrž. Výsledná filtrace je realizovaná pomocí funkce filter. Impulsní 

charakteristika je vykreslená pomocí funkcí impz a stem a amplitudová a fázová 

charakteristika pomocí funkce freqz. 

 Na Obr. 15 vidíme lineární fázovou charakteristiku.  

 

 
Obr. 13 - Impulsní charakteristika filtru 
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Obr. 14 - část impulzní charakteristiky filtru n=100-450 

 
Obr. 15 -Amplitudová a fázová charakteristika filtru 
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6.7 FIR-vzorkování frekvenční charakteristiky 

Číslicový filtr FIR je jednoznačně určen buď hodnotami své impulsní 

charakteristiky, nebo hodnotami frekvenční charakteristiky. U ideálního filtru je 

frekvenční charakteristika vyjádřena body na kmitočtové ose, které mají mezi sebou 

stejnou vzdálenost. Jsou to vlastně vzorky kmitočtové charakteristiky, které je možné 

matematicky vyjádřit koeficienty Fourierovy transformace (DFT).  Impulsní 

charakteristika se získá pomocí zpětné DFT [9]. Výsledný filtrovaný signál      

získáme konvolucí impulsní charakteristiky filtru      a původního signálu      [6]. 

                6.6.  

Impulsní charakteristiku                  zpětnou diskrétní Fourierovou 

transformací hodnot     . Hodnoty H (k) vyjadřují frekvenční vzorky zadané 

kmitočtové charakteristiky získané pomocí DFT [9]. 

                  6.7.  

 

6.8 Realizace filtru FIR vzorkování frekvenční 

charakteristiky  

Určili jsme si nejdříve počet vzorků  . V našem případě   500. Na Obr. 16 

vidíme vzorkování jedné periody frekvenční charakteristiky            =0,1,…N-1 

pásmové zádrže. Vzorkovacímu kmitočtu odpovídá index    .  

 

Vzorky          N (51) a N (451) jsou nulové.  Hodnoty odpovídají 50Hz a 

symetrické hodnotě 450Hz. Abychom omezili zvlnění amplitudové charakteristiky, 

snížili jsme hodnoty krajních frekvenčních vzorků propustných pásem. V našem případě 

jsme nastavili hodnoty N (50), N (52), N (450), N (452) na 0,7. Hodnotu jsme určili tak, 

že jsme vykreslili amplitudovou charakteristiku a porovnávali její zvlnění při různých 

velikostí krajních vzorků. Při hodnotě 0,7 vyšlo zvlnění charakteristiky nejlépe. 
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Obr. 16 -Vzorkovaná frekvenční charakteristika 30-70Hz 

 

K výpočtu impulsní charakteristiky jsme použili Matlabovskou funkcí ifft. Po 

použití nezískáváme ještě hledanou impulsní charakteristiku                 

posloupnost      bez osy symetrie s       . Dalším krokem přerovnáme posloupnost 

tak, aby osa její symetrie, maximální hodnota, ležela na k=N/2, tj. fvz/2. Na Obr. 17 

vidíme impulsní charakteristiku symetrickou kolem 250 Hz. Tedy h (250) =1.  

 

 
Obr. 17 -Impulsní charakteristika 
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Obr. 18 - detail impulsní charakteristiky bez h (250) =1. 

 

Amplitudovou charakteristiku vypočítáme z impulsní charakteristiky 

Fourierovou transformaci. V Matlabu funkcí fft. Na Obr. 19 vidíme Amplitudovou 

charakteristiku s mírným zvlněním v krajních hodnotách. Maximální zvlnění má 

hodnotu ± 0,33. Signál filtrujeme z obou stran pomocí funkce filtfilt. Výsledný signál 

vypočítáme konvolucí impulsní charakteristiky se signálem [6].  

 

 
Obr. 19 -Amplitudová charakteristika v rozsahu 20-80 Hz 
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7 TESTOVÁNÍ METODY EMD NA 

SIGNÁLECH KNIHOVNY CSE  

V této části se zaměříme na testování účinnosti metody EMD. Čisté signály 

z knihovny CSE rušíme brumem o určité amplitudě. Knihovna CSE obsahuje 3750 

signálů o 15 svodech. Abychom mohli otestovat účinnost metody k odstranění síťového 

rušení, vygenerujeme si sinusový signál o frekvenci 50Hz a přičteme jej ke 

zkoumanému signálu. Slouží nám k tomu rovnice harmonické funkce.  

 )sin( tAbrum   
7.1 

 

Kde A je amplituda a   je úhlová frekvence.  

Úhlovou frekvenci si vyjádříme vztahem: f 2 . V našem případě je frekvence 

rovna 50Hz.  A čas t je počet vzorků signálu N, dělený vzorkovací frekvencí fvz.  

 
fvz

N
t 

 

7.2 

 

V Matlabu použijeme funkci sin a rovnici sinusové křivky. 

 )/2sin( fvzNfpiAbrum   
7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

7.1 Ukázka metody na signále 

Na Obr. 20 vidíme signál svodu aVL a stejný signál rušený brumem.  Amplituda 

brumu byla v tomto případě zvolena 40µV. Jednotlivé IMF složky a zbytkový trend 

signálu jsme mohli vidět v předešlé kapitole 2. Signál se skládá z 9 IMF složek a ze 

zbytkového signálu.   

 

 
Obr.20 - původní signál EKG před a po rušení brumem 

7.2 Filtrování brumu pomocí EMD 

Stěžejním krokem při filtraci brumu metodou EMD je selektivní rekonstrukce 

EKG z frekvenčních složek IMF. Jak už bylo zmíněno z předchozích kapitol, je patrné, 

že IMF nižšího řádu obsahují vyšší frekvence než složky vyššího řádu.  

 

Mohli bychom postupovat tak, že bychom si vypočítali spektrum každé IMF 

složky. Z Obr. 1 však můžeme odhadnout, že se brum nachází v první IMF, protože C1 

má pravidelnou frekvenci, na rozdíl od ostatních složek, která by mohla odpovídat 50 

Hz.  

 

 

 

 



25 

 

 

 
Obr.21 - C1- první extrahovaná IMF složka EMD metodou. 

 

 
Obr. 22 -Fourierovo spektrum první IMF složky C1. 

 

Fourierovo spektrum C1 vidíme na Obr. 22, z něhož je patrné, že složka obsahuje 

i jiné frekvence než 50Hz, které mohou nést užitečné informace. Jedno řešení je 

kombinace EMD s lineární filtrací. Kdy bychom IMF1  filtrovali pásmovou zádrží o 50 

Hz. Výsledný signál by vznikl rekonstrukcí všech IMF složek a zbytku. V tomto případě 

C1-C9, kdy C1 je filtrované pásmovou zádrží, a zbytku rez [18]. 
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 .)( 987654321 rezCCCCCCCCfirCtx   
7.4 

 

Tato kombinace nelineární a lineární filtrace by mohla eliminovat nevýhody 

obou metod. V této kapitole se však zaměříme pouze na metodu EMD a porovnáme její 

účinnost.  

Na Obr. 23 vidíme rekonstruovaný signál a původní signál. Vzhledem k tomu, že 

na tomto grafu není rozdíl tak patrný. Vypočítali jsme rozdílový signál, odečtením 

původního signálu od rekonstruovaného. 

 

 
Obr. 23 -Původní signál a rekonstruovaný signál metodou EMD. 

 

 
Obr.24 - rozdílový signál, vzniklý odečtením původního signálu od rekonstruovaného. 

 

V grafu na Obr. 24 vidíme, že k největšímu zkreslení signálu dochází 

v opakujících se úsecích stejně od sebe vzdálených. 
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Obr. 25 -Původní signál EKG a rozdílový signál. 

 

Předpokladem je tedy, že ke zkreslení dochází v určitých úsecích EKG. 

Pokud si zobrazíme rozdílový signál s mateřským signálem EKG, uvidíme, ve kterých 

částech signálu došlo k největšímu zkreslení. Jak vidíme na Obr. 25, ke zkreslení 

dochází v úseku QRS. Je to dáno tím, že většina signálu EKG je soustředěna na nižší 

frekvence, komplex QRS je v pásmech středních až vysokofrekvenčních. Komplexy 

QRS se tedy nachází spolu s brumem v první IMF složce [2]. A vzhledem k tomu, že 

došlo k rekonstrukci signálu bez první IMF složky, došlo jak k odstranění šumu, tak ke 

zkreslení QRS komplexů. 
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7.3 Výpočty odchylek EMD 

V této části zhodnotíme výkonnost navrhované metody EMD.  Pro prvních 100 

signálu knihovny CSE jsme vypočítali průměrné hodnoty PRD a SNRimp filtrovaných 

signálů při různých počátečních hodnotách amplitudy brumu. Vypočítané hodnoty jsou 

uvedené v tabulce. 

 

  

Průměrné hodnoty ze 100 signálů knihovny 

CSE 

Amplituda[μV] PRD[%] SNRimp[dB] 

20 7,5856 15,02698 

50 5,598656 16,98839 

100 3,979822 18,95678 

200 3,027454 20,78365 

300 2,929296 22,28512 

400 2,569716 23,76427 

500 2,620938 24,9433 

700 2,472879 27,16948 

800 2,468354 28,08786 

 

Tabulka 1- Průměrné hodnoty PRD a SNRimp pro různé hodnoty amplitudy brumu 

 

Vypočítali jsme průměrné hodnoty PRD (průměrný čtvereční rozdíl) a SNRimp  

(zlepšení poměru signálu k chybě) u 100 signálu při různé hodnotě amplitudy brumu. 

Grafy 26- 27 zobrazují PRD a SNRimp v závislosti na velikosti amplitudy brumu. Obr. 

26 zobrazuje průměrné hodnoty PRD v závislosti na velikosti amplitudy brumu. V grafu 

vidíme, že se zvětšující se amplitudou brumu klesá hodnota PRD.  Zpočátku je pokles 

PRD velký a při hodnotách od 400-800 μV se hodnota PRD téměř nemění. Na obr. 27 

jsou hodnoty SNRimp a je zřejmé, že se zvyšující se amplitudou brumu, roste při filtraci 

zlepšení poměru signálu k chybě. 
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Obr. 26 - Průměrné hodnoty PRD v % při různých hodnotách amplitudy brumu 

 

 

 

 
Obr. 27- Průměrné hodnoty SNRimp v dB při různých hodnotách amplitudy brumu 
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8 VÝSLEDKY FILTRACÍ 

V této kapitole jsou zobrazeny výsledné filtrované signály získané všemi 

navrženými filtry. Rozdílový signál vzniklý odečtením původního signálu a filtrovaného 

signálu slouží k posouzení kvality filtrace.  

 
Obr. 28 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný metodou okénka N=1000 a 

rozdílový signál. 

 

 
Obr. 29 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný metodou vzorkování 

frekvenční charakteristiky a rozdílový signál. 
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Obr. 30 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný Butterworthovou filtrací a 

rozdílový signál. 

 
Obr. 31 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný EMD filtrací a rozdílový 

signál. 
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Obr. 32 - Filtrovaný signál s porovnáním s původním signálem získaný FIR pásmovou zádrží a 

rozdílový signál. 
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9 HODNOCENÍ FILTRACE 

Tato kapitola slouží ke zhodnocení filtrací pomocí indexu výkonnosti, konkrétně 

pomocí procentního průměrného čtverečního rozdílu PRD. Hodnoty jsou vypočítané 

z 300 signálu knihovny CSE. 

 

9.1 Procentní průměrný čtvereční rozdíl PRD 

 
Obr. 33 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny CSE 

filtrované metodou vzorkování frekvenční charakteristiky 
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Obr. 34 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny CSE 

filtrované Butterworthovým filtrem 

 
Obr. 35 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny CSE 

filtrované IIR pásmovou zádrží  
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Obr. 36 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny CSE 

filtrované FIR metodou okénka 

 
Obr. 37 - Procentní průměrný čtvereční rozdíl (PRD) 300 signálu o 15 svodech knihovny CSE 

filtrované EMD metodou 
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9.2 Porovnání metod filtrace 

V této tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty PRD vypočítané jako průměr z 

300 filtrovaných signálu knihovny CSE vybranými metodami.   

 

Průměrná hodnota z 300 signálu CSE 

SNRpoč= - 0.4143dB, amplituda=50μV 

Typ filtru PRD[%] 

IIR Butterworthův filtr  0,0747 

IIR pásmová zádrž 0,1226 

FIR vzorkování frekvenční charakteristiky 0,0365 

FIR metoda okénka 1,7918 

EMD 5,2055 

 

Tabulka 2 - Průměrné hodnoty PRD všech metod filtrace 

  



37 

 

 

 

 

 
Obr. 38 - Průměrné hodnoty PRD v % všech metod filtrace z 300 signálu knihovny CSE 
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10 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsme se zabývali filtrací síťového rušení pomocí EMD a 

lineárních filtrů FIR a IIR. Mezi FIR metody filtrů byly zvolené tyto metody, metoda 

okénka a vzorkování frekvenční charakteristiky. Mezi IIR metody filtrů byly zvolené 

Butterworthův filtr a pásmová zádrž druhého řádu.  

V úvodní části jsme se zabývali principy metody EMD. Rozebrali jsme 

konkrétně algoritmus této metody a její využití.  

Další část jsme věnovali filtraci brumu v Matlabu pomocí EMD při různých 

úrovních počáteční amplitudy brumu. Udělali jsme průměrné hodnoty PRD a SNRimp ze 

100 signálu knihovny CSE. V grafu jsme viděli, že se zvyšující se amplitudou počáteční 

hodnoty brumu, PRD klesá. Pokles hodnoty PRD od 20µV do 200 µV je výrazný, 

dosahuje téměř 4,6 %. Hodnoty PRD od 200-800 µV se pak pohybují mezi 2,5 - 3 %. 

Z těchto hodnot můžeme usuzovat, že nejvyšší hodnoty zkreslení filtrace metodou EMD 

dosahujeme při nízkých hodnotách amplitudy brumu s nejvýraznějším poklesem hodnot 

PRD od 20µV do 200 µV. Na dalším grafu vidíme hodnoty SNRimp, kterými jsme si 

potvrdili, že se zvyšující se počáteční amplitudou brumu, odstraňujeme vyšší hlukovou 

složku.  

Dále jsme se věnovali teoretickému rozboru a praktické realizaci lineární filtrace 

v Matlabu.  

Poslední kapitoly jsou věnované hodnocení filtrací umělého brumu všemi 

rozebíranými metodami. Průměrné hodnoty PRD vzniklých filtrací brumu z 300 signálu 

knihovny CSE nám ukazují, že k nejvyššímu zkreslení dochází u metody EMD. PRD tu 

dosahuje hodnoty až 5,2055 %, to je o 3,4137 % více než FIR metoda okénka, která 

vyšla jako nejvíce zkreslující metoda lineární filtrace. Je to způsobeno patrně tím, že při 

filtraci metodou EMD dochází k odstranění důležitých složek QRS komplexu, které jsou 

zastoupeny spolu s brumem v první IMF složce. Což je patrné také na rozdílovém 

signálu, který vznikl odečtením filtrovaného a původního signálu. K největším 

hodnotám amplitudy u rozdílového signálu, kolem 100µV, dochází v oblasti QRS.  

Velké zkreslení u metody okénka dosahující 1,7918 %, neodpovídá poznatkům, 

že tato metoda je srovnatelná s metodou vzorkování frekvenční charakteristiky. Vysoké 

zkreslení této metody je patrně způsobeno špatnou realizací v Matlabu při posouvání 

výsledného filtrovaného signálu, který jsme posunuli doprava o interval (N-1)/2. Patrně 

tento interval neodpovídá přesně zpoždění, které metodou vzniklo.  

Nejlepší výsledek filtrace byl dosažen metodou FIR vzorkování frekvenční 

charakteristiky, druhý je IIR Butterworthův filtr a třetí je IIR pásmová zádrž. Rozdíly 

PRD těchto metod nejsou velké a nepřekračují 0,1 %. 
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12  SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A 

ZKRATEK 

EMD  Empirická Modální Dekompozice 

IMFs  vnitřní režimy signálu 

EKG  Elektrokardiogram 

 tx   původní signál 

y(t)  výstupní filtrovaný signál 

)(max te   horní obálka původního signálu 

)(min te   dolní obálka původního signálu 

1m   průměr horní a dolní obálky 

 td1   rozdíl mezi původním signálem  tx  a průměrem  

1c   první vnitřní složka IMFs 

nr   zbytkový signál 

NSD  normalizovaný standardní rozdíl  

δ  práh  

][nx   původní signál EKG 

][ny   zašuměný signál EKG 

][ˆ nx   rekonstruovaný signál pomocí EMD 

SNR  poměr signálu vůči šumu 

SNRimp  zlepšení SNR 

SER  poměr signálu k chybě 

MSE  střední čtvercová chyba 

PRD  procentní průměrný čtvereční rozdíl 

fvz  vzorkovací frekvence   

   úhlová frekvence 

rez  zbytkový signál 

H(z)  přenosová funkce 

Au  přenos filtru 

h(n)  impulsní charakteristika 

w  funkce okna 

Gd  frekvenční charakteristika 

DFT  diskrétní Fourierova transformace 

DFT
-1

  zpětná diskrétní Fourierova transformace 
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13 PŘÍLOHA 

Softwarová realizace je součástí přiloženého CD.  Programy jsou psané v programu 

Matlab R2015b. 

 

Na CD se nachází: 

BP_Hemzalova.pdf 

Programy: 

Butterworthuv_filtr.m 

CSE.mat 

EMD.m 

IIRpasmova_zadrz.m 

INDEXY_vykonosti.m 

isimf.m 

ismonotonic.m 

Metoda_okenka.m 

poznej_c_sig_fce.m 

poznej_jmeno_sig_fce.m 

signaly_f_ADP9_2.mat 

vzorkovani_frekvencni_charakteristiky.m
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