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Úvod 

Alternace vlny-T v signálu EKG je považována za ukazatel elektrické nestability 
během repolarizace srdce a je spojována s možným výskytem nebezpečných fibrilací 
srdečních komor a náhlou srdeční smrtí. Náhlá srdeční smrt je jednou z nejčastějších příčin 
smrti v České republice. Ročně postihuje více než 30 tisíc lidí. Komorová fibrilace je 
nejčastější maligní arytmií, která se podílí na většině srdečních zástav. V současné klinické 
praxi je vyhodnocováno a zpracováváno pouze velmi málo z vysoce rizikové populace lidí, 
kteří přežili srdeční zástavu a malý zlomek ostatních rizikových skupin. 

Tato diplomová práce se zabývá vhodným předzpracováním signálu EKG pro 
následnou analýzu a detekci variability vlny-T. Obsah práce je rozdělen do několika hlavních 
kapitol. První dvě kapitoly jsou formulovány jako obecný teoretický úvod do problematiky. 
První kapitola je věnována popisu signálu EKG a definici alternace vlny-T. Druhá kapitola je 
věnována obecným vlastnostem vlnkové transformace, jejímu porovnání s Fourierovou 
transformací a v neposlední řadě popisu jednotlivých metod vlnkové transformace. Třetí 
kapitola obsahuje souhrn aplikací, zabývajících se analýzou signálu EKG, založených na 
DTWT, zaměřujících se především na filtraci a detekci charakteristických útvarů v signálu 
EKG. Čtvrtá kapitola má za cíl definovat postup analýzy TWA z obecného hlediska 
společného pro všechny jednotlivé metody detekce a odhadu TWA. V předposlední páté 
kapitole je již prakticky realizován algoritmus vhodného předzpracování signálu EKG, jež je 
nutným předpokladem pro správnou analýzu TWA. Na závěr diplomové práce jsou podrobně 
popsány principy realizovaných metod analýzy TWA. Velká pozornost je věnována 
vlastnostem metod z praktického pohledu jejich schopností efektivně vyhodnotit a 
klasifikovat TWA v signálu EKG. Všechny testy a simulace prezentované v této diplomové 
práci budou prováděny v programovém prostředí MATLAB R2006a na signálech EKG 
z Evropské ST-T Databáze. 

Vlnková transformace patří mezi moderní metody číslicového zpracování signálů a 
v posledních letech se těší značné pozornosti. Do popředí se v současnosti dostávají hlavně 
diskrétní metody, mezi něž patří i DTWT. Tyto metody umožňují aplikaci moderních metod, 
které by byly na spojitý signál obtížně nebo vůbec aplikovatelné. Jde například o adaptivní 
nebo učící se postupy. Další výhodou je možnost přímé spolupráce s číslicovými 
informačními systémy, které zajišťují časově neomezenou paměť a archivaci dat. Hlavní 
výhody vlnkové transformace se nabízí převážně u nestacionárních signálů. Do této skupiny 
spadá i signál EKG, jehož průběh je asi jen z deseti procent tvořen relativně 
vysokofrekvenčními QRS komplexy. Nejvýraznější frekvenční složky těchto QRS komplexů 
leží v pásmu od 3 do 40 Hz, avšak jejich spektrum zasahuje až do zhruba 125 Hz. Z této 
hodnoty je také odvozen vzorkovací kmitočet, který bývá obvykle 500 Hz. Zbývající část 
průběhu, tj. asi devadesát procent, je tvořena vlnami T a P. Frekvenční spektrum těchto vln 
sahá přibližně do 10 Hz, jejich nejvyšší spektrální části pak dosahují asi 40 Hz. V nejvyšších 
frekvenčních pásmech časově-frekvenčního rozkladu signálu EKG je tedy užitečná informace 
lokalizována v krátkých úsecích, které odpovídají komplexům QRS. Této skutečnosti lze ve 
spojení s DTWT využít k více účelům, například k filtraci, ke kompresi dat nebo k detekci 
komplexů QRS. 
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1 Signál EKG a alternace vlny-T 

Navzdory kvalitativně novým diagnostickým metodám v kardiologii, jako jsou 
echokardiografie, koronarografie, fonokardiografie a nukleární emisní zobrazování, které 
poskytují jiný způsob zobrazení funkce srdce než klasický elektrokardiogram (EKG), zůstává 
standardní záznam EKG hlavním diagnostickým nástrojem, který kardiologové používají jako 
první důkaz při kontrole a testování funkce srdce. Hlavní výhodou klasického EKG je, že i 
málo snímacích elektrod nám postačuje k identifikaci oblastí ischémií (tj. oblast myokardu s 
nedostatečným přítokem krve) nebo pro detekci srdeční slabosti. Navíc ještě můžeme pomocí 
počítačové analýzy, založené na číslicovém zpracování signálu, snadno kontrolovat nepatrné 
rysy (mikrovoltové úrovně) v signálu EKG. Například můžeme detekovat ventrikulární 
pozdní potenciály nebo detekovat alternace vlny T (TWA), které jsou nerozeznatelné lidským 
smyslovým vnímáním, ale jsou důležitým ukazatelem vážných srdečních chorob. 

Podle definice americké asociace srdečních expertů nastává srdeční smrt během jedné 
hodiny od počátku symptomů infarktu. Náhlá srdeční smrt postihuje 20 % populace západních 
zemí. V současné klinické praxi je vyhodnocováno a zpracováváno pouze velmi málo z 
vysoce rizikové populace lidí, kteří přežili srdeční zástavu a malý zlomek ostatních rizikových 
skupin. 

1.1 Vznik signálu EKG a popis jeho částí 

Elektrokardiogram je grafický záznam srdečních potenciálů snímaných z povrchu těla 
nebo ze srdečních dutin. 

 Výsledný signál EKG je ovlivněn celou řadou činitelů, jež tkví jednak v srdci samém, 
jednak souvisí i s polohou srdce, která není nikdy stabilní. Na signál EKG dále působí vnější 
vlivy, jako jsou impedance kůže, dýchání, pohyb, poloha bránice, aj. Obraz EKG je také 
ovlivněn fyzickou kondicí a věkem pacienta. 

 V následujících dvou odstavcích, bude stručně popsán mechanizmus vzniku signálu 
EKG z fyziologického hlediska [10]. Stah svalových buněk počíná elektrickou změnou 
zvanou depolarizace1. Signál EKG snímaný z povrchu těla zaznamenává depolarizaci všech 
jednotlivých buněk srdečního svalu. Tvar vln v signálu EKG závisí na sekvenci iontových 
změn, které depolarizaci působí, a na způsobu, jak se tyto ionty šíří srdcem. Je-li jednotlivá 
svalová buňka v klidu, její povrch je nabit pozitivně a vnitřek negativně. Rozdíl potenciálů na 
membráně je okolo -90 mV. Elektrický podnět způsobí rychlý tok Na+ z extracelulární 

                                                 

 

1 Depolarizace – depolarizace buněčné membrány. Uvnitř buňky v klidovém stavu je potenciál nižší než v 
prostředí vně buňky. Depolarizace buněčné membrány je děj, při kterém se snižuje rozdíl potenciálů na vnitřní a 
vnější straně buněčné membrány. V průběhu tohoto děje může dojít k transpolarizaci, kdy je uvnitř buňky vyšší 
potenciál než vně. Depolarizace membrány je obvykle spojena s aktivací buňky. 
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tekutiny do buňky, čímž se vnitřek buňky stává oproti okolí pozitivním. Membránový 
potenciál rychle dosáhne hodnoty +30 mV. Počáteční proud sodíkových iontů rychle ustává a 
je následován pomalým vstupem dalších Na+ iontů. V tomto stadiu do svalové buňky zároveň 
pomalu pronikají i kalciové ionty. Společný vstup těchto dvou iontů směřuje k tomu, aby 
membránový potenciál se stal ještě více pozitivní. Tento mechanizmus je však vyvážen 
únikem kalciového iontu z buňky ven. 

Elektrickým výsledkem těchto pozdějších toků iontů je, že membránový potenciál 
svalové buňky se udržuje okolo nuly asi po 200 ms a potom nastane repolarizační fáze, při níž 
klesá membránový potenciál na klidových -90 mV. Když povrch jedné srdeční buňky změní 
polaritu z pozitivní na negativní, vznikne proud pozitivních iontů z extracelulární tekutiny z 
přilehlých buněk k depolarizované. Tento iontový pohyb spustí depolarizaci v klidových 
buňkách. Depolarizace se tedy šíří jako postupující se vlna z buňky, která byla jako první 
depolarizována. Povrchový elektrokardiogram zaznamená tuto vlnu depolarizace. Jelikož 
buňky myokardu jsou depolarizované, EKG zaznamená změnu elektrické aktivity na povrchu 
těla. V momentě, kdy jsou srdeční buňky úplně depolarizované, se stálým membránovým 
potenciálem rovným nule, se EKG vrátí k základní nulové linii. Během repolarizace2 vzniká 
druhá elektrická vlna na tělesném povrchu a EKG zaznamená další odklon, reprezentovaný 
vlnou T. Charakteristický průběh signálu EKG je zobrazen na obrázku 1. Na obrázku 2 jsou 
pak vyznačeny fyziologické hodnoty trvání jednotlivých úseků signálu EKG. Věda zabývající 
se chorobami srdce se nazývá kardiologie 

Srdeční činnost je charakterizována několika vlastnostmi [26]: 

• automacie – schopnost srdce stahovat se bez vnějších podnětů, která je dána spontánní 
elektrickou aktivitou buněk převodního signálu, 

• rytmicita – pravidelné střídání stahu (systola) a relaxace (diastola), 
• vodivost – koordinované šíření vzruchové aktivity v srdci, 
• dráždivost – vznik vzruchů v reakci na podněty, 
• kontraktilita – stažlivost. 

                                                 

 

2 Repolarizace – repolarizace buněčné membrány. Repolarizace buněčné membrány je děj následující po 
depolarizaci, vedoucí k obnovení záporného potenciálu uvnitř buňky vůči vněbuněčné tekutině. V průběhu 
tohoto děje může dojít k hyperpolarizaci, kdy je uvnitř buňky nižší potenciál než je potenciál buňky v klidovém 
stavu. 
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Obrázek 1: Popis jednotlivých částí signálu EKG. 

• Vlna P - zobrazuje postup aktivace síní, 
• interval PQ (PR interval) - doba převodu aktivace ze síní na komory, 
• komplex QRSD - projev aktivace komor, tvar dán postupem aktivace v srdci 

(depolarizace), 
• segment STD - doba, kdy jsou komory aktivovány (plató akčního potenciálu), 
• vlna T - repolarizace začínající u buněk, které byly aktivovány jako poslední (největší 

akční potenciál) a proto má vlna T stejnou polaritu jako největší výchylka komplexu 
QRS. 

 

Obrázek 2: Fyziologické hodnoty trvání jednotlivých intervalů signálu EKG. 
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1.1.1 Srdeční převodní soustava 

Převodní srdeční soustavu tvoří (obrázek 3): 

• sinoatriální uzel (SA uzel), 
• internodální síňové spoje, 
• atrioventrikulární uzel (AV uzel), 
• Hisův svazek, 
• pravé a levé raménko Tawarovo, 
• Purkyňova vlákna. 

Membránové vlastnosti jednotlivých typů buněk v srdci se liší. Buňky převodního 
srdečního systému mají schopnost generovat vzruchovou aktivitu. Jak je uvedeno v [12], 
vzruch vzniká normálně v SA uzlu (vzruchy se v něm tvoří nejrychleji), který je primárním 
pacemakerem, protože má vyšší frekvenci než ostatní "potenciální pacemakery" (AV uzel, 
komory). SA uzel tedy určuje srdeční rytmus, v tomto případě je sinusový. Z SA uzlu se pak 
vzruch šíří na síně, po kterých se rozbíhá všemi směry.  

Vzruch z SA uzlu přechází postupně na AV uzel. Jeho dolní část plynule přechází v 
Hisův svazek, který prostupuje elektricky nevodivou vazivovou přepážkou na mezikomorové 
septum. AV uzel a horní část Hisova svazku se označují jako síňokomorová junkce (AV 
junkce). Přenos vzruchu se šíří na komory jen cestou AV junkce. 

 

Obrázek 3: Schématické znázornění srdeční převodní soustavy: SA-sinoatriální uzel, AV-
atrioventrikulární uzel, HS Hisův svazek, PR-pravé raménko Tawarovo, PF přední fascikulus LTR, ZF-

zadní fascikulus LTR, 1-Thorelův svazek, 2-Wenckebachův svazek, 3-Jamesův svazek, 4-Mahaimova 
vlákna. 

Při vyřazení SA uzlu přejímá AV uzel funkci pacemakeru (sekundární pacemaker s tzv. 
nodálním - junkčním srdečním rytmem).  

AV uzel má důležitý význam u fibrilace a flutteru síní, kdy aktivace síní je cca 
300/min., a AV uzel chrání komory před touto vysokou frekvencí, která by vedla k jejich 
vyčerpání a srdečnímu selhání. AV uzel zde působí jako fyziologický blok a převede jen 
vzruchy, které nespadají do refrakterní fáze. 

V mezikomorovém septu přechází Hisův svazek v pravé a levé Tawarovo raménko. 
Pravé raménko (PTR) aktivuje pravou komoru. Levé raménko (LTR) aktivuje levou komoru.  
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1.2 Snímání signálu EKG 

V klasické svodové technice měření signálu EKG se používá dvanáct svodů [22]: 

• bipolární svody končetinové (Einthovenovy) – I, II, III, 
• unipolární svody končetinové – aVR, aVL, aVF, 
• unipolární svody hrudní – V1, V2, V3, V4, V5, V6. 

Jako bipolární svody, viz obrázek 4 vlevo, jsou označovány ty, při kterých jsou obě 
elektrody umístěny na končetinách. Jestliže spojíme tato tři svodová místa, dostaneme 
Einthovenův trojúhelník viz obrázek 4.  

 

Obrázek 4: Vlevo zapojení bipolárních svodů, vpravo Einthovenův trojúhelník. 

• Svod I – spojuje pravou ruku a levou ruku, 
• svod II – spojuje pravou ruku a levou nohu, 
• svod III – spojuje levou ruku a levou nohu. 

U unipolárních končetinových svodů se zapisuje potenciál jedné končetinové 
elektrody proti potenciálu dvou zbývajících končetinových elektrod. Tyto svody se značí aVR, 
aVL, aVF , kde symbol R značí pravou horní končetinu, L levou horní končetinu a F levou 
dolní končetinu viz obrázek 5. 
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Obrázek: 5 Zapojení unipolárních končetinových svodů. 

U hrudních unipolárních svodů registrujeme rozdíl potenciálů mezi jednotlivými 
elektrodami na hrudníku a referenční elektrodou (Wilsonova svorka) viz obrázek 6 vlevo. 

Jak je ukázáno na obrázku 6 vpravo, hrudní svody připojujeme na tato místa: 

• V1 – do 4. mezižebří vpravo u kosti prsní, 
• V2 – do 4. mezižebří vlevo u kosti prsní, 
• V3 – na poloviční vzdálenost mezi V2 a V4, 
• V4 – do 5. mezižebří v medioklavikulární linii, 
• V5 – do 5. mezižebří v přední axilární čáře, 
• V6 – do 5. mezižebří ve střední axilární čáře. 

 

Obrázek 6: Vlevo zapojení hrudních unipolárních svodů a princip vzniku Wilsonovy svorky. Vpravo 
umístění jednotlivých unipolárních hrudních svodů. 

Jako referenční se používá signál ze svodu II, jelikož obsahuje velmi výrazné QRS 
komplexy. Obvyklý výskyt ischemické deprese bývá ve svodu I, V4-V6. 



 

 
9 

Klasickou svodovou techniku lze využít pro měření TWA v případech kdy: 

I. Signál EKG je měřen přímou elektrickou stimulací srdečního svalu nebo je tepová 
frekvence uměle navýšena farmakologicky. U těchto metod nebyla oficiálně 
prokázána spojitost s možnou detekcí TWA. Předmětem dalšího výzkumu je vliv 
těchto měření na deformaci detekce TWA. 

II.  Ergometrické vyšetření – pacient absolvuje zvyšující se tělesnou zátěž například na 
bicyklovém ergometru. V tomto případě je nutno redukovat vzniklý svalový šum, 
který degraduje využitelnost tohoto měření. 

1.2.1 Zdroje rušení signál ů EKG 

Mezi nejčastější zdroje rušení signálu EKG patří: 

• kolísání (drift) nulové izolinie - ve spektru se projevuje přibližně do 2 Hz, 
• pomalé pohyby pacienta - ve spektru se projevují přibližně do 2 Hz, 
• vliv dýchání pacienta a pomalé děje na rozhraní elektroda pokožka - ve spektru se 

projevují přibližně do 0,8 Hz, 
• síťový brum - ve spektru se projevuje přibližně do 50 Hz, 
• myopotenciály u klidového EKG - ve spektru se projevují přibližně od 100 Hz výše, 
• myopotenciály u zátěžového EKG - ve spektru se projevují přibližně od 10 Hz výše. 

 
Pro potlačení driftu nulové izolinie se používá lineární filtrace horní propustí 

s doporučeným dolním mezním kmitočtem 0,05 Hz nebo nelineární filtrace. Rušení síťového 
brumu není problém, jestliže zajistíme kvalitní podmínky snímání (zejména zanedbatelné 
přechodové odpory elektroda-pokožka). Velmi často však tyto podmínky nebývají 
personálem zajištěny. Potlačení myopotenciálů, převážně u zátěžových EKG, je velmi obtížné 
z důvodu výrazného překrytí spekter rušení a užitečného signálu.  

1.3 Alternace vlny T 

Alternace vlny T (TWA – z anglického T-wave alternans) v signálu EKG je 
považována za jakýsi ukazatel elektrické nestability během repolarizace srdce a její výskyt je 
spojován s možným vznikem nebezpečných fibrilací srdečních komor a náhlou srdeční smrtí. 
Příklad viditelné TWA je na obrázku 7. 

První zmínky o TWA se v literatuře objevují již před rokem 1909. Nebyl jim však 
přikládán žádný význam. Během počátku 80 let byly viditelné TWA v elektrokardiografii 
považovány za vzácně se vyskytující fenomén. V pozdějších letech byly objeveny první 
souvislosti mezi TWA a ventrikulární tachykardií (zvýšená komorová frekvence) a 
ventrikulární arytmií (nesymetričnost komorového rytmu). Nicméně TWA byly velmi obtížně 
zjistitelné a bylo usuzováno, že se vyskytují velmi často, ale jen zřídka kdy jsou rozpoznány. 
Převrat nastal po roce 1980, kdy Adam a kolektiv změřil neviditelnou (úrovně mikrovoltovou) 
alternaci. Ukázalo se, že tato sotva patrná TWA je mnohem více častá, než doposud známá 
viditelná TWA.  

V souvislosti s rychlým rozvojem techniky byla v dalších dvou desetiletí navržena celá 
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řada rozmanitých technik pro automatickou detekci a klasifikaci TWA. Nové techniky 
dovolily objevit a analyzovat doposud neznámou, okem neviditelnou, mikrovoltovou TWA 
v celé škále různých klinických a experimentálních podmínek. V poslední době, díky těmto 
technikám a novým studiím, bylo dokázáno, že výskyt TWA přímo souvisí se srdeční 
nestabilitou a zvyšuje riziko výskytu nebezpečných arytmií. Od té doby byl tedy výskyt TWA 
přímo spojován s elektrickými potížemi a s vysokým rizikem náhlých srdečních úmrtí během 
zátěžových testů (bicyklová ergometrie, curantylový test apod.) [17], srdeční angioplastikou 
[4]. Také byl spojován s širokou škálou patologických stavů, jako jsou dlouhé QT syndromy 
(LQTS z anglického long QT syndrom) [18], ischémie myokardu, infarkt myokardu, angina 
pectoris a další [19]. Některé tyto poruchy byly také objeveny u několika zdravých subjektů, u 
nichž byla vždy také diagnostikována zvýšená srdeční frekvence [20]. 

V současné době jsou TWA považovány za významný prostředek k predikci náhlé 
srdeční smrti hlavně ve Spojených Státech Amerických, Velké Británii, Španělsku, Německu 
a Itálii. Využití analýzy TWA v České Republice má prozatím výzkumný charakter.  

 

Obrázek 7: Ukázka viditelné alternace vlny T na signálu e0105 svod V4. 

Vlna T v signálu EKG obsahuje informace o funkci ventrikul (srdečních komor) a 
jejich případných poruchách. Průběh vlny T de facto představuje depolarizaci srdečního svalu. 
TWA reprezentuje variabilitu vlny T v morfologii elektrokardiografických složek. Viditelné 
TWA v elektrokardiogramu jsou často spojovány s perikardiálním výlevem (výlev tekutiny 
usnadňující pohyb srdce). TWA na úrovni mikrovoltových změn napětí je definována jako 
časově konzistentní variabilita amplitudy vlny T v poměru 2:1. Obecně rozlišujeme dva druhy 
TWA: 

I. trvalá TWA – délka výskytu je ≥ 1 minutě, mívá spojitý nárůst s tepovou frekvencí a 
analogicky i spojitě klesá se snižující se tepovou frekvencí, 

II.  dočasná TWA – délka výskytu je ≤ 1 minutě, její nárůst či pokles s tepovou frekvencí 
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není spojitý.  

Detailní fyziologický princip vzniku TWA na buněčné a iontové úrovni není doposud 
znám. 

1.3.1 Souvislost mezi TWA a tepovou frekvencí 

Bylo prokázáno, že výskyt TWA přímo souvisí s hodnotou tepové frekvence pacienta. 
Alternace s velmi nízkou úrovní (jednotky mikrovoltů) se objevují obvykle až při vyšší tepové 
frekvenci, a to někde mezi 90 až 110 tepy za minutu. Tento interval je brán jako fuzzy 
množina, jelikož je tato hodnota specifická pro každého pacienta. Pro “vyvolání“ TWA  jsou 
tedy používány zátěžové testy. Na obrázku 8 (převzat z [10]) je ukázka vývoje amplitudy 
TWA v závislosti na tepové frekvenci během zátěžového testu. 

 

Obrázek 8: Souvislost mezi amplitudou TWA a tepovou frekvencí TF. 

Z obrázku je vidět, že v 8 minutě zátěžového testu dochází k nárůstu tepové frekvence nad 
90/min a současnému nárůstu amplitudy TWA, která koresponduje s nárůstem a poklesem 
tepové frekvence. Záznam pochází od pacienta, který přežil infarkt myokardu a u něhož pak 
byla dokumentována příhoda ventrikulární fibrilace komor. 
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2 Vlnková Transformace 

Pro popis základních vlastností vlnkové transformace vyjdu z pojmu spojité vlnkové 
transformace (Continuous wavelet transform – CWT) a jejího srovnání s Fourierovou 
transformací. Vznik vlnkové transformace (wavelet transform WT) je jedním z výsledků 
snahy získat časově-frekvenční popis signálu3. Historicky starší, často používaná Fourierova 
transformace (Fourier Transform FT), poskytuje informaci pouze o tom, které frekvence se v 
signálu nacházejí, nevypovídá však o jejich umístění (poloze) v čase. Je tedy vhodná jen pro 
popis stacionárních signálů. Možným řešením uvedeného problému je použití okna, které v 
čase ohraničí krátký úsek signálu a umožní z něj určovat spektrum v daném časovém 
intervalu (tento postup se nazývá Short-Time Fourier Transform STFT).  

 

Obrázek 9: Bázové funkce z leva FT, STFT, WT. 

Z obdoby Heisenbergova principu neurčitosti vyplývá, že nelze současně přesně určit 
frekvenci i polohu jejího výskytu v čase. Proto má uvedené řešení pro časově konstantně 
široké okno a pro všechny kmitočty velkou rozlišitelnost ve frekvenční oblasti a malou v čase. 
Platí i naopak. Pro časově úzké okno dosáhneme velké rozlišitelnosti v čase a malé ve 
frekvenční oblasti. Ukázka bázových funkcí jednotlivých transformací je na obrázku 9. Ideou 
vlnkové transformace je pak vhodnou změnou šířky "okna" (u vlnkové transformace mateřské 
vlnky) a jeho tvarem dosáhnout optimálního poměru rozlišení v čase i frekvenci. Pro nízké 
frekvence je "okno" širší, pro vysoké užší viz obrázek 10, tímto se WT liší od STFT. Toto 
"okno" je u vlnkové transformace realizováno pomocí mateřské vlnky Ψ (mother wavelet). 
Kde pomocí parametru a, který představuje měřítko (scale), je možné měnit jeho šířku 
(dilataci) pro a>1 je tedy vlnka natažená a- krát. Parametrem b ovlivňujeme časový posun 
funkce (translaci) podél časové osy o b sekund. Je tedy vidět že změnou tohoto parametru 
můžeme postupně pokrýt vlnkami určitého konečného trvání celý časový rozsah signálu. 
Identifikace časového umístění spektrálních hodnot je ovšem možná pouze s přesností, 
odpovídající délce konkrétní vlnky 

                                            ( ),

1
  ,  a 0.a b

t b
t a b R

aa
ψ ψ − = ∈ ≠ 

 
                                       (1) 

                                                 

 

3 Nezávisle proměnnou nemusí být vždy čas, ale v různých aplikacích jde např. o dráhu, polohu atd. 
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Člen 1/√a slouží k normalizaci energie vlnky při změnách měřítka, střední hodnota energie 
vlnky musí být nulová. Ψ(t) je tzv. prototyp vlnky. Spojitá vlnková transformace je pak 
definována pro signály s konečnou energií, tj.: f ∈ L2(R), takto 

                                                      ( ) ( ) ,,   ( )CWT a by a b x t t dt
+∞

∗

−∞

= Ψ∫ ,                                         (2) 

kde , ( )a b t∗Ψ  označuje číslo komplexně sdružené. Výsledkem pro jednorozměrný signál je 

tedy dvojrozměrná funkce, s vlnkovými parametry Ψ(a,b). Dostáváme se k definici CWT 

                                     ( ) ( ) *1
,     , R a 0 .

t b
y a b x t dt a b

aa
ψ

∞

−∞

− = ∈ ≠ 
 ∫                             (3) 

Jde tedy o časově frekvenční rozklad, který můžeme interpretovat jako korelaci signálu x(t) 
s vlnkami odvozenými z obecně komplexní mateřské vlnky Ψ. 

 

Obrázek 10: Princip časově-frekvenčního rozlišení vlnkové a Fourierovy transformace 

Grafické vyjádření vlnkových koeficientů v rovině (t, a) se často nazývá scalogram 
nebo vlnková mapa (wavelet map). Souvislost mezi měřítkem a frekvencí složek 
detekovaných CWT se musí stanovovat pro každou vlnku zvlášť. Běžné typy vlnek jsou 
navrženy jako rychle oscilující funkce krátkého časového trvání, jež umožňují detekovat 
lokální detaily na průběhu signálu. Vlnkový popis signálu je také pro mnohé důležité typy 
signálů vhodnější než klasický spektrální, neboť poskytuje dobrou aproximaci signálu s pouze 
malým počtem spektrálních členů. Důvodem je, že signály často obsahují ostré hrany, 
impulsy, nespojitosti, k jejichž vyjádření ve Fourierově spektru je třeba mnoho spektrálních 
koeficientů, zatímco pomocí vlnek lze dostatečně přesný popis získat jen s malým počtem 
spektrálních složek. V této oblasti tak nachází vlnková transformace další důležité uplatnění. 

Zvláštním případem transformace signálu se spojitým časem je [3], diskrétní vlnková 
transformace (DWT) s parametry 0

ja a= a 0 ,jb a kT=  kde 0a >1, T>0 a j,k jsou celočíselné. 

Nejčastější se používá dyadická DWT pro 0 2a =  tedy 2 ja = 2 jb kT=  pro j>0. Koeficienty 

dyadické DWT pak získáme 
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                                               ( ) 1
, ( ) * (2 )  

2

j
DWT j

y j k x t t kT dtψ
+∞

−

−∞

= ⋅ −∫ ,                           (4) 

kde index j reprezentuje kmitočtové měřítko, index k časové měřítko a konstanta T (která 
závisí na šířce pásma B mateřské vlnky) určuje hustotu vzorkování koeficientů na časové ose 
pro jednotlivé kmitočtové úrovně dané indexem j. Po dalších úpravách popsaných v [3], může 
být DWT vyjádřena jako 

                                ( ) ( ) ( ), (2 ) (2 ) ,j j
DWT j jy j k x h kT d h x kT dτ τ τ τ τ τ

∞ ∞

−∞ −∞

= − = −∫ ∫                 (5) 

a lze ji realizovat rozkladem signálu bankou lineárních spojitých oktávových filtrů s impulsní 
charakteristikou hj(t). 

2.1 Požadavky na prototyp vlnky 

Pro zajištění inverzní transformace nemůže být funkce pro mateřskou vlnku ψ volena 
libovolně. Aby byl splněn požadavek na časově frekvenční analýzu, musí být vlnky vhodně 
voleny jednak v časové oblasti, tak i ve frekvenční oblasti. Jak bylo řečeno výše, pouze 
v jedné z těchto oblastí můžeme dosáhnout plného rozlišení, zatímco ve druhé oblasti se 
musíme spokojit s tím, že hodnoty mimo žádoucí interval jsou zanedbatelné. V zásadě musí 
být splněny tyto podmínky. Funkce vlnky má nulovou střední hodnotu 

                                                              ( )  0t dtψ
+∞

−∞

=∫                                                              (6) 

a vhodný frekvenční obsah  

                                                            
( ) 2

 d  <  .
ψ ω

ω
ω

+∞

−∞

∞∫                                                      (7) 

2.2 Reálná dyadická vlnková transformace s diskrétn ím časem 

Dyadická vlnková transformace s diskrétním časem (DTWT) diskrétního signálu x(n) 
je definována vzhledem k (5) jako diskrétní konvoluce [3] 

                                 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 ,j j
j j j

i i

y n x i h n i h i x n i
∞ ∞

=−∞ =−∞
= − = −∑ ∑                                   (8) 

to je rozkladem signálu bankou diskrétního filtrů s impulsními charakteristikami hj(n). 
Uvažujme nejdříve případ reálné transformace, tj. s filtry s reálnými impulsními 
charakteristikami. Vzorkovací frekvence signálu yj(n) na výstupu j-tého filtru je 2j-krát nižší 
než vzorkovací frekvence fvz vstupního signálu x(n). 
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Obrázek 11: Vlevo realizace třístupňové dyadické DTWT bankou oktávových filtrů s podvzorkováním 
výstupů. Výstupní posloupnosti jsou koeficienty dyadické DTWT. Bloky se symbolem ↓2J zajišťují 

podvzorkování, tj. výběr každého 2J-tého vzorku signálu. Vpravo ideální modulové frekvenční 
charakteristiky. 

Koeficienty dyadické DTWT jsou tedy tvořeny výstupními vzorky banky filtrů. Vzhledem k 
tomu, že jsou výstupy filtrů podvzorkovány, jak vyplývá z pravé strany (8), je počet 
koeficientů transformace shodný s počtem vzorků vstupního signálu x(n). Předpokládejme 
dvojici zrcadlových filtrů - ideální dolní propust Hd a ideální horní propust Hh s modulovými 
charakteristikami navzájem symetrickými okolo ωVZ/4= π/2, 

                  ( ) ( )
1    0, / 2) 0    0, / 2)

1/ 2    / 2 , 1/ 2    / 2 .

0    / 2, ) 1    / 2, )

j j
d h

pro pro

H e pro H e pro

pro pro

ω ω

ω π ω π
ω π ω π

ω π π ω π π

∈ 〈 ∈ 〈 
 = ∈ = ∈ 
 ∈ 〈 ∈ 〈 

                  (9) 

Pak frekvenční charakteristiky odvozené z ideálních dolních a horních propustí jsou 
zobrazeny na obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Frekvenční charakteristiky filtr ů odvozených z ideálních dolních a horních propustí. 
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Třístupňový rozklad bankou oktávových filtrů tvořených dvojicí zrcadlových filtrů – 
ideální dolní propust Hd a ideální horní propust Hh. Je možné realizovat podvzorkování 
výstupů filtrů postupně tak, že výstup každého filtru v sérii podvzorkujeme s faktorem 2. 
Dosáhneme toho, že všechny použité filtry budou z dvojice zrcadlových filtrů Hd a Hh, jejichž 
frekvenční charakteristiky podvzorkování s faktorem 2 umožňují.  

Realizace dyadické DTWT pomocí stromové struktury bank filtrů, je zobrazena na 
obrázku 13 a 14 a bývá nazývána rychlou DTWT. 

 

Obrázek 13: Přímá rychlá DTWT pro t ři úrovně rozkladu. 

 

 

Obrázek 14: Zpětná rychlá DTWT pro t ři úrovně rekonstrukce. 

2.3 Redundantní DTWT 

Redundantní (nadbytečná) DTWT je varianta vlnkové transformace, která nemá 
podvzorkované výstupy filtrů, jak je patrné z obrázku 15 a 16. Na obrázku 17 je pak 
zobrazena odpovídající modulová frekvenční charakteristika. 



 

 
17 

 

Obrázek 15: Přímá redundantní DTWT pro tři úrovně rozkladu. 

 

Obrázek 16: Zpětná redundantní DTWT pro t ři úrovně rekonstrukce. 

 

Obrázek 17: Modulová frekvenční charakteristika redundantní DTWT. 

Počet koeficientů redundantní transformace narůstá úměrně s počtem úrovní, na které je 
signál rozkládán. Jak je dokázáno v [3], hodnoty koeficientů u redundantní DTWT nezávisí na 
posunutí vstupního signálu (resp. na volbě počátku filtrace). Proto je redundantní DTWT 
vhodnější pro filtraci signálů nebo detekci charakteristických útvarů v signálech. 
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2.4 Redundantní paketová DTWT 

Hlavní rozdíl redundantní paketové DTWT spočívá v tom, že rozkládá jak signál 
z dolní propusti, tak i zároveň signál z horní propusti. V případě úplného rozkladu má tedy 
tento postup za následek rovnoměrné rozdělení frekvenční osy na 2j pásem, kde j je počet 
stupňů rozkladu respektive rekonstrukce. Z toho vyplývá, že všechny kmitočtová pásma, na 
která se signál rozkládá, jsou stejně široká. Znázornění úplné paketové rozkladové a 
rekonstrukční struktury pomocí banky filtrů je zobrazeno na obrázku 18 a 19, kde ym,n značí 
koeficienty pro uzel (m, n), m představuje stupeň rozkladu (rekonstrukce) a n číslo uzlu na 
daném stupni rozkladu (rekonstrukce). 

 

Obrázek 18: Realizace redundantní paketové DTWT pro dva stupně úplného rozkladu. 

 

Obrázek 19: Realizace redundantní paketové DTWT pro dva stupně úplné rekonstrukce signálu. 

Úplný rozklad však není jedinou možností realizace paketové DTWT (byl uveden 
pouze jako příklad). Můžeme se setkat se situací, kdy již nemá smysl některé z pásem dále 
rozkládat, například z důvodu v něm obsažených nepodstatných složek. V tomto případě se 
ukazuje hlavní výhoda paketové DTWT. Pomocí vhodně zvoleného kritéria můžeme 
automaticky provádět rozklad signálu až do předem zvolené hloubky. Z tohoto pohledu 
existují různá kritéria, která automaticky provádějí rozklad, například na základě entropie či 
energie v jednotlivých úrovních rozkladu. Paketová struktura rozkladu a rekonstrukce se 
samozřejmě nechá použít i pro dyadickou DTWT s podvzorkováním.  
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2.5 Problém kone čné délky signálu 

Problém konečné délky signálu (border distortion) je nevyhnutelný a projevuje se na 
okrajích intervalu, na kterém je analyzovaný signál definován. Je důsledkem konečné délky 
obou signálů při konvoluci, u CWT, u DTWT při konvoluční filtraci. Pro jeho zmírnění nebo 
odstranění se používá různých metod podle charakteru signálu. 

I. Doplnění signálu  
A. Nulami - chybějící část nutná pro výpočet konvoluce se doplní nulami. Jde o 
jednoduché řešení, které většinou zapříčiní vznik diskontinuit v analyzovaném signálu 
a odpovídajících artefaktů na krajích výsledku transformace. Vhodné pouze pro 
signály s tvarem odpovídajícím modulaci vhodným oknem.  
B. Extrapolace konstantou - doplnění signálu konstantními hodnotami okrajových 
bodů. Přináší stejné nevýhody jako předchozí metoda. 
C. Symetrizace - doplnění původním signálem symetrické kolem okrajového bodu. 
Vyvolá vznik diskontinuit v první derivaci a odpovídajících artefaktů na krajích 
výsledku transformace. Vhodné zejména pro 2D transformaci obrazů.  
D. Extrapolace s hladkou první derivací. Vhodná pro signály reprezentované hladkou 
funkcí.  

II.  Výpočet ve frekvenční oblasti s využitím okénkové funkce.  
III.  Periodizace - doplnění signálu periodickým opakováním původního. Vhodná pro signály 
periodického charakteru s periodou kmitočtově nejnižší složky rovnou délce analyzovaného 
úseku.  Nevyvolává vznik artefaktů na okrajích výsledku transformace.  

2.6 Výběr vhodné vlnky respektive filtru 

Ve většině dostupné literatury, popisující aplikace vlnkové transformace, se uvádí, že 
výběr použité vlnky (respektive banky filtru) byl proveden metodou pokus omyl nebo 
intuitivně. Bylo však nalezeno několik souvislostí mezi řešenou úlohou (charakterem 
analyzovaného signálu) a vhodnou vlnkou, respektive bankou filtrů. Tato pravidla lze shrnout 
do následujících doporučení:  

• komplexní vlnky jako Morletova detekují dobře oscilace, nejsou vhodné pro detekci 
osamocených singularit, 

• čistě reálné vlnky s málo oscilacemi dobře detekují špičky a singularity v signálu, 
• antisymetrické vlnky jsou vhodné k detekci změn gradientu, 
• symetrické vlnky nezpůsobují fázový posun mezi špičkou, singularitou, oscilací v 

signálu a příslušným projevem ve vlnkových koeficientech, 
• pro současnou detekci amplitudy a fáze je nutné použít komplexní vlnku např. 

Morletovu. 

2.7 Shrnutí obecných poznatk ů o vlnkové transformaci 

Princip neurčitosti platí nezávisle na transformaci, ale jeho efekt lze vhodně zvoleným 
postupem omezit. Základní myšlenka je podobná STFT ve smyslu násobení signálu 
posuvným oknem. Pro transformovaný signál se ale již nepočítá FT. Šířka okna není 
konstantní, ale mění se pro jednotlivé složky spektra (multiresolution analysis). Využívá se 
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vlastností praktických signálů jako heuristika, např. že nízké frekvence trvají obvykle dlouho, 
vysoké frekvence naopak krátký čas. Získáme tedy dobré časové a horší frekvenční rozlišení 
na vysokých frekvencích a naopak. 

Spojitá vlnková transformace CWT je mírou podobnosti mezi základními vlnkami a 
analyzovaným signálem x(t). Signál postupně násobíme vlnkami daného prototypu Ψ(t) o 
různém měřítku a (scale), které zhruba odpovídá převrácené hodnotě frekvence. Druhým 
parametrem je umístění vlnky na časové ose dané polohou b (translation), odpovídá času. 
Výsledkem jsou koeficienty vyjadřující podobnost pro každé měřítko a polohu. Grafickým 
vyjádřením je vlnková mapa (scalogram). 

Diskrétní vlnková transformace umožňuje vzorkování optimalizovat. Při vhodně 
zvolené vlnce jde o neredundantní dekompozici. Vzorkováním na dvojkové mřížce lze nalézt 
takové vlnky, pro které je tato báze ortonormální a může být použita k neredundantní 
dekompozici signálu. 
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3 Analýza signálu EKG pomocí DTWT 

Jak je uvedeno v [3], publikované studie o možném využití vlnkové transformace 
s diskrétním časem při zpracování signálů můžeme rozdělit na: 

I. Aplikace, které spočívají ve vhodné úpravě koeficientů DTWT a jež vyžadují 
inverzibilitu transformace. Nejčastěji jde o filtraci a kompresi signálů. 

II.  Aplikace, které se zabývají výhradně analýzou výsledných časově frekvenčních 
(přesněji časově měřítkových) rozkladů a obvykle nevyžadují inverzibilitu 
transformace. Nejčastěji jde o detekci charakteristických útvarů v signálu, jako je 
např. QRS komplex. 

U druhé skupiny aplikací se při podrobnější analýze používá spíše spojitá WT, ovšem 
realizována numericky [21].  

3.1 Filtrace signálu EKG pomocí vlnkové transformac e 

Obecným cílem filtrace je co nejvhodněji potlačit aditivní šum, jehož spektrum 
zasahuje do spektra užitečného signálu. U signálu EKG se zejména jedná o filtraci rušivých 
myopotenciálů. Jako nejvhodnější způsob se jeví filtrace pomocí vlnkové transformace a 
Wienerova filtru. Hlavní výhoda oproti lineární filtraci u klidového EKG spočívá v: 

• minimálním zkreslení extrémů QRS komplexů, 
• zachování malých kmitů v úseku QRS,  
• lepší zachování rychlých změn (zejména na začátku QRS komplexu), 
• lepší odhad sklonů segmentů ST (hlavně u zátěžového EKG). 

  Základní princip filtrace je zobrazen na obrázku 20. 

 

Obrázek 20: Obecný princip filtrace s DTWT úprava vlnkových koeficientů bývá nejčastěji provád ěna 
pomocí prahování a to jen v nejvyšších rozkladových úrovních. 
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Podstatou vlnkové filtrace je rozklad signálu do jednotlivých frekvenčních úrovní. Vzniklé 
koeficienty DTWT jsou v těchto pásmech upravovány podle zvolené strategie (nejčastěji 
prahováním) a poté je použita inverzní transformace DTWT. Samotná DTWT je lineární, 
nicméně prahování je operace nelineární a výsledný vlnkový filtr je tedy také nelineární. 
Velmi dobré výsledky filtrace lze tedy očekávat zejména v případech, kdy se v užitečném 
signálu střídají dlouhé nízkofrekvenční úseky s krátkými úseky vysokofrekvenčními. Tak 
tomu je i u signálu EKG. Koeficienty DTWT v nejvyšších frekvenčních pásech pak tvoří 
dlouhé úseky, které obsahují pouze šum a krátké úseky, tvořené součtem šumových 
koeficientů s koeficienty užitečného signálu. Cílem prahování je maximální potlačení 
šumových koeficientů a minimální poškození koeficientů užitečných. Pokud se spektra 
užitečného signálu a rušení výrazněji překrývají, bývá vlnková filtrace k užitečnému signálu 
šetrnější než filtrace lineární. A to je hlavní rozdíl, kterým se liší DTWT od klasické 
Fourierovské (tj. lineární) filtrace. Tu můžeme interpretovat tak, že je při ní Fourierovo 
spektrum vstupního signálu násobené váhovou funkcí (frekvenční charakteristikou), která 
klesá směrem ke kmitočtům, na kterých je (nebo očekáváme, že je) nezanedbatelný vliv 
nežádoucího šumu. Lineární filtrace tedy vede ke globálnímu vyhlazení signálu. To znamená, 
že užitečné frekvenční složky jsou potlačovány stejnou měrou jako složky šumové. 

 Při návrhu vlnkového filtru je nutné učinit dvě zásadní rozhodnutí: 

I. Vybrat vhodný typ DTWT 

II.  Zvolit vhodnou strategii úpravy koeficientů DTWT 

3.1.1 Výběr typu DTWT 

Při návrhu vlnkového filtru je nutnou podmínkou reverzibilita DTWT, transformace 
může být biortogonální nebo ortogonální. 

Z hlediska objemu dat po transformaci volíme mezi: 

• klasickou DTWT s podvzorkovanými výstupy rozkladových filtrů, 
• redundantní DTWT. 

Ze studií uvedených v [3] vyplývá, že pro vlnkovou filtraci signálu EKG je vhodnější použít 
redundantní DTWT. Má oproti DTWT s decimací výhodu v tom, že nezávisí na volbě 
počátku filtrace, a že se zde neprovádí interpolace při zpětné DTWT. Toto vede ke 
kvalitnějším výsledkům a také k menší citlivosti na použitý druh filtru. Naopak nevýhodou 
může být velký objem dat po transformaci. To se však týká hlavně vícerozměrných signálů. U 
jednorozměrného signálu EKG ji můžeme pominout. Další nevýhoda spočívá ve větší 
pracnosti výpočtu.  

Z hlediska rozkladových a rekonstrukčních filtrů se rozhodujeme mezi: 

• filtry s reálnými impulsními charakteristikami, 
• filtry s komplexními impulsními charakteristikami. 

Oba typy filtrů nabízejí mnoho různých variant. Pro výběr mohou být důležité tvary 
modulových i fázových charakteristik nebo také podoby impulsních charakteristik použitých 
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filtr ů. Více o problému viz kapitola 2.1. Ze závěrů uvedených v [3] vyplývá, že vlnková 
filtrace s reálnými i komplexními filtry dosahuje srovnatelných výsledků. Vzhledem k tomu, 
že je filtrace s reálnou DTWT jednodušší na popis i realizaci, bude dále zvažována pouze 
reálná DTWT. 

Z hlediska rozkladového stromu se pak rozhodujeme mezi: 

• dyadickou DTWT, 
• paketovou DTWT (s úplným nebo neúplným rozkladovým stromem). 

3.2 Aproximace Wienerova filtru pomocí DTWT 

Tato metoda využívá nejjednodušší konstrukci Wienerova filtru – WF. Adaptuje se 
nejen na každou úroveň rozkladu, ale i na jednotlivé koeficienty. Lépe řečeno, nejde o práh 
ale o konstantu jh , která v každém taktu násobí příslušný rozkladový ( )jy n  koeficient. 

 

Obrázek 21: Princip filtrace pomocí Wienerova filtru a redundantní DTWT. 

Jde o časově adaptivní aproximaci Wienerova filtru s konečnou impulsní charakteristikou 
(finite impulse response - FIR), která degeneruje na pouhé zeslabení daného vzorku. Toho 
dosáhneme použitím filtru FIR s impulsní charakteristikou rovnou jedné. Ve výsledku 
dostaneme několik WF pro každé pásmo, celkově tedy j WF. Poslední pásmo aproximačních 
koeficientů se ponechá beze změny. Podrobné odvození modifikace WF je v [16], koeficienty 
filtru ( )jh n  vypočteme podle 
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kde ( )jf n jsou hodnoty užitečného signálu a 2
jσ je rozptyl šumu v pásmu j. 
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Z konečného vztahu je vidět, že pro získání hodnoty ( )jh n  musíme znát hodnoty 

vlnkových koeficientů užitečného signálu ( )jf n  v daném pásmu j. Jelikož tyto hodnoty 

hledáme, provedeme tzv. pilotní odhad. Jeho podstata spočívá v prvotním “jednoduchém“ 
odhadu hodnot ( )jf n , označíme je jako ( )P

jf n  (P jako pilotní). Jedna možnost získání 

pilotního odhadu je uváděna v [3]. Princip metody, tj. jak získat odhad užitečného signálu 
v pásmu j, je zobrazen na obrázku 22. 

 

Obrázek 22: Princip Wienerova filtru s DTWT a pilotním odhadem užitečného signálu. 

V horní větvi schématu je realizována vlnková transformace WT1. Následuje úprava 
koeficientů v bloku H a zpětná transformace IWT1. Výsledkem je pilotní signál, který 
odpovídá přibližně užitečnému signálu zbavenému šumu. Transformaci WT2, která je 
podkladem Wienerovské vlnkové filtrace, je podroben jak vstupní signál, tak i výstup horní 
větve. Oba výstupy jsou zpracovány blokem HW, ve kterém je aplikován korekční faktor 
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4 Obecná struktura systému analýzy TWA 

Systém analýzy TWA může být obecně rozdělen do tří stupňů. Blokové schéma je 
zobrazeno na obrázku 23. 

 

Obrázek 23: Blokové schéma systémové analýzy TWA. 

Vstupní signál EKG je předzpracován a získaná data jsou obecně uloženy 

v matici [ ]{ }ix n=X . Dále jsou vybrány jen ty části signálu EKG, které vyhovují kritériím pro 

analýzu TWA. Ty jsou pak obsahem redukované matice [ ]{ }iy p=Y . Blok „Vhodná 

analýza“ TWA ještě může být dále rozdělen na detekční a odhadový stupeň. Vhodný výstup 
systému pro analýzu TWA by měl obsahovat rozhodnutí o přítomnosti/nepřítomnosti TWA 
( 0 1/H H ) a rozhodnutí, zda jde o trvalou nebo dočasnou alternaci. Pokud je konstatovaná 

přítomnost TWA v signálu EKG, pak by měl výstup navíc obsahovat odhad amplitudy 
alternace ALTV , popřípadě i popis rozložení TWA během ventrikulární repolarizační fáze 

[ ]la n .  

4.1 Předzpracování signálu EKG 

Cílem tohoto bloku je zajištění vhodné formy signálu EKG pro analýzu TWA. Jelikož 
je TWA fenomén vyskytující se během srdeční repolarizace (ST-T komplex), je nutné vstupní 
signál vhodně segmentovat. QRS detekce a segmentace ST-T intervalu jsou proto nezbytně 
nutné úlohy. Zlepšení kvality signálu EKG na co největší úroveň je dalším důležitým úkolem 
tohoto bloku. Pokud šum v signálu překročí přijatelnou mez, je nutné přistoupit k jeho filtraci. 
Nejsnadnější způsob umožňuje lineární filtrace dolní propustí. V nejrůznějších zdrojích je 
udávána mezní frekvence v rozsahu od 50 do 360 Hz. Filtry s užšími propustnými pásmy 
mohou být používány k filtraci TWA. Nicméně QRS komplexy by pak ztratily své 
vysokofrekvenční složky, a to by mohlo snižovat účinnost detekce QRS komplexů. 

4.2 Redukce dat 

Pouze informace uchované v tomto bloku budou dále analyzovány na přítomnost 
TWA. Účelem tohoto bloku je redukovat zpracovávaný signál EKG o ty části, které 
neobsahují užitečné informace o TWA, nebo nejsou pro jejich analýzu vhodné. V nejhorším 
případě zahrnutí nevhodných úseků signálu EKG do zpracovávané série dat může mít za 
následek chybné rozhodnutí o přítomnosti/nepřítomnosti TWA nebo může zkreslit odhad 
velikosti amplitudy TWA. Při rozhodování o tom, které úseky signálu EKG zahrneme do 
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analýzy, můžeme vycházet z tvaru a amplitudy signálu, z periody, z velikosti poměru 
signál/šum a z dalších charakteristických vlastností signálu EKG. Ve spektrální oblasti se 
využívá poznatku o rozložení TWA s vhodným tvarem T-vlny, které je ve většině z případů 
soustředěné v pásmu mezi 0,3 Hz až 15 Hz [24].  

Stejně jako v [5] není v této diplomové práci blok „Redukce dat“ signálu EKG pro 
obtížnost realizace algoritmu rozhodovacích pravidel realizován. Testovány jsou pouze ty 
části signálů EKG, které na první pohled vyhovují podmínkám analýzy TWA. To znamená, 
že neobsahují v oblasti vlny-T výrazný šum, podezřelé tvarové změny, artefakty a podobně. 
V tomto případě tedy platí, že Y = X. 

4.3 Analýza TWA 

V této poslední fázi jsou analyzována vhodně předzpracovaná data matice Y z bloku 
redukce dat. Účelem analýzy je rozhodnutí o přítomnosti nebo nepřítomnosti TWA v signálu 
EKG. V případě, kdy je detekována TWA, následuje ještě odhad její amplitudy. Proto 
můžeme rozdělit blok analýzy TWA na dvě další části a to na část detekce TWA a na část 
odhadu amplitudy TWA. Obecný princip analýzy je na obrázku 24. Kde [ ]lz p  je vektor 

vzorků l-tého repolarizačního cyklu. Globální repolarizační cyklus lZ , je počítán ze 

sousedních l-tých cyklů (kde 0l l rD= + ), a stanovuje významnost jednotlivých alternujících 

komponent. Globální repolarizační cyklus lZ , vzniká sumací jednotlivých cyklů [ ]lz p  

(například přes efektivní hodnotu, střední hodnotu, medián, maximální hodnotu,…). 

 

Obrázek 24: Blokové schéma obecného principu analýzy TWA. 

Vzhledem k přechodné, nestacionární povaze TWA, je pro detekci a odhad vyžadován 
vždy jen omezený počet sousedních cyklů. Můžeme tedy mluvit o L-cyklovém analytickém 
okně, které je vhodně posouváno tak, aby pokrylo celý signál EKG. Označme D (v cyklech) 
jako posun analytického okna mezi dvěma následujícími kroky analýzy. Pak může být 
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detekce prováděna na nepřekrývajících se úsecích EKG (D = L) nebo na překrývajících se 
úsecích (D < L). V extrémním případě je analytické okno posouváno po jednom cyklu 
(D = 1). 

V bloku detekce TWA je rozhodnuto mezi hypotézou H1 a H0. Respektive jsou 
aplikována rozhodovací pravidla, která spočívají v porovnání Zl s prahovou hodnotou ( )z lγ . 
Ta může být pevně stanovena nebo může být proměnná  

                                                                   

1

0

( ).

H

l

H

Z z lγ>
<

                                                           (12) 

Jestliže je detekována TWA, je prováděn odhad její amplitudy altV . Nejprve bývá 

proveden odhad amplitudy alternace v každém jednotlivém cyklu [ ]altv p . Globální odhad 

amplitudy TWA je pak počítán přes všechny analyzované cykly. Některé metody analýzy, 

umožňují odhadnout časový průběh TWA [ ] [ ]( )0 ,..., 1
T

l la a N = − la  neboli popsat 

rozložení TWA během ventrikulárního repolarizačního intervalu.   

Poznámka: amplituda alternace je některými autory definována jako rozdíl mezi 
velikostí alternace a středem kolísání (například v [5] a [25]). Jinými autory je pak definována 
jako rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími cykly EKG, což je přesně dvojnásobek 
(například v [11] a [18] ). V této diplomové práci je používána druhá definice, která více 
vystihuje podstatu měření alternace. 
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5 Praktická realizace analýzy TWA 

V této části budou jednotlivé bloky obecné analýzy TWA podrobně popsány a 
doplněny o dosažené konkrétní výsledky. 

5.1 Předzpracování signálu EKG 

Abychom mohli efektivně provádět analýzu TWA, je nutné provést několik úprav 
zpracovávaného signálu EKG. Blok „Předzpracování“ signálu EKG můžeme rozdělit na další 
části, jak je ukázáno na obrázku 25. 

 

Obrázek 25: Blokové schéma principu předzpracování signálu EKG. 

Předtím než přistoupím k popisu jednotlivých částí blokového schématu 
předzpracování signálu EKG, bych nejprve stručně popsat vliv digitalizace záznamu EKG na 
výsledek analýzy TWA. Elektrické potenciály snímané z lidského těla musí být převedeny do 
digitální podoby signálu. Charakteristické rysy z pořizovacího zařízení jako je vzorkovací 
kmitočet, amplitudové rozlišení a frekvenční odezva stanovují mez kvality signálu a mají 
proto vliv na výkonnost analýzy. Vzorkovací kmitočet fVZ uváděný v literatuře bývá 
v rozsahu od 250 do 1000 Hz. V [11] bylo ověřeno pro korelační metodu detekce, že při 
použití jakýchkoliv z těchto kmitočtů jsou hlavní složky EKG dobře uchovány. Dále bylo 
zhodnoceno, že odhady velikosti TWA byly v podstatě identické pro vzorkovací kmitočty 
v celé škále od 250 do 1000 Hz. Zjištěny byly pouze odchylky při vzorkovacím kmitočtu 
100 Hz. 

Amplitudové rozlišení určuje přesnost měřící techniky. Proto z metodologického 
pohledu nedostatečné rozlišení může být charakterizováno jako kvantizační šum (quantization 
noise). Nynější 16bitové a 12bitové analogově-digitální převodníky dosahují rozlišení od 
0,6 µV do 2,4 µV pro vstupní dynamický rozsah ±5 mV. Signály analyzované v této 
diplomové práci byly vzorkovány s kmitočtem fVZ = 250 Hz a digitalizovány AD 
převodníkem s 12 bitovým rozlišením na nominální 20 milivoltový vstupní rozsah, který 
dosahuje rozlišení 4,88 µV. Porovnáme-li tuto hodnotu s rozhodovacím kritériem pro 
spektrální metodu, viz tabulka 6, kde jako mez pro rozhodnutí o přítomnosti TWA je uváděna 
hodnota amplitudy TWA Valt ≥ 1,9 µV, vidíme, že velikost kvantovacího kroku převyšuje 
hodnotu rozhodovacího kritéria a tudíž výsledky, kdy Valt ≥ 1,9 µV a zároveň Valt ≤ 4,88 µV 
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je třeba brát s patřičnou rezervou.  

5.1.1 Evropská ST-T Databáze 

Evropská ST-T Databáze [14] obsahuje 90 záznamů EKG Holterova tipu. Každý z 
nich trvá dvě hodiny a obsahuje signály z jednoho nebo dvou svodů. Všechny tyto signály 
byly vzorkovány s kmitočtem fVZ = 250 Hz a digitalizovány AD převodníkem s 12 bitovým 
rozlišením na nominální 20 milivoltový vstupní rozsah. V hlavičkovém souboru jsou 
obsaženy informace o věku, pohlaví, léčbě, použitých svodech a klinických nálezech. Oba 
záznamy taktéž obsahují ST-T části, které byli nezávisle popsány dvěma kardiology. Tyto 
poznámky jsou ve formě anotace součástí záznamů. Na obrázku 26 je zobrazena ukázka části 
signálu e0105.dat z Evropské ST-T Databáze včetně zobrazené anotace. Tuto databázi jsem si 
vybral, protože je dobře známá, přístupná a používá ji celá řada výzkumných skupin a také 
proto, že předchozí studie potvrdily výskyt TWA v některých signálech databáze. Hlavním 
cílem vytvoření této databáze bylo získat více poznatků o souvislosti mezi změnami 
v repolarizační části EKG a ischemickou nemocí srdeční. Všechny signály, použité k analýze 
TWA v této diplomové práci, jsou volně dostupné na internetové adrese 
http://www.physionet.org/physiobank/database/edb/. Tabulka 1 obsahuje význam 
jednotlivých symbolů popisujících signály z Evropské ST-T Databáze.  

NOTQRS 0 Chybí QRS komplex 
NORMAL 1 Normální cyklus 

LBBB  2 „left bundle branch block beat“ 
RBBB  3 „right bundle branch block beat“ 
ABERR 4 „Nenormální“ předčasný síňový cyklus  

PVC 5 Předčasné komorové kontrakce 
FUSION 6 Spojení komorových a normálních cyklů 

NPC 7 Nodální (junkční) předčasný cyklus  
APC 8 Předčasné atriové kontrakce  
SVPB 9 Předčasný nebo ektopický supraventrikulární cyklus 
VESC 10 Komorový únikový cyklus 
NESC  11 Nodální (junkční) únikový cyklus 
PACE  12 „paced beat“ 

UNKNOWN 13 Cyklus, který není možné klasifikovat 
NOISE  14 Změna kvality signálu 
ARFCT 16 Izolovaný QRS komplex (jako artefakt) 
STCH  18 Změna ST intervalu 
TCH 19 Změna vlny-T 

SYSTOLE 20 Systola 
DIASTOLE 21 Diastola 

Tabulka 1: Popis symbolů anotace EKG signálů z Evropské ST-T Databáze. 
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Obrázek 26: Ukázka části signálu e0105 svod III a svod V4 se zobrazenou anotací. 

5.1.2 Diagnostický systém firmy Cambridge Heart Inc . 

Tato firma, nejspíše jako jediná, vyrábí i komerčně dostupné přístroje pro detekci 
mikrovoltových TWA. Ukázka komerčního systému pro diagnostiku TWA je na obrázku 27.  

 

Obrázek 27: Komerční systém HearTwave® II pro diagnostiku TWA firmy Cambridge Heart Inc.  
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Princip testování je podobný standardnímu pohybovému testu. Jde o neinvazivní 
diagnostickou metodu. U většiny pacientů délka testu zabere méně než 30 minut. První 
testování probíhá, když je pacient v klidu. Po té je pacient testován během cvičení. Aby se 
zabránilo rychlému vzestupu tepové frekvence, dochází k zvyšování zátěže pomalu a plynule. 
Optimální tepová frekvence pro měření TWA je přibližně 105 tepů za minutu. Zvýšení tepové 
frekvence se dá také docílit i podáním vhodných farmak. Poslední test se provádí opět v klidu. 
Pro snímání signálu EKG z pacienta je použito sedm standardních a sedm HI-Res (s vysokým 
rozlišením) elektrod. Velký důraz je kladen na co největší kvalitu pořizovaného záznamu 
EKG. Úroveň šumu během cvičení je sledována v reálném čase a pro filtraci jsou použity 
adaptivní algoritmy. Přístroje této firmy, jako je CH2000 a HearTwave® II, obsahují displej 
s vysokým rozlišením, tiskový laserový výstup a jsou schopny měřit a zobrazit: 

• impedanci každé z elektrod (provádí se vyholení kůže pro zisk co nejnižší impedance), 
• úroveň svalového šumu na každé elektrodě umožňuje nalezení co nejvhodnější polohy 

na těle pacienta pro umístění snímacích elektrod,  
• detekovat přítomnost signálu EKG na každé elektrodě a porovnávat ho s hodnotou 

referenční elektrody. 

Během testování umožňují editovat či plně odhalit EKG a v reálném čase sledovat 
průběh EKG a neustále monitorovat pacienta. Na konci testu jsou vyhodnocovány tyto 
zaznamenané údaje: 

• změny tepové frekvence, frekvenční charakteristika, okamžité změny tepové 
frekvence, průměrný trend a další statistické údaje, 

• abnormální cykly EKG (šum, artefakty apod.), 
• výkonové spektrum na hodnotě 0,5 relativní frekvence a hodnota 

koeficientu k. Podrobný popis viz kapitola 6.2 Spektrální metoda, 
• respirace, zpoždění jednotlivých cyklů – delta, hodnoty RR intervalu. 

Test je vyhodnocován podle kriterií uvedených v tabulce 6. Více informací je na internetové 
adrese http://www.cambridgeheart.com. 

Z výše uvedených faktů vyplývá, že kvalita signálů EKG pro detekci TWA 
komerčními přístroji je neporovnatelněji větší, než kvalita signálů EKG z Evropské ST-T 
Databáze, jež jsou v této diplomové práci testovány. Z tohoto důvodu není možné 
v testovaných signálech EKG detekovat mikrovoltové TWA na takové úrovni a s takovou 
přesností, jako pomocí těchto komerčních přístrojů. 
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5.2 Filtrace signálu EKG pomocí WF a redundantní DT WT 

V této diplomové práci je k filtraci signálů EKG použita metoda využívající Wienerův 
filtr a redundantní dyadickou DTWT s reálnými bankami filtrů typu db5 (Daubechies). 
Princip filtrace je zobrazen na obrázku 28. 

 

Obrázek 28: Princip filtrace signálu EKG pomocí Wienerova filtru a 3 úrovňové redundantní dyadické 
DTWT. 

Wienerův filtr s pilotním odhadem, popsaný v kapitole Aproximace Wienerova filtru pomocí 
DTWT, je dosti obtížný na realizaci. Je nutné provádět dvě rozkladové, dvě rekonstrukční 
transformace, vhodně volit jednotlivé banky filtrů a způsoby prahování. Proto bude v této 
práci k filtraci použit intuitivně navržený WF, inspirovaný výše navrženým filtrem s pilotním 
odhadem. Odhad užitečného signálu ( )jf n  je v tomto případě prováděn podle vztahu 

                                                               2 2 2( ) ( )j j jf n y n σ= − ,                                               (13) 

kde 2
jσ  je rozptyl šumu v pásmu j a ( )jy i  jsou hodnoty koeficientů vlnkové transformace 

filtrovaného signálu v pásmu j. Po dosazení do vztahu (10) získáme rovnici pro stanovení 
koeficientů WF ( )jh n  pro danou rozkladovou úroveň j jako 
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Koeficienty WF nabývají reálných hodnot v intervalu ( ) 0 , 1jh n ∈ . V tomto tvaru zápisu 

však nastává problém s výskytem záporných hodnot a mínus nekonečna ve vektoru 
koeficientů ( )jh n  WF. Pro hodnoty 2( )jy n  menší než 2

jσ nabývá výraz (14) záporných 

hodnot (odhad šumu převažuje nad užitečným signálem). Pro hodnoty 2( )jy n  blížící se nule 

nabývá výraz (14) mínus nekonečna. Proto je při určování koeficientů Wienerova filtru nutné 
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použít dvě ochranné podmínky. První pro ošetření záporných hodnot, kdy všechny záporné 
koeficienty filtru položíme rovny nule. Druhou podmínku pro ošetření nekonečna, kdy 
všechny koeficienty filtru s hodnotou mínus nekonečno položíme rovny jedné. Vstupní signál 
je tedy rozložen do tří úrovní, ve kterých jsou koeficienty modifikovány pomocí Wienerova 
filtru. První rozkladová úroveň může být i celá nulována, pokud míra šumu výrazně převyšuje 
užitečnou informaci v signálu. Na několika následujících obrázcích budou demonstrovány 
výsledky dosažené navrženým vlnkovým filtrem. 

 

Obrázek 29: Signál EKG e0303 svod V2 v jednotlivých rozkladových úrovních před filtrací WF. 

 

Obrázek 30: Signál EKG e0303 svod V2 v jednotlivých rozkladových úrovních po filtraci WF. 
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Obrázek 31: Signál EKG e0303 svod V2 před a po filtraci WF. 

 

Obrázek 32: Signál EKG e0303 svod V2 nahoře odfiltrovaný rušivý signál, dole současné zobrazení 
filtrovaného a nefiltrovaného signálu. 
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Obrázek 33: Detail signálu EKG e0303 svod V2, je vidět že dochází pouze k nepatrnému oříznutí špiček 
QRS komplexu a naopak probíhá velmi pěkné vyhlazení signálu. 

Z obrázku 33 je vidět, že takto navržený vlnkový filtr ořezává špičky QRS komplexů 
jen nepatrně a toto zkreslení nemá žádný vliv na spolehlivost dále navrženého QRS detektoru. 
Hlavní výhoda filtru spočívá v dobré aproximaci vln-T, které jsou filtrem pěkně vyhlazeny. 
S ohledem na spektrum TWA, které je koncentrováno v pásmu od 0,3 Hz do 15 Hz, byl dolní 
mezní kmitočet filtru zvolen 15,62 Hz. Touto volbou jsme tedy předešli možnému zkreslení, 
které by mohlo mít negativní vliv na analýzu TWA.  

Abychom mohli stanovit zlepšení poměru signál šum před filtrací a po filtraci byl 
takto navržený vlnkový filtr dále testován na umělém signálu EKG (fvz = 500 Hz) s přidaným 
bílým šumem. Poměr signál šum před filtrací dosahoval hodnoty SNR = 12,116 dB a po 
filtraci SNR = 21,085 dB. Konečné zlepšení tedy činilo 8,969 dB. Lineární FIR filtr typu 
pásmová propust s dolním mezním kmitočtem fdolní = 2 Hz a horním mezním kmitočtem 
fhorní = 50 Hz dosáhnul po filtraci hodnoty SNR = 16,794 dB. Konečné zlepšení činilo 
4,678 dB. Signál EKG a zdrojový kód jsou v příloze “Stanoveni_SNR“. Uváděné hodnoty 
poměru signál šum byly počítány podle vztahu 
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5.3 Potlačení driftu nulové izolinie 

Drift nulové izolinie vzniká v důsledku dýchání a dalších rušivých vlivů a projevuje se 
jako rušení užitečného signálu na nízkých frekvencích. Filtrací horní propustí nelze zcela 
potlačit drift nulové izolinie signálu EKG, aniž by nedošlo ke zkreslení signálu EKG v ST 
segmentu. V mnoha literaturách, například v [1] a [23], byla použita metoda potlačení 
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driftu nulové izolinie kubickým splainem. Její hlavní výhodou je, že nijak nezkresluje signál 
v oblasti výskytu TWA. 

Jde o jednoduchou metodu, která poskytuje dobré výsledky. Princip této metody 
spočívá ve výpočtu kubického splainu, který reprezentuje drift nulové izolinie. Nejdůležitější 
a nejproblémovější částí této metody je nalezení vhodných bodů, které budou použity pro 
interpolaci kubickým splainem. Jako možné řešení se nabízí použít části EKG signálu 
v oblasti izoelektrické nuly. To je v oblasti začátku QT a ST intervalu viz obrázek 1, během 
nichž z fyziologického hlediska srdce nevykazuje téměř žádnou aktivitu [12]. Jelikož ST 
interval z mnoha fyziologických příčin, mezi nimiž jsou i nemoci související s výskytem 
TWA, patří mezi nejlabilnější části EKG křivky, není vhodný pro interpolaci kubickým 
splainem. Z tohoto důvodu budou k výpočtu kubického splainu použity hodnoty PQ intervalu. 
Detekce počátku intervalu QT však není jednoduchá záležitost a většina používaných 
algoritmů je chráněna firemními patenty. V této diplomové práci je začátek QT intervalu 
hledán v úseku 80 ms před začátkem QRS komplexu. Délka tohoto úseku byla zvolena podle 
obvyklé délky trvání PQ intervalu tj. 80 ms. Tato doba však není konstantní, ale mění se 
nepřímo úměrně s tepovou frekvencí. Při tachykardii (tepová frekvence je větší než 90 až 100 
tepů za minutu) se PQ interval zkracuje a při bradykardii se PQ úsek prodlužuje. Konečné 
stanovení fyziologické nuly pak probíhá pomocí algoritmu, který prohledává daný interval po 
pěti vzorcích a hledá úsek s nejmenší změnou gradientu. Jako fyziologická nula je stanovená 
hodnota mediánu tohoto úseku. Na obrázku 34 je zobrazen výsledek odstranění driftu nulové 
izolinie kubickým splainem na úseku signálu EKG e0111 svod V4.  

 

Obrázek 34: Princip odstranění driftu nulové izolinie u signálu e0111 svod V4. 

5.4 QRS detektor 

Vývojový diagram QRS detektoru obsahuje obrázek 36. Algoritmus pro QRS detektor 
založený na redundantní DTWT je následující: Po načtení analyzovaného signálu EKG je 
další zpracování jednotlivými bloky prováděno výhradně po úsecích délky trvání časového 
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okna Do sekund. Pro detektor v této diplomové práci byla délka okna nastavena na 
Do = 2,048 s respektive 512 vzorků (fvz = 250 Hz). Dále jsou vypočteny absolutní hodnoty 
koeficientů redundantní DTWT obecně pro n úrovní rozkladu. Ve skutečnosti jsou brány 
úseky o délce 562 vzorků z důvodu odstranění přechodových jevů vznikajících na okrajích 
analyzovaných úseků. Tyto přesahy jsou následně odstraněny. Jako rozkladové filtry jsou 
použity vlnky typu coif1 (Coiflet), které vycházejí z vlnky prvního řádu rodiny Coiflets. 
Výběr byl proveden experimentálně mezi filtry typu haar, bior2.2, coif1, db5 a sym3. 
Rozkladový filtr coif1 byl vybrán, jelikož hodnoty koeficientů vlnkové transformace v oblasti 
QRS komplexu nabývaly největší velikosti. 

 Používáme tedy redundantní dyadickou (vhodná je i paketová) diskrétní vlnkovou 
transformaci pro a = 2j, j = jm, jm+1,…ju, kde index j reprezentuje kmitočtové měřítko. 
Redundantní DTWT je počítána s kmitočtovým měřítkem 2j obecně pro všechny j. Ve 
skutečnosti se můžeme omezit na škálu kmitočtových měřítek odvozených z přirozených 
vlastností analyzovaného EKG signálu. Vycházíme především ze spektrálního rozložení QRS 
komplexu. Velikosti začínající hodnoty indexu jm a konečné hodnoty indexu ju jsou zvoleny 
na základě známých fyzikálních omezení výskytu QRS komplexu [15]. Převážná část energie 
QRS komplexu bývá koncentrována v pásmu mezi 5 a 29 Hz s maximem mezi 10 a 15 Hz. 
Nicméně spektra těchto komplexů sahají přibližně až do 125 Hz. Proto první použitá 
rozkladová úroveň obsahuje kmitočty od 31.25 Hz do 62.5 Hz respektive index jm = 2. 
Poslední použitá rozkladová úroveň obsahuje kmitočty od 3.90 Hz do 7.81 Hz respektive 
index jm = 5. Frekvenční rozsah jednotlivých rozkladových úrovní je přehledně uveden 
v tabulce 2.  

Rozkladová úroveň Odpovídající frekvenční pásmo pro fvz = 250 Hz 
1. 62.5 – 125 Hz 
2. 31.25 – 62.5 Hz 
3. 15.62 – 31.25 Hz 
4. 7.81 – 15.52 Hz 
5. 3.91 – 7.81 Hz 

Tabulka 2: Frekvenční pásma rozkladových úrovní, první rozkladová úroveň není pro detekci QRS 
komplexů využívána. 

Podobně jako v [2] budeme určovat QRS komplexy z absolutních hodnot koeficientů 
redundantní DTWT, jako maxima lokalizovaná v několika po sobě následujících 
rozkladových úrovních, jež se vyskytují ve stejných časových úsecích. To znamená, že určíme 
lokální maxima z absolutních hodnot koeficientů, které překročí zvolený práh pro každé 
kmitočtové měřítko 2j. Ve studii [2] bylo experimentálně ověřeno, že volba prahu zvolená 
jako 60 procent z velikosti lokálního maxima je dostatečně robustní a přináší dobré výsledky  

                                                    ( ) ( ), 0,6 maxpráh j y y= ⋅ .                                               (16) 

Velikost prahu tedy určíme jako 60% z maxima absolutních hodnot koeficientů |DTWT| 
v každém úseku časového okna Do. Dále byla testována velikost prahu určená z průměru 
absolutních hodnot vlnkových koeficientů v dané úrovni rozkladu  
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                                                    ( ) ( ), jpráh j y K mean y= ⋅ ,                                              (17) 

kde Kj je empiricky zvolená konstanta obecně různá pro jednotlivé rozkladové úrovně j. Tato 
volba prahové úrovně nabízí větší možnosti, jak co nejvhodněji nastavit práh v rozkladových 
úrovních. Na druhou stranu je méně robustní než předchozí prahová hodnota z maxima. Při 
volbě prahu z průměru byly konstanty Kj v jednotlivých úrovních empiricky nastaveny na 
hodnoty: Kj2 = 18, Kj3 = 12, Kj4 = 4, Kj5 = 3.  

Po té z lokálních maxim, jejichž vzdálenost je menší než refrakterní doba, jsou 
vybrány ty největší. Refrakterní doba je časový interval RR respektive minimální časový 
interval mezi očekávanými QRS komplexy. V této práci byla zvolena relativně vysoko na 
200 ms respektive 50 vzorků. Konečný výběr komplexů QRS (respektive polohy vrcholu R 
vlny) probíhá tak, že porovnáváme počet a polohu nalezených maxim v sousedních 
rozkladových úrovních. Nejprve tedy porovnáváme počet maxim ve druhé a ve třetí 
rozkladové úrovni. Je-li počet maxim v obou úrovních stejný a neliší-li se jejich poloha více 
než o ± polovinu maximální délky QRS komplexu, prohlásí se detekce z vyššího pásma (zde 
tedy z 2. úrovně) za komplexy QRS. Vyšší rozkladová úroveň totiž obsahuje více detailů a my 
tak můžeme přesněji stanovit polohu R vlny. Není-li tomu tak, přistoupí se k porovnávání 
maxim z třetí a čtvrté rozkladové úrovně. Takto můžeme pokračovat, dokud není hodnota 
j ≥ ju. Pokud není shodný počet maxim ani v posledním porovnávaném páru rozkladových 
úrovní, za R vlny jsou prohlášeny maxima z poslední úrovně. Maximální délka komplexu 
QRS je nastavena s dostatečnou rezervou na 160 ms. Pokryje tak i patologicky široké kmity 
při blokádách elektrického systému srdce různých typů. Takto nalezené polohy jsou uloženy 
do vektoru pravděpodobných QRS komplexů. Dále je velmi snadné určit tepovou frekvenci 
jako převrácenou hodnotu časového intervalu dvou po sobě následujících R vln. Obrázek 35 
znázorňuje hodnoty absolutních vlnkových koeficientů v jednotlivých rozkladových úrovních 
s vyznačenou prahovou hodnotou pro jedno analytické časové okno délky 2,048 s. 

 

Obrázek 35: Ukázka detekce QRS komplexu v úseku jednoho časového okna (tj. 512 vzorků). Absolutní 
hodnoty vlnkových koeficientů v jednotlivých úrovních. Použité prahování z maxima signál e0105. 
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Obrázek 36: Vývojové schéma algoritmu QRS detektoru založeném na vlnkové transformaci. 
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5.4.1 Spolehlivost QRS detektoru 

Spolehlivost detektoru je posuzována na základě úspěšnosti detekce QRS komplexů. 
Jelikož v testovaných signálech EKG je anotována pouze hodnota začátku QRS komplexu a 
výše uvedený detektor detekuje pouze polohu vrcholu R vlny, je nutné ještě nějakým 
způsobem stanovit začátek QRS komplexu. Poloha začátku QRS komplexu je určována ze 
strmosti gradientu QR úseku o délce trvání stanovené jako polovina maximální délky QRS 
komplexu tj. 80 ms. Velikost prahu je vypočtena jako medián absolutní hodnoty gradientu QR 
segmentu. Probíhá tedy prohledávání gradientu od R vlny směrem zpět a místo, kde hodnota 
gradientu přesáhne stanovený práh, se označí za začátek QRS komplexu.  

Celkovou chybovost detekce lze vyjádřit jako 

                                                        [ ]100  %
FN FP

CH
CP

+= ⋅ ,                                             (18) 

kde CH je celková chybovost detektoru, FN je počet falešně negativních detekcí, FP počet 
falešně pozitivních detekcí a CP je celkový počet skutečných (anotovaných) začátků QRS 
komplexů. Za falešně negativní detekci FN se považuje situace, kdy detektor nedetekoval 
komplex QRS přítomný v EKG signálu. Naopak falešně pozitivní detekce FP nastává v 
případě, že detektor zaznamenal komplex QRS, který však ve skutečnosti není v signálu 
přítomen.  

 Na následujících obrázcích budou znázorněny situace, kdy jsou detekovány falešně 
pozitivní a falešně negativní QRS komplexy. Všechny obrázky jsou pořízeny při prahové 
hodnotě nastavené jako 0,6 z maxima. Nejčastějším případem falešně pozitivní detekce jsou 
situace, kdy šum překročí prahovou hodnotu v jednotlivých úrovních. Na obrázku 37 a 38 je 
ukázka signálu EKG, kdy po filtraci zůstává signál stále velmi zašuměn. V těchto místech 
absolutní hodnoty vlnkových koeficientů šumu překročí velikost prahu a jsou mylně 
detekovány jako QRS komplexy. 

 

Obrázek 37: Část signálu EKG po filtraci s výrazným šumem signál e0105 svod III  
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Obrázek 38: Absolutní hodnoty vlnkových koeficientů v jednotlivých úrovních. Jde o úsek jednoho 
časového okna (tj. 512 vzorků) z předchozího obrázku. Použité prahování z maxima signál e0105 svod III.  

V několika málo případech byla jako QRS komplex mylně detekována vlna-T (výrazná 
podobnost QRS a T-vlny viz obrázek 39). Další méně častý výskyt falešně pozitivní detekce 
je na obrázku 40. V tomto případě je chybně detekován zákmit připomínající QRS komplex. 

 

Obrázek 39: Podobnost tvaru vlny-T s tvarem QRS komplexu 
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Obrázek 40: Artefakt připomínající QRS komplex. A absolutní hodnoty vlnkových koeficientů 
v jednotlivých úrovních. Úsek jednoho časového okna (tj. 512 vzorků). Použité prahování z maxima signál 

e0105 svod III. 

V některých případech obsahovaly testované signály extrasystoly (srdeční stahy mimo 
rytmus) viz obrázek 41. V těchto případech je výše navržený QRS detektor mylně detekoval 
jako QRS komplexy (tudíž jako FP). Jelikož se však části záznamu EKG obsahující 
extrasystoly nehodí k analýze TWA, nebyl tento problém dále řešen. Vhodná úprava 
algoritmu by však mohla být zajímavým tématem do budoucna. 

 

Obrázek 41: Extrasystoly v signálu e0103 svod V4. 

Nejčastějšími případy falešně negativních detekcí jsou situace, kdy hodnoty 
koeficientů odpovídající danému QRS komplexu nepřekročí prahovou hodnotu v jednotlivých 
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úrovních. Tato situace je znázorněna na obrázku 42. U těchto případů dosahuje lepších 
výsledků prahování z průměrné hodnoty, viz obrázek 43. Převážně v nižších rozkladových 
pásmech je prahová hodnota vhodněji nastavena a QRS komplexy jsou spolehlivěji 
detekovány.  

 

Obrázek 42: Absolutní hodnoty vlnkových koeficientů v jednotlivých úrovních. Jde o úsek jednoho 
časového okna (tj. 512 vzorků). Použité prahování z maxima signál e0123 svod V4. 

 

43 Absolutní hodnoty vlnkových koeficientů v jednotlivých úrovních. Jde o úsek jednoho časového okna 
(tj. 512 vzorků) stejná část jako na obrázku 40. Použité prahování z průměru signál e0123 svod V4. 

Na závěr bych konstatoval, že takto navržený QRS detektor je pro analýzu TWA plně 
dostačující. Ve většině případů, kdy dochází k falešně pozitivním nebo falešně negativním 
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detekcím QRS komplexů, je kvalita signálu EKG na velmi špatné úrovni. Tyto části jako 
takové se k analýze TWA stejně nedají použít. 

5.4.2 Dosažené výsledky 

V následujících tabulkách a obrázcích budou přehledně prezentovány dosažené 
výsledky výše popsaným QRS detektorem na několika signálech EKG z Evropské ST-T 
Databáze. 

Poznámka: v anotaci Evropské ST-T Databáze byly objeveny i chyby, kdy některé 
začátky QRS komplexů nejsou označeny (například signál e0105 svod V4 v čase 1896,928 s a 
1942,22 s). Naopak některé QRS komplexy jsou označeny dvakrát (například signál e0105 
svod III v čase 508,088). Pro přílišnou náročnost nebyly možné další chyby v databázi dále 
kontrolovány. 

Signál e0105 

Svod III  Svod V4  

CP = 6367 CH(%) FN FP CP = 6426 CH(%) FN FP 

Práh z maxima 0.377 15 9 Práh z maxima 0,031 2 0 

Práh z průměru 0,004 14 12 Práh z průměru 0 0 0 

Tabulka 3: Spolehlivost QRS detektoru pro signál EKG e0105. 

 

Obrázek 44: Histogram odchylky polohy začátků QRS komplexů signálu e0105. Vlevo pro svod III, 
vpravo pro svod V4. 
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Signál e0113 

Svod III  Svod V4  

CP = 8723 CH(%) FN FP CP = 8624 CH(%) FN FP 

Práh z maxima 0,608 24 29 Práh z maxima 0,243 13 8 

Práh z průměru 0,539 18 29 Práh z průměru 0,220 11 8 

Tabulka 4: Spolehlivost QRS detektoru pro signál EKG e0113. 

 

Obrázek 45: Histogram odchylky polohy začátků QRS komplexů signálu e0113. Vlevo pro svod III, 
vpravo pro svod V4. 

Poznámka: falešně pozitivní detekce u signálu e0113 byly téměř vždy detekované 
extrasystoly. 

Signál e0123 

Svod V4  Svod ML III  

CP = 7381 CH(%) FN FP CP = 7606 CH(%) FN FP 

Práh z maxima 0,813 51 9 Práh z maxima 1,144 45 42 

Práh z průměru 0,637 37 10 Práh z průměru 0,986 33 42 

Tabulka 5: Spolehlivost QRS detektoru pro signál EKG e0123. 
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Obrázek 46: Histogram odchylky polohy začátků QRS komplexů signálu e0123. Vlevo pro svod V4, 
vpravo pro svod III. 

Z obrázku 46 je vidět, že odchylka začátků QRS komplexů u signálu e0123 nabývá 
nepříjemně vysokých hodnot (-7 až -10 vzorků respektive 28 až 40 ms). To je způsobeno 
nevhodně nastaveným prahem při určování začátku QRS komplexu z gradientu QR úseku. 
Pro nápravu této situace stačí tento práh mírně modifikovat. Jelikož se však tato hodnota 
automaticky nastavuje pro všechny signály, byla ponechána beze změny. Nepřesně stanovené 
začátky QRS komplexů navíc nemají vliv na segmentaci T-vlnových úseků, které jsou 
určovány z polohy vrcholů QRS komplexů (ty jsou detektorem určeny přesně). Nicméně se 
můžou negativně projevit při hledání polohy PQ intervalů používaných k odstranění driftu 
nulové izolinie. 

Dohromady byl tedy QRS detektor testován na celkovém počtu QRS komplexů 
CP = 45 127 s celkovou chybovostí CH = 0,547 % při stanovování prahu z maxima a s 
chybovostí CH = 0,474 % při stanovování prahu z průměru. 

5.5  Segmentace EKG signálu pro analýzu TWA 

Máme-li detekované QRS komplexy a potlačený drift nulové izolinie, můžeme 
přistoupit k samotné segmentaci T-vlnových úseků. Délka trvání ST-T intervalu je téměř 
konstantní a jde přibližně o dobu 300ST Tt − = ms. Tudíž nám již stačí nalézt dobu začátku 

tohoto intervalu. Ta bývá vypočítána jako proměnná vzdálenost lb  od výchozího bodu 

z anglického „fiducial point“. Nejčastěji za výchozí bod bývá považována poloha maxima 
QRS komplexu  

                                                     40 1,3l lb RR= +       vše v ms,                                        (19) 

kde kRR  je RR interval k-tého cyklu. Ukázka segmentace 128 T-vlnových úseků tímto 

postupem je na obrázku 47. Další možnost segmentace ST-T komplexu nabízí Bazzetův 
vzorec [13] 

                                                        QT k RR= ⋅     kde k=12,                                             (20) 

který určuje vztah mezi QT a RR intervaly a můžeme ho také použít k lokalizaci intervalu 
vlny T. 
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Obrázek 47: Ukázka 128 úseků vlny-T signálu e0105 svod V4. 
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6 Metody detekce a analýzy TWA 

V této kapitole bude uvedeno stručné rozdělení známých metod detekce TWA 
z hlediska principu analýzy. Následně bude podrobně popsán princip a vlastnosti 
realizovaných metod. 

6.1 Rozdělení metod detekce TWA  

Historický přehled metod detekce TWA je obsažen v [1]. V literatuře doposud 
uváděné metody detekce TWA můžeme rozdělit podle základního principu analýzy do tří 
hlavních skupin. 

I. Metody založené na principu STFT: 

• spektrální metoda, 
• metoda Poincaré mapování, 
• komplexní demodulace – uváděná většinou jako alternativa ke SM umožňující 

dynamické sledování TWA, 
• filtrace pomocí Capon Filtru – adaptivní filtrace využívající autokorelační funkci 

vstupního signálu. 

Rozdíly mezi jednotlivými metodami spočívají především v podobě a délce analytického 
okna.  

II. Metody počítající změnu znaménka: 

• korelační metoda, 
• Rayleighův test. 

Tyto metody analyzují změnu znaménka alternace (nebo průchod nulou) v každém 
následujícím cyklu EKG v časové oblasti. Abychom získaly spolehlivé výsledky, musí 
alternace obsažené v signálu EKG převládat na jedné “dominantní“ frekvenci. Dále tyto 
metody vyžadují relativně vysoký poměr signál šum a jsou více citlivé na přítomnost 
komponent s vysokou amplitudou. Toto rušení bývá nejčastěji způsobeno dýcháním, driftem 
nulové izolinie a pomalým fyziologickým kolísáním. 

III. Metody založené na nelineární filtraci: 

• Laplacian Likelihood Ratio, 
• modifikace klouzavého průměru.  

Jde o nové metody, jejichž princip je založen na nelineární filtraci. Hlavní výhoda těchto 
metod spočívá v celkové robustnosti a odolnosti na impulsní šum.  

Vzájemné kvalitativní porovnání jednotlivých metod zabývajících se detekcí a 
analýzou TWA je těžký úkol. Můžeme k němu přistupovat z mnoha různých pohledů. Ve 
většině odborné literatury a citovaných zdrojích jsou používané metody popisovány jako 
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zřetězené procedury (filtry, transformace, rozhodovací pravidla a podobně). Interpretace 
takovýchto postupů závisí na návrhu řady parametrů a heuristických pravidel, které nejsou 
často optimalizovány. Bývají zvoleny na základě zkušeností osoby, která je navrhuje, a mají 
tedy empirický charakter. Tento fakt společně s různými přístupy způsobuje, že porovnání 
jednotlivých metod je velmi obtížné. Největší shody je dosaženo u kritéria klasifikace TWA 
pomocí spektrální metody. Proto výsledky získané spektrální metodou jsou považovány za 
referenční. 

Na následujících stránkách bude uveden princip a vlastnosti realizovaných metod, tj. 
spektrální metody, metody Poincaré mapování a korelační metody. Podrobnější popis 
ostatních metod je uveden v [1]. 

6.2 Spektrální metoda 

Spektrální metoda (SM) pro analýzu TWA se v literatuře zabývající se tímto 
problémem [1] vyskytuje nejčastěji a můžeme ji považovat za jakousi “referenční“ metodu 
detekce. Kritéria pro klasifikaci TWA mají mnohdy empirický charakter a názory odborníků 
nejsou vždy jednotné. Rozhodovací pravidla u SM se shodují nejvíce a můžeme je tedy 
považovat za vztažná. Princip analýzy signálu EKG pro stanovení TWA je zobrazen na 
obrázku 48, převzat z [10].  

 

Obrázek 48: Princip výpočtu energetického spektra pomocí FFT. 

Pro analýzu SM je nejprve 100 nebo více cyklů signálu EKG časově vyrovnáno, 
respektive jsou jednotlivé cykly synchronizovány podle polohy maxima QRS komplexu a 
délky odpovídajícího RR intervalu (více viz kapitola 5.5). Nejčastěji se bere 128 cyklů 
(L = 128) jako rozumný kompromis mezi schopností redukovat šum a zároveň sledovat TWA 
s dostatečným časovým rozlišením [5]. Poté je pomocí Fourierovy transformace vypočteno 
spektrum ze vzorků se stejným zpožděním, respektive ze vzorků, které mají stejnou polohu 
vůči poloze R vlny. Tento postup několikrát opakujeme pro různá zpoždění, abychom 
zahrnuli celou dobu trvání vlny-T. Takto vzniklá spektra, odpovídající jednotlivým časovým 
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 sériím, jsou zprůměrňována do výsledného složkového výkonového spektra TWA. Relativní 
frekvence tohoto spektra je udávána pomocí speciálních jednotek tzv. cyklů na tep 
z anglického „cycles per beat“. Zvýšený vrchol ve spektru na relativní frekvenci alternace 

[ ]0,5 RELf = −  pak indikuje přítomnost TWA. Ve spektru se pak ještě někdy vyskytují další 

dva výrazné vrcholy odpovídající kolísaní vlny-T. První na relativní frekvenci [ ]0,2 RELf ≅ −  

způsobený dýcháním a druhý na relativní frekvenci [ ]0,3 RELf ≅ −  způsobený pohybem 

pacienta. Příklad výkonového spektra pozitivního a negativního na TWA ukazuje obrázek 49. 

 

Obrázek 49: Vlevo pozitivní test na TWA spektrální metodou VALT = 66,7 µV, k = 64,8 (viditelná TWA). 
Vpravo negativní test na TWA spektrální metodou VALT = 0 µV, k = 0, signál e0105 svod III, výrazný 

vrchol v okolí relativní frekvence 0,2 je způsoben dýcháním pacienta.  

Bylo dokázáno, že výskyt TWA je častý u pacientů s rizikem výskytu ventrikulárních 
arytmií. V těchto případech se spektrální metoda analýzy TWA ukázala jako spolehlivý 
indikátor míry tohoto rizika [5]. 

Vyhodnocení výkonového spektra získaného SM probíhá následujícím postupem. 
Nejdříve určíme průměrnou hodnotu energie v pásmu šumu blízkém [ ]0,5 RELf = −  například 

v pásmu 0,40 0,49NOISEf ∈ −  a označíme ji jako 2
NBS Vµ   . Dále určíme energii na 

[ ]0,5 RELf = −  a označíme ji 2
0,5S Vµ   . Výsledná energie TWA označená jako ALTS  je pak 

dána vztahem 

                                                       2
0,5   VALT NBS S S µ = −   .                                               (21) 

Dále pak můžeme snadno určit velikost alternujícího napětí TWA ALTV  jako druhou 

odmocninu energie TWA ALTS  

                                                         [ ]    VALT ALTV S µ= .                                                   (22) 

Pokud je altS  negativní, považujeme hodnotu altV  za nulovou. Abychom mohli stanovit 

statistický stupeň spolehlivosti SM, vypočítáme ještě koeficient k, který je dán vztahem  

                                                              [ ]    -ALT

NOISE

S
k

σ
= ,                                                      (23) 
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kde NOISEσ  je směrodatná odchylka šumu σ  z pásma 0,40 0,49NOISEf ∈ − . Koeficient k 

určuje poměr energie TWA vůči směrodatné odchylce šumu okolí. Klasifikovat TWA pomocí 
SM je tedy možné pouze v případě optimálního poměru TWA a šumu. Jako mez je ve většině 
literatury udáváno 3k ≥ . Kritérium pro klasifikaci TWA převzaté od americké firmy 
Cambrige Heart Inc. [6] z roku 1998 je obsaženo v tabulce 6. 

Výsledek testu Výsledky TWA analýzy 

  
Pozitivní 

1,9ALTV Vµ≥ , 
3k ≥ , 

trvalá TWA po dobu ≥ 1 minutě při tepové frekvenci ≤ 105 min-1 

  
Negativní 

přechodná TWA při tepové frekvenci ≤ 110 min-1 
není přítomna, srdeční tep ≥ 105 min-1 po dobu ≥ 1 minutě, 

1,9ALTV Vµ≤  

Nelze rozhodnout  tepová frekvence ≥ 105 min-1 po dobu ≥ 1 minutě, 

přítomnost trvalé TWA nelze potvrdit, 1,9ALTV Vµ≤ . 

  
Neúplný výsledek 

tepová frekvence ≤ 105 min-1  
test nebyl pozitivní nebo nelze provést stimulaci 
srdečního rytmu na 105 min-1 

Tabulka 6: kritéria klasifikace TWA pro SM, p řevzato od Cambrige Heart Inc. 1998. 

6.3 Metoda Poincaré mapování 

Metoda Poincaré mapování (PM) bývá používána pro analýzu dynamických systémů, 
které ve svém chování vykazují periodicitu respektive kvazi periodicitu [7]. Nechť y(t) je 
analyzovaný EKG signál, který představuje jednorozměrný záznam kvazi-periodické srdeční 

elektrodynamiky. Pak ( )n QRSy t t+ ∆ bude vzorek signálu se zpožděním t∆  následující i-tý 

detekovaný QRS komplex. Série diskrétních map  

                                         ( ) ( ) ,  1,2,...n QRS n QRSy t t y t t n + ∆ = Ψ + ∆ =                                 (24) 

vzniklých z množiny vzorků signálu { }1 2, ,..., ,...nP y y y=  se nazývá Poincarého mapa nebo 

někdy Poincaré rozložení. Poincaré mapa může být zobrazena jako rozptylový diagram 
vykreslující vzorky 1ny +  oproti vzorkům ny  nebo jako diagram vzorků ( )2 1n ny y+ +−  oproti 

vzorkům( )1n ny y+ − . Při prozkoumání geometrické distribuce bodů mapy můžeme získat 

cennou informaci o dynamické stabilitě periodického systému. Například můžeme v systému 
detekovat deterministický chaos [7]. Geometrická distribuce bodů Poincaré mapy pro 
normální „zdravý“ EKG signál předpokládá jediný bezstrukturní shluk bodů. Tento případ 
ukazuje obrázek 50. Na druhou stranu, jestliže EKG signál obsahuje elektrickou nestabilitu 
vln-T, neboli jsou přítomné TWA, se jediný shluk bodů Poincaré mapy rozdvojí do dvou 
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samostatných shluků. Tyto shluky reprezentují periodické zdvojení v repolarizačních fázích 
akčního potenciálu srdečního svalu. Příklad této mapy je zobrazen na obrázku 51. 

 

Obrázek 50 Poincaré mapa pro 50. vzorek 128 T-vln signálu EKG e0105 svod III, bez přítomnosti TWA  

 

Obrázek 51: Poincaré mapa pro 50. vzorek 128 T-vln signálu EKG e0105 svod III, uměle přidaná TWA o 
amplitudě VALT = 80 µV.  

Jednoduchým změřením vzdálenosti mezi středy shluků bodů stanovíme velikost TWA. 
Vzdálenost mezi shluky ALTV  můžeme vypočíst jako [8]  
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       [ ] [ ]{ } [ ] [ ]{ } [ ] [ ]{ } [ ]1 1 12  ALT n n n n n nV E y p y p E y p y p E y p y p Vµ+ − −= − − − ≅ − ,       (25) 

kde .  představuje absolutní hodnotu a E je střední hodnota vypočítaná pro analyzovanou sérii 

vln-T. Očekávaný výsledek v [1] je odhadem průměrných hodnot uvnitř analytického okna 
délky L = 100 cyklů, určený jako 

          [ ] [ ] [ ] ( ) [ ]
2

1
( ) 11

2

1 2 2
2 ( ) ( 1 ) ,

l
l

j

ALT n n j w
l L n l Ln

V y p y p y p Y p l
L L L−

− = − += +

= − = − − =∑ ∑ .           (26) 

Při klasifikaci TWA pomocí Poincaré mapy však nastává několik problémů. Hlavní 
potíž spočívá v určení jednotlivých shluků bodů v případě, kdy mapa neobsahuje čistě dva 
shluky bodů a dochází k různému prolínání bodů mapy (nastávalo v drtivé většině případů, 
kdy je detekována TWA). Příklad takové situace je zobrazen na obrázku 52. 

 

Obrázek 52: Vlevo PM signálu e0105 svod III s uměle přidanou TWA V ALT = 27 µV. Vpravo PM signálu 
e0105 svod III, TWA detekována SM s amplitudou VALT = 41 µV, k = 83. 

Autoři metody v [8] popisují princip analýzy TWA jen velmi stručně. Chybí například kritéria 
pro klasifikaci nebo popis z kolika vzorků a z jakých úseků vlny-T výslednou Poincaré mapu 
určovat. V této diplomové práci je mapa počítána z jednoho až tří vzorků v oblasti vrcholu 
vlny-T (amplituda TWA nabývá maximální hodnoty). Další problém nastává při výpočtu 
vzdálenosti jader shluků, jelikož vzdálenost shluků ve směru osy x se nemusí shodovat se 
vzdáleností ve směru osy y. Možným řešením je uřčení amplitudy alternace VALT z 
geometrické vzdálenosti jader shluků. 

Další možnost výpočtu amplitudy alternace VALT, uváděná v [10], používá funkci 
hustoty (četnosti) rozložení bodů podle osy x nebo y. Tuto funkci můžeme nazvat spojitou 
reprezentací histogramu hustoty bodů mapy. Příklad takovéto funkce je na obrázku 50 a 51. 

Velikost TWA pak určíme jako vzdálenost maxim funkce hustoty z intervalů ( ,0−∞ ,( )0,∞ . 
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6.4 Vlastnosti spektrální metody a metody Poincaré mapování 

Grafické znázornění principu analýzy spektrální a Poincaré metodou je na obrázku 53. 

 

Obrázek 53: Princip detekce TWA pomocí SM a PM. 

Hlavní výhoda spektrální metody spočívá ve schopnosti odhalit jakoukoli 
proměnlivost ve tvaru vlny-T a to i v případech, kdy amplituda nebo plocha vln-T zůstává 
konstantní. Další výhodou je odolnost metody na příliš vysoký odhad amplitudy TWA, 
jelikož při vyhodnocení je brána v potaz úroveň šumu v signálu a výsledné výkonové 
spektrum je tvořené zprůměrněním dílčích spekter. Proto je zde i menší šance na detekci 
falešných alternací způsobených náhodnými variacemi šumu. Spektrální metoda dosahuje 
vysoké citlivosti při detekci TWA a umožňuje detekovat alternace o amplitudě řádu jednotek 
mikrovoltů. Jedinou nevýhodou SM je omezená schopnost detekovat krátkodobou TWA. 

Metoda Poincaré mapování může být použita jako alternativa ke SM. Umožňuje nám 
získat kvantitativní pohled na TWA. Její výhodou je schopnost lokální analýzy TWA ve 
smyslu prozkoumání alternace vlny T v jednotlivých cyklech EKG, popřípadě i v jednotlivých 
vzorcích. Metoda je výpočetně jednoduchá. Mapa je zkonstruována z časově uspořádaných 
vzorků T-vln jednotlivých cyklů EKG signálu. Metoda je vhodná pro získání představy o 
obrazu mezi dynamikou srdeční repolarizace a pravidelným srdečním rytmem [7]. Na druhou 
stranu citlivost PM je podstatně nižší než citlivost SM. Při testování signálů EKG Evropské 
ST-T Databáze PM jsem ověřil, že k charakteristickému rozdvojení shluků bodů mapy 
dochází, až když amplituda TWA přesáhne zhruba hranici 20 až 45 µV v závislosti na 
vlastnostech signálu. Další nevýhoda ve srovnání se SM spočívá v obtížné klasifikaci TWA a 
v problematickém výpočtu amplitudy alternace, který je v některých případech nespolehlivý. 
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Největším nedostatkem obou metod je neschopnost podat jakoukoliv informaci o 
průběhu a vývinu TWA v čase a neschopnost detekovat krátkodobou TWA. Tento nedostatek 
se dá do určité míry korigovat změnou délky analytického okna. Použijeme-li kratší 
analytické okno (nejčastěji L = 16, 32, 64 cyklů) můžeme získat lepší představu o vývinu 
TWA v čase a detekovat i relativně krátkodobou alternaci. Nicméně čím kratší analytické 
okno zvolíme, tím více se uplatní vliv šumu a zhorší se přesnost odhadu úrovně alternace.  
Zvýší se pravděpodobnost výskytu falešně negativní detekce. Na zprůměrňování spekter se dá 
pohlížet jako na kumulační metodu zvýraznění signálu v šumu prováděnou ve spektrální 
oblasti. V tomto případě jde tedy o kumulaci s rovnoměrnými vahami a pevným oknem 
délky L. Autoři v [1] uvádějí, že analytické okno délky L = 32 cyklů poskytuje dobrý 
kompromis mezi schopností detekovat krátkodobou TWA a odolností na přítomný šum. 
V této diplomové práci bylo ověřeno, že analytické okno délky L = 32 cyklů je nejkratší 
možné okno použitelné pro SM, při kterém je zachován poměr signál šum v dostatečné míře 
nutné pro spolehlivost měření. Tabulka 7 a obrázek 54 ukazují závislost koeficientu k na délce 
analytického okna L. Uváděné hodnoty byly získány zprůměrněním hodnot ze čtyř různých 
úseků signálu EKG e0105 svodu III s uměle přidanou TWA o amplitudě VALT = 28,9 µV 
(přičtením Gausova okna ke každé sudé vlně-T). 

L[cyklech] 178 128 100 80 64 50 40 32 24 18 
K [-] 372 169,2 125,3 107,7 81,7 62,3 31,2 18,6 2,71 2,38 

VALT [µV] 34,3 33,5 32,8 32,6 30,7 30,1 29,7 29,5 26,8 26 

Tabulka 7: Vliv délky analytického okna L na přesnost měření k a odhad amplitudy VALT  TWA signálu 
e0105 svod III. 
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Obrázek 54: Vliv délky analytického okna L na přesnost měření k TWA signálu e0105 svod III. 

Z tabulky 7 je patrné, že velikost koeficientu k přímo závisí na délce analytického okna L. To 
je způsobeno zprůměrňováním spekter. Čím více spekter zprůměrníme, tím více omezíme vliv 
šumu (s delším L klesá směrodatná odchylka šumu → roste k viz vztah (23)). Dále je vidět, že 
i odhad amplitudy TWA mírně závisí na velikosti analytického okna, jelikož při výpočtu 
amplitudy alternace je brána v potaz i velikost šumu okolí (s delším L klesá průměrná hodnota 
šumu → roste VALT viz vztah (22)).  
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Protože mají výsledky dosažené SM při detekci TWA rozhodující charakter. Bude 
dále testován i vliv hustoty vzorkování ventrikulární repolarizační fáze (ST-T intervalu) na 
odhad amplitudy alternace a velikost konstanty k. Simulace byla prováděna na 128 a 64 
cyklech signálu e0105 svod III. Vzorkování je vhodně voleno tak, aby byl vždy rovnoměrně 
pokryt hlavně prostřední úsek vln-T (tj. oblast s největší amplitudou TWA). Před přidáním 
umělé alternace o amplitudě ALTV = 28,57 µV byly naměřeny hodnoty k = 0, ALTV  = 0 µV. 

Výsledky simulace jsou obsaženy v tabulce 8, 9 a na obrázku 55. 

Vzorků/tep 46 31 21 16 9 7 6 5 4 3 
VALT(µV) 93,5 86,4 64,1 61,5 50,6 45,2 40.32 36,5 31,2 23.5 

k (-)64 239.6 276,4 229,7 279.7 264,1 260,2 252,3 274.0 287,9 250.6 

Tabulka 8: Vliv hustoty vzorkování ventrikulární re polarizační fáze na odhad amplitudy alternace 
analytické okno délky L = 128 cyklů. 

Vzorků/tep 46 31 21 16 9 7 6 5 4 3 
VALT(µV) 84,1 78,0 62,2 55,4 46,4 41,1 36,3 33,2 28,0 20,1 

k (-)64 58,2 60.5 59,1 60.3 67,5 69.8 62,1 62,2 51,8 47,1 

Tabulka 9: Vliv hustoty vzorkování ventrikulární re polarizační fáze na odhad amplitudy alternace 
analytické okno délky L = 64 cyklů. 
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Obrázek 55: Vliv hustoty vzorkování na odhad amplitudy TWA pro L = 128 a 64 cyklů. 

Z uvedených tabulek 8, 9 a obrázku 55 vyplývá, že hustota vzorkování ST-T intervalu má 
značný vliv na odhad amplitudy TWA, naopak vliv na velikost koeficientu k je zanedbatelný. 
Na odhad amplitudy alternace má navíc vliv i poloha vzorků v repolarizační fázi. V oblasti 
vrcholu vlny-T je totiž amplituda alternace větší než na jejích okrajích. Ze simulace vyplývá, 
že optimální vzorkování repolarizační fáze pro SM dosáhneme použitím 4 až 7 vzorků 
rovnoměrně pokrývající oblast vlny-T. Použijeme-li vzorkování větší hustoty, dochází 
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k značnému nadhodnocení amplitudy alternace.  

Z výše uvedených důvodů, které limitují použitelnost SM a PM pro detekci 
krátkodobé TWA, bude navržena navíc ještě třetí metoda detekce. A to korelační metoda, jež 
nám umožňuje sledovat průběh a velikost TWA v každém jednotlivém cyklu (D = 1, L = 7).  

6.5 Korela ční metoda 

Princip korelační metody (KM) spočívá ve výpočtu korelačního indexu ACI [9], který 
postupně každou T-vlnu porovnává se vzorem (vzor bývá určen jako medián vlny-T, přičemž 
se doporučuje počítat ze 128 nebo více vln-T) repolarizačního segmentu. Korelační index tedy 
můžeme vypočítat pro každou j-tou vlnu-T jako 
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1

     1:128
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j med
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j N
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i

T i T i
ACI j

T i

=

=

⋅
= = −
∑

∑
,                                       (27) 

kde N je počet vzorků intervalu vlny T a medT  je medián vypočtený alespoň ze 128 vln-T. Ze 

vztahu (27) vyplývá, že pokud celková hodnota ACI  se rovná 1, neboli všechny vlny-T jsou 
identické, můžeme konstatovat, že v EKG signálu není přítomna TWA. Ukázka korelačního 
indexu při negativním testu TWA je na obrázku 56. Jestliže ale hodnota 1jACI >  (tj. 

amplituda vlny jT  je větší než medT ), respektive 1jACI <  (tj. amplituda vlny jT  je menší než 

medT ) a celková hodnota sedmi za sebou jdoucích indexů ACI  má charakteristický alternující 

průběh, který ukazuje obrázek 57, pak můžeme konstatovat přítomnost TWA. 

 

Obrázek 56: Ukázka negativní detekce TWA korelační metodou na signálu e0105 svod III. 
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Obrázek 57: Ukázka pozitivní detekce TWA korelační metodou na signálu e0123 svod III, uměle přidaná 
TWA velikosti V ALT = 78 µV  

V tomto případě pak můžeme přibližně určit amplitudu TWA odpovídající j-tému 
alternujícímu intervalu vlny-T podle vztahu  
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Ze vztahu (27) vyplývá, že KM redukuje veškerou informaci o repolarizační fázi do 
jediné hodnoty, kterou je korelační index. Tudíž nemůžeme získat žádnou informaci o 
rozložení TWA během ventrikulární repolarizační fáze [ ]la n . 

Autoři metody [8] porovnávali vlastnosti SM a KM z několika hledisek a došli 
k následujícím závěrům. Korelační metoda je více robustní při horší segmentaci a časové 
synchronizaci jednotlivých vln-T než SM. KM dosahuje stejných nebo lepších výsledků i při 
zahrnutí ST segmentu do analyzované části signálu EKG, ale je více náchylná na falešně 
pozitivní detekci za přítomnosti šumu. Hlavní výhodou KM je schopnost detekovat i 
krátkodobou (nestacionární) TWA, přičemž je možné detekovat alternace již ze sedmi cyklů 
T-vln. Další přednost KM spočívá ve schopnosti detekovat TWA i při nižších vzorkovacích 
frekvencích [11]. Jako optimální je uváděna vzorkovací frekvence 250 Hz, ale schopnost 
detekce TWA KM byla ověřena i při nižších vzorkovacích kmitočtech. Hlavní omezení 
korelační metody spočívá ve velké citlivosti na drift nulové izolinie a na neschopnosti určit 

[ ]la n . 

Při testování signálů EKG z Evropské ST-T Databáze KM se potvrdila schopnost 
metody detekovat i velmi krátkodobé TWA. Na druhou stranu se potvrdila i velká nevýhoda 
metody spočívající ve velmi vysoké citlivosti na přítomnost rušivých komponent s vysokou 
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amplitudou (vliv dýchání, drift nulové izolinie a pomalé fyziologické kolísání signálu). 
V těchto případech korelační index alternuje pod a nad mediánovou hodnotou a detekce TWA 
je falešně negativní. Vhodná úprava metody, která by tento nedostatek umožnila eliminovat, 
by mohla být zajímavým tématem do budoucna. Jako možné řešení by se nabízelo použití 
vhodné filtrace matice obsahující ST-T segmenty. Tak abychom zabránili pomalému kolísání 
korelačního indexu. Dále by bylo vhodné nalézt optimální kritérium pro velikost amplitudy 
alternace VALT(j) při kterém by byl test vyhodnocen jako pozitivní. 

6.6 Výsledky detekce a analýzy TWA 

Zadání této diplomové práce obsahuje požadavek na porovnání výsledků detekce 
TWA spektrální metodou a metodou Poincaré mapování s výsledky uvedenými v databázi. 
Jelikož však Evropská ST-T Databáze neobsahuje žádné informace o TWA, nelze tento 
požadavek splnit. Na následujících stránkách budou uvedeny výsledky detekce TWA, 
dosažené výše realizovanými metodami, na několika vybraných signálech Evropské ST-T 
Databáze.  

 Tabulky 10, 11, 12 a 13 obsahují klasifikaci TWA jednotlivými metodami detekce v 
úsecích signálů, ve kterých byly detekovány alternace vlny-T. Poznámka: PM1 představuje 
výsledky detekce dosažené PM klasifikované z funkce hustoty a PM2 výsledky klasifikované 
z geometrické vzdálenosti středů shluků bodů mapy více viz kapitola 6.3. U korelační metody 
je udávaná hodnota amplitudy TWA VALT vypočtena jako střední hodnota z VALT(j). 

Signál: e0105 svod III a V4, Věk: 65, Pohlaví: muž, Klinické nálezy: Mixed angina, Inferior 
myocardial infarction, 3-vessel disease, Léčba: verapamil, Záznamové zařízení typu: ICR 
7200.  

Úsek signálu [s] 
e0105 Svod III 

SM 
k[-] 

SM 
VALT  [µV]  

PM1 
VALT  [µV]  

PM2 
VALT  [µV]  

KM  
ACI[-]  

 

KM 
VALT  [µV] 

243 - 404 10,5 5,4 - 3,5 - - 
1260 - 1377 5,4 3,7 - - - - 
4864 - 5025 32,6 37,3 - 28,0 4 11,2 
5836 - 5997 98,5 85,2 41,6 66,8 40 37,5 
6010 - 6171 5,7 46,7 - 64,4 17 31,1 

e0105 Svod V4  
243 - 404 4,9 2,6 19 - - - 

4864 - 5025 20 5,6 27 - - - 
5836 - 5997 27 10,5 - - - - 
6010 - 6171 7,5 7,5 - - - - 

Tabulka 10: Nalezené úseky pozitivní na TWA a jejich klasifikace v signálu e0105. 

Signál e0113 svod III a V4, Věk: 55, Pohlaví: muž, Klinické nálezy: Mixed angina, 3-vessel 
dinase, Léčba: nitrates, verapamil, Záznamové zařízení typu: Oxford Medilog 4-24. 
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Úsek signálu [s] 
e0113 Svod III 

SM 
k[-] 

SM 
VALT  [µV]  

PM1 
VALT  [µV]  

PM2 
VALT  [µV]  

KM  
ACI[-]  

 

KM 
VALT  [µV] 

1216 - 1367 3 2,9 - - 1 0,7 
1463 - 1614 3,2 3,1 - - 1 0,9 
1808 - 1922 3,3 13,7 - 28,2 1 3,6 
3225 - 3458 3,2 6,9 - 11,7 - - 
3857 - 3989 18,7 7,5 - - - - 

e0113 Svod V4  
930 - 1060 4,8 6,0 - 7,9 - - 
3271 - 3404 3,8 26,1 - 74,0 - - 
5187 - 5319 3,2 19,1 - 46,8 - - 
5719 - 5851 7,2 27,1 - 101,8 - - 

Tabulka 11: Nalezené úseky pozitivní na TWA a jejich klasifikace v signálu e0113. 

Signál: e0123 svod V4 a III, Věk: 58, Pohlaví: muž, Klinické nálezy: Resting angina, Anterior 
myocardial infarction, 1-vessel disease (LAD), Aortic valvular regurgitation, Léčba: nitrates, 
diltiazem, Záznamové zařízení typu: ICR 7200.  

Úsek signálu [s] 
e0123 Svod V4 

SM 
k[-] 

SM 
VALT  [µV]  

PM1 
VALT  [µV]  

PM2 
VALT  [µV]  

KM  
ACI[-]  

 

KM 
VALT  [µV] 

522 - 626 - - - 5,6 5 3,7 
1776 - 1883 3,3 5,3 - 4,7 3 2,7 
2508 - 2612 7,1 7,8 - 1,23 - - 
2926 - 3030 6,1 4,7 - - - - 

e0123 Svod III  
2883 - 2966 19,1 5,8 - - - - 

Tabulka 12: Nalezené úseky pozitivní na TWA a jejich klasifikace v signálu e0123. 

Signál e0151 svod V3 a III, Věk: 56, Pohlaví: muž, Klinické nálezy: 1-vessel disease (LAD), 
Léčba: nifedipine, nitrates, Záznamové zařízení typu: Oxford Medilog 4-24.  

Úsek signálu [s] 
e0151 Svod V3 

SM 
k[-] 

SM 
VALT  [µV]  

PM1 
VALT  [µV]  

PM2 
VALT  [µV]  

KM  
ACI[-]  

 

KM 
VALT  [µV] 

133 - 268 4,3 4,3 - - - - 
665 - 820 3,5 9,2 11,2 12,6 - - 

2261 - 2392 8,2 7,0 - 2,3 1 2,6 
2395 - 2536 3,9 6,9 - 6,5 6 3,9 
4522 - 4649 5,1 8,1 - 4,5 - - 
5586 - 5637 4,9 16,6 - 29,3 - - 

Tabulka 13: Nalezené úseky pozitivní na TWA a jejich klasifikace v signálu e0151. 



 

 
61 

Signály ve kterých nebyly detekovány alternace vlny-T: 

Signál e0103 svod V4 a III, Věk: 62, Pohlaví: muž, Klinické nálezy: Mixed angina, 1-vessel 
disease (RCA), Léčba: nitrates, diltiazem, Záznamové zařízení typu: ICR 7200. 

Signál e0107 svod V3 a V4, Věk: 52, Pohlaví: muž, Klinické nálezy: Mixed angina, 1-vessel 
disease (LCX), Léčba: nitrates, verapamil, Záznamové zařízení typu: Oxford Medilog 4-24. 

Signál e0119 svod V4 a III, Věk: 51, Pohlaví: muž, Klinické nálezy: Resting angina, Normal 
coronary arteries, Léčba: nitrates, nifedipine, diltiazem, Záznamové zařízení typu: ICR 7200. 

Signál e0121 svod V4 a III, Věk: 51 Pohlaví: muž, Klinické nálezy: Resting angina, Normal 
coronary arteries, Léčba: nitrates, nifedipine, diltiazem, Záznamové zařízení typu: ICR 7200.   

Signál e0607 svod V5 a V6, Věk: 70, Pohlaví: žena, Klinické nálezy: Resting angina, Infero-
lateral myocardial infarction, Arterial hypertension, 3-vessel dinase, Léčba: nitrates, 
verapamil, Záznamové zařízení typu: Del Mar Avionics 445B. 

Při testování signálů EKG z Evropské ST-T Databáze a při simulacích s uměle 
přidanou TWA do těchto signálů byly ověřeny vlastnosti jednotlivých metod, které přehledně 
shrnuje tabulka 14. 

Metody detekce TWA: SM PM KM 
Citlivost metody detekovat TWA 

s amplitudou VALT co nejnižší 
úrovně ve 128 cyklech: 

 
1 – 9 µV 

 

 
20 – 45 µV 

 

 
10 – 30 µV 

 
Schopnost detekovat krátkodobou 

TWA (uměle přidaná alternace 
VALT = 30 µV do 13 sudých cyklů, 

to je10% ze 128 cyklů): 

 
ANO 

 
ANO 

 
ANO 

 

Poznámky: nejspolehlivější nízká citlivost málo robustní 

Tabulka 14: Vlastnosti realizovaných metod detekce TWA. 

Citlivost jednotlivých metod je udávána formou intervalu, jelikož přímo závisí na kvalitě 
zpracovávaného signálu. Schopnost detekovat krátkodobou TWA byla ověřena u všech 
realizovaných metod. U SM a PM je schopnost detekovat krátkodobou alternaci limitována 
délkou analytického okna. Omezení KM je dáno hlavně její malou robustností. Jelikož 
schopnost detekce TWA pomocí KM selhává, v případě kdy signál obsahuje pomalé změny 
s vysokou amplitudou. Z prováděných testů se dále ukázalo, že metoda PM je velmi málo 
citlivá. Pro detekci alternace se dá použít pouze jako doplňující alternativa ke SM. 
K rozdvojování shluků bodů mapy totiž dochází, až když amplituda alternace přesáhne hranici 
minimálně 20 µV. Při klasifikaci TWA s menší amplitudou je vyhodnocován tvar, rozložení a 
hustota jednoho „deformovaného“ shluku bodů a tato analýza není spolehlivá. Z těchto tří 
metod detekce se tedy jako nejspolehlivější ukázala spektrální metoda. Jež patří mezi 
nejrozšířenější metodu detekce TWA a na jejímž principu fungují i komerční přístroje.  

 



 

 
62 

7 Závěr 

Cílem práce bylo rozměření signálu EKG pro následnou analýzu TWA. K tomuto 
účelu byla použita DTWT s kterou bylo dosaženo velice dobrých výsledků. Detektor QRS 
komplexů, založený na vlnkové transformaci, dosáhnul nízké chybovosti CH = 0,547 % při 
prahování z maxima a CH = 0,474 % při prahování z průměru. Výborných výsledků bylo 
dosaženo i při filtraci signálů Wienerovským vlnkovým filtrem, který po filtraci dosáhnul 
konečného zlepšení poměru signál šum o 8,969 dB. K potlačení driftu nulové izolinie byla 
použita nelineární metoda filtrace založená na interpolaci kubickým splainem. K rozměření a 
filtraci signálů EKG byly použity upravené algoritmy programového prostředí matlab 
umožňující reálnou redundantní DTWT, jež mi byly poskytnuty spolu se zadáním práce.  

Postup předzpracování signálu EKG a následné analýzy TWA byl popsán jako obecný 
systém společný pro všechny metody detekce a klasifikace. Taktéž popis a rozdělení 
konkrétních metod detekce TWA je koncipováno formou všeobecného přehledu a z tohoto 
pohledu bylo cílem práce posloužit jako metodologický souhrn obsahující dosavadní 
poznatky o analýze TWA.  

V diplomové práci byly navrženy tři algoritmy pro stanovení rizika náhlé srdeční smrti 
pomocí analýzy signálu EKG v oblasti vlny-T. Schopnost detekce TWA navržených metod 
byla ověřena na signálech z Evropské ST-T databáze. Testováním těchto algoritmů jsem došel 
k následujícím závěrům. Nejspolehlivějších výsledků dosahuje algoritmus založený na 
spektrální analýze. Nevýhoda spektrální metody spočívající v neschopnosti detekovat 
krátkodobou TWA nebo podat informaci o jejím průběhu v čase se dá do značné míry 
eliminovat zkrácením délky analytického okna. Algoritmus založený na Poincaré mapování 
dosahuje nízké citlivosti a je obtížně realizovatelný z pohledu klasifikace TWA.  Pro detekci 
alternace se dá použít pouze jako doplňující alternativa ke SM. Algoritmus detekce založený 
na výpočtu korelačního indexu vyžaduje vysokou kvalitu analyzovaného signálu EKG. Pro 
dosažení spolehlivých výsledků by bylo nutné odfiltrovat pomalé změny v oblasti vlny-T 
s vysokou amplitudou. Nalezení takového filtru by mohlo být zajímavým tématem pro další 
zkoumání.  

U nemocných se srdečním onemocněním lze předpokládat riziko náhlé srdeční smrti. 
Jako nejlepší metoda primární prevence je v současné době používána implantace 
kardioverter-defibrilátoru. Paušální užití této metody u všech pacientů se srdečním 
onemocněním však není možné z medicínských, etických a ekonomických důvodů. Navíc se 
tato skupina podílí na celkovém počtu případů náhlé srdeční smrti v populaci jen zhruba 
75 %. Proto je cílem stratifikace nalezení vhodného algoritmu vyšetření, jenž by dokázal co 
nejpřesněji v běžné populaci identifikovat skupinu pacientů ohrožených náhlou srdeční smrtí. 
Mezi neinvazivní stratifikační znaky patří: přítomnost nesetrvaných komorových tachykardií, 
přítomnost pozdních komorových potenciálů, variabilita srdečního rytmu, turbulence 
srdečního rytmu a v neposlední řade i přítomnost alternace vlny-T. Z výše uvedených faktů 
vyplývá, že pozitivní test na TWA může být důležitým spolurozhodujícím kriteriem při volbě, 
zda někomu implantovat drahý kardioverter-defibrilátor. 

Výhody testů analyzující TWA spočívají v neinvazivním měření, pohodlí pacienta, 
možnosti snadného opakování a nízkých nákladech.  
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Zkratky a symboly 

EKG elektrokardiogram 
TWA alternace vlny-T 
LQTS dlouhý QT syndrom 
WT vlnková transformace 
CWT spojitá vlnková transformace 
FT Fourierova transformace 
STFT krátkodobá Fourierova transformace 
DWT diskrétní vlnková transformace 
DTWT vlnková transformace s diskrétním časem 
WF Wienerův filtr 
SNR poměr signál/šum 
SM spektrální metoda 
PM metoda Poincaré mapování 
KM korelační metoda 
ACI korelační index alternace 
 
 
a dilatace vlnky 
al(n) rozložení alternace během ventrikulární repolarizační fáze 
b časový posun vlnky 
bl vzdálenost od vrcholu R vlny v l-tém cyklu 
CP celkový počet QRS komplexů 
D posuv analytického okna 
Do délka časového okna 
E střední hodnota 
Fd(z), fd(n)  přenosová funkce a impulsní charakteristika rekonstrukční dolní propusti 
Fh(z), fd(n)  přenosová funkce a impulsní charakteristika rekonstrukční horní propusti 
FN falešně negativní detekce 
FP falešně pozitivní detekce 
frel relativní frekvence 
fvz vzorkovací frekvence 
Hd(z), hd(n) přenosová funkce a impulsní charakteristika rozkladové dolní propusti 
Hh(z), hh(n) přenosová funkce a impulsní charakteristika rozkladové horní propusti 

0 1/H H  hypotéza o nepřítomnosti/přítomnosti alternace vlny-T 

CH chybovost QRS detektoru 
j index pásma DTWT 
k statistický stupeň spolehlivosti spektrální metody 
Kj empiricky zvolená konstanta v pásmu j  
L délka analytického okna 
n index vzorku diskrétního signálu 
N délka posloupnosti 
fj(n) odhad užitečného signálu v pásmu j 
RRl RR interval v l-tém cyklu 
σj směrodatná odchylka šumu v pásmu j 
t spojitě proměnný čas 
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ALTS  energie užitečného signálu na relativní frekvenci frel = 0,5 

NBS  průměrná hodnota šumu v pásmu blízkém frel = 0,5 

Tmed mediánová vlna-T 
VALT amplituda alternace vlny-T 
x(n) vstupní diskrétní signál 
x(t) vstupní spojitý signál 
y(a,b) výstup WT{x(t)} 
y(j,k) výstup DWT{x(t)} (j je kmitočtové měřítko, k je časové měřítko) 
yj(n) koeficienty DTWT{x(t)} v j-tém pásmu 
y(n) výstupní signál 
z komplexní proměnná 
Ψ(t) mateřská vlnka 
Ψa,b(t) časově posunutá a dilatovaná vlnka 
ω relativní úhlová frekvence ω = 2πf/fvz  
ωvz relativní vzorkovací úhlová frekvence, ωvz = 2π 
zl(p) vektor vzorků l-tého repolarizačního cyklu 
Zl globální repolarizační cyklus 
γz(l) prahová hodnota l-tého cyklu 
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Přílohy 

A. Popis spušt ění programu pro analýzu TWA 

Program aktivujete spuštěním „Analyza_TWA.m“ v programovém prostředí matlab 
R2006a. Pro správnou funkci musí adresář, ze kterého je program spouštěn, obsahovat funkce 
„CancelDelay“, „Loaddata“, „NonDwt“, „NonIDwt“. Vstup programu tvoří signály 
z Evropské ST-T Databáze, které jsou obsaženy v adresáři „Signaly“ (nutné zadat cestu 
k těmto signálům popis je obsažen v programu). Výstupem jsou pak výsledky rozměření 
signálu EKG a analýzy TWA (formou číselných hodnot a obrázků).  
 

B. Seznam program ů, signál ů a dokument ů na přiloženém CD 

Adresář „Analyza TWA“ obsahuje: zdrojový kód programu:  Analyza_TWA.m 
     použité funkce:   CancelDelay.m 
         Loaddata.m 
         NonDwt.m 
         NonIDwt.m 
 
Adresář „Signaly“ obsahuje:  signály s detekovanou TWA „Pozitivni_TWA“ 
     signály s nedetekovanou TWA „Negativni_TWA“ 
     signály netestované na TWA „Netestovano_na_TWA“ 
     popis symbolů anotace „Anotace_popis.txt“  
 
Adresář „Stanoveni_SNR“ obsahuje:zdrojový kód programu: Stanoveni_SNR.m 
     použité funkce:  CancelDelay.m 
         NonDwt.m 
         NonIDwt.m 
     umělý signál EKG:  x12dB.mat 
 
Adresář „dokumentace“ obsahuje: elektronickou formu dokumentace diplomové práce: 
         Abstrakt_Rezac.doc 
         Analyza_TWA_Rezac.doc 


