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1. Úvod

Teorie  waveletů  je  relativně  mladá  matematická  disciplína,  jejíž  kořeny 
sahají přibližně do 80. let 20. století.  Nachází četná využití  zejména v oblasti 
zpracování  signálů  –  například  analýza  nebo  komprese  dat;  postupně 
nahrazuje v mnoha aplikacích Fourierovu transformaci.

Samotná waveletová transformace patří do skupiny lineárních integrálních 
transformací, které jsou obecně definovány vzorcem (1.1).

〈 f t  ,t 〉=∫
−∞

∞

f t *t d t . (1.1)

Jde tedy o množinu průmětů zkoumané funkce f(t) do množiny funkcí ψ(t) 
určujících transformaci.

Wavelet  se  do  češtiny  překládá  jako  „vlnka“,  proto  je  nadále  v textu 
použita česká terminologie.

1.1 Cíl práce

Cílem práce je vyvinout aplikaci v prostředí MATLAB, která umožní redukci 
šumu  v obrazových  datech  při  využití  vlnkové  transformace  pro  samotné 
výpočty. Aplikace bude uživateli umožňovat plnohodnotnou práci bez nutnosti 
hlubší znalosti teorie či programování. Jde tedy o vytvoření grafického rozhraní, 
vhodné řešení načítání a ukládání, jednoduchou prezentaci možných úprav atd.

1.2 Fourierova transformace a řada

Fourierova transformace představuje metodu pro přechod z časové oblasti 
do frekvenční.  Vzhledem k tomu, že vlnková transformace stojí  do jisté míry 
„mezi“ těmito dvěma doménami, je vhodné připomenout stručně FT jako určité 
myšlenkové východisko pro pochopení vlnkové transformace.

Fourierova transformace je definována pro bázovou funkci  t =e− j t , 
tzn. ψ(t) představují harmonické funkce – sinusoidy. Z toho vyplývá, že výsledky 
analýzy provedené touto  metodou budou platné pro signál  jako celek,  a tak 
mohou přesně popsat buď pouze stacionární signál, nebo souhrnné vlastnosti 
celého průběhu signálu. Při  uvažování řady místo transformace při přechodu 
k diskrétním aplikacím pak uvažujeme pouze frekvence  =k⋅0  a k se tak 
stává parametrem popisujícím frekvenci.
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2. Vlnková transformace

Idea  vlnkové  transformace  spočívá  v použití  funkcí  ψ(t) neperiodických 
a ohraničených  (konečných)  v čase,  což  umožňuje  lokalizovat  transformační 
výsledek jak ve frekvenční, tak i časové oblasti. Tyto funkce se nazývají vlnky 
(wavelety)  a jak je možno tušit  z lokalizace transformace ve dvou oblastech, 
budou obecně popsány dvěma parametry na rozdíl od sinusoid využitých ve 
Fourierově transformaci, které mají pouze jeden parametr – frekvenci.

Základem je tzv. mateřská vlnka, která udává tvar všech odvozených vlnek 
odpovídajících  příslušným  parametrům.  Tato  funkce  musí  splňovat  několik 
podmínek:

● je  nenulová pouze na ohraničeném intervalu  v čase (má kompaktní 
nosič)  –  její  limity  v nekonečnech  se  rovnají  nule  (nebo  jsou  tyto 
hodnoty zanedbatelně malé)

● její energie na celé reálné ose je konečná:

∫
−∞

∞

∣t∣2 d t∞ , (2.1)

● má nulovou střední hodnotu:

∫t d t=0 , (2.2)

● osciluje (mění znaménko)

Všechny tyto podmínky lze odvodit  ze dvou základních, totiž  podmínky 
přípustnosti (2.3) kde  Ψ(f) označuje Fourierovu transformaci  ψ(t), a podmínky 
regularity.

∫
−∞

∞ ∣ f ∣2

∣ f ∣
d f∞ . (2.3)

Vlnky s příslušnými parametry, zvanými dilatace a  translace (posunutí), se 
od jediné mateřské vlnky odvozují dle vztahu (2.4) kde τ je translace – posunutí 
v čase a λ dilatace.

  ,t =
1

⋅ t−  . (2.4)

Posunutí umožňuje pokrýt vlnkami postupně celou délku signálu, dilatace 
udává délku nebo roztažení odvozené vlnky a tím i její spektrum. V souvislosti 
s vlnkovou  transformací  se  namísto  termínu  „frekvence“  používá  „měřítko“ 
(scale),  stručněji  lze  tedy  prohlásit,  že  dilatace  ovlivňuje  měřítko  odvozené 
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vlnky.  Člen  −1/2  normalizuje  energii  všech  vlnek  na  stejnou  hodnotu  – 
roztažením se zvětšuje.

3. Vlnková transformace se spojitým časem (CWT)

Samotná vlnková transformace probíhá podle vzorce (3.1). Výsledek pro 
jednorozměrný signál tak představuje dvourozměrná funkce, nazývaná vlnkové 
koeficienty.  Inverzní  transformace  pak  je  (3.2),  tzn.  součet  příspěvků  všech 
jednotlivých vlnek. Stojí rovněž za povšimnutí, že zkoumaná funkce  x(t) musí 
náležet do L2ℝ , tzn. mít konečnou energii.

y  ,= 1

⋅∫
−∞

∞

x t * t− d t , (3.1)

x t =∬ y  , ,t d d . (3.2)

4. Dyadická vlnková transformace (DWT)

CWT vykazuje tři vlastnosti, které ji činí nevhodnou pro praktické využití:

1. Nadbytečnost  dat  (redundance)  –  CWT je  prováděna korelací  signálu 
a souvisle  posouvané  souvisle  roztahované  funkce,  zatímco  pro 
dokonalou rekonstrukci stačí ortogonální báze.

2. Výsledkem  je  nekonečné  množství  koeficientů  (souvislá  funkce  dvou 
proměnných  pro  jednorozměrný  vstup),  což  neumožňuje  jakékoliv 
praktické využití.

3. Pro  většinu  funkcí  nemá  CWT  analytické  řešení  a musí  tak  být 
prováděna numericky.

Základním  východiskem  prakticky  používaných  variant  WT je  omezení 
možných  hodnot  parametrů  τ a λ:  =0

m  a =0
m⋅n0 ,  kde  01 ,  00  

a m ,n∈ℤ ; nejčastěji používanou verzí pak je dyadická vlnková transformace 
(dyadická  DWT),  kde  0=2  (a obvykle  0=1 ).  Toto  je  významným 
zjednodušením  při  digitální  a počítačové  realizaci  DWT  a odpovídá  dobře 
i např. lidskému sluchu.

y m ,n= 1
2m

∫
−∞

∞

x t *2−m t−n0d t . (4.1)

Pro dyadickou WT tedy platí rovnice (4.1) kde parametr m charakterizuje 
kmitočtové a n časové měřítko. Konstanta τ0 závisí  na šířce pásma mateřské 
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vlnky 0=
1

2 B   a určuje hustotu vzorkování koeficientů v časové oblasti.

Obr. 1: Rozložení dyadické WT v čase a frekvenci / měřítku.

Z Fourierova  obrazu  m-té  vlnky  vyplývá,  že  roztažení  vlnky  na 
2m-násobnou délku v čase způsobí kompresi spektra na 1/2m-násobnou šířku 
a posunem jeho centra na  1/2m  šířky předchozího spektra.  Rozsah v čase se 
zdvojnásobí, ale frekvenční rozsah klesne na polovinu. Dyadická WT tak vytváří 
nerovnoměrně rozloženou množinu koeficientů y(m,n)  – s každou následující 
hodnotou m se spektrum zmenšuje na polovinu – dochází ke „zředění“ v obou 
osách a spektrum celé soustavy vlnek získává oktávovou podobu, což nejlépe 
ilustrují obrázky 1 a 2. (Umístění bodů v obr. 2 odpovídá obrázku 1 otočenému 
vzhůru nohama.)

Laicky  řečeno,  oblasti  působnosti  jednotlivých  koeficientů  výsledku 
dyadické WT vytváří určitou strukturu v dvourozměrném prostoru, jehož první 
rozměr  představuje  doménu  časovou  a druhý  frekvenční.  Tato  struktura  je 
charakteristická změnou velikosti oněch oblastí na poloviny a dvojnásobky.

Obr. 2: Rozložení koeficientů dyadické WT (s podvzorkováním) v čase a frekvenci / měřítku.
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4.1 Realizace DWT – banky filtrů

Při  zavedení substituce  2−mt−n0=2−mT  pak můžeme přepsat rovnici 
DWT do podoby (4.2) a v ní rovnice jednotlivých vlnek na (4.3).

1
2m

*2−mt−2mn0=m
* t−2mn0  , (4.2)

y m ,n= 1
2m

∫
−∞

∞

x T2m n0
*2−mT dT ;

y m ,n = 1
2m

∫
−∞

∞

x T *2−mT−2mn0dT
. (4.3)

Korelace signálu x(t) s vlnkami poté může být přepsána jako konvoluce 
s časově  reverzními  funkcemi  (4.4),  kde  hm je  označení  pro  odezvu  filtru. 
Výsledný zápis dyadické WT je tedy (4.5) a lze ji realizovat bankou oktávových 
filtrů  s charakteristikami  hm(t).  Jednotlivé  vlnky  tedy  mají  obecně  charakter 
pásmové propusti.

y m ,n=x t ∗m
* 2m0−t  ;m

* ≡hm , (4.4)

y m ,n=∫
−∞

∞

x T hm2
mn0−T dT=∫

−∞

∞

hmT  x 2
mn0−T dT . (4.5)

Při  pohledu  na  rozložení  částí  spektra  pokrytých  jednotlivými  vlnkami 
(obr. 1) je navíc zřejmé, že každý filtr s nižším indexem m musí pokrývat právě 
vyšší polovinu části spektra pod předchozím filtrem, jde tedy z jistého hlediska 
o konvergentní  geometrickou  řadu.  To  však  znamená,  že  oktávový  rozklad 
spektra  tímto  způsobem  nikdy  nedosáhne  nulové  frekvence  a bude  navíc 
nekonečný. Proto je pro analýzu poslední, nejnižší části spektra využívána tzv. 
měřítková funkce (scaling function) označená  Φ s charakterem dolní propusti. 
Tak jako vlnky, i ona musí splňovat podmínku přípustnosti.

Obr. 3: Výsledné pokrytí spektra jednotlivými vlnkami a měřítkovou funkcí.

Vzhledem k tomuto  uspořádání  je  logickou  volbou  uspořádat  filtry  jako 
soustavu pásmových propustí  a poslední  část  spektra  vyřešit  dolní  propustí. 
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Vhodnější je však poněkud odlišná podoba – použití dolních a horních propustí, 
tak  jako  v případě  poslední  části  spektra  a sestavení  těchto  dvojic  filtrů  do 
podoby stromu, rozvíjejícího se na straně dolní propusti – viz obr. 4:

Obr. 4: Uspořádání filtrů realizujících vlnkovou transformaci

Horní  propusti  realizují  vlnky,  dolní  měřítkové  funkce.  Výstupy  horních 
propustí jsou koeficienty detailů, dolní propustí  koeficienty aproximací – tedy 
rozdílů ve vyšších frekvencích a hrubého popisu.

5. Diskrétní DWT (DTWT)

Dyadická  vlnková  transformace  s diskrétním  časem  je  definována 
analogicky k DWT jako diskrétní konvoluce (5.1) kde i je index vzorků v čase.

y m ,n=∑
i=−∞

∞

hmi  x 2
mn−i  . (5.1)

Vzhledem k tomu,  že  na  výstupu  m-tého  filtru  je  vzorkovací  frekvence 
m-krát nižší, v souladu s Nyquistovým pravidlem lze při zmenšení šířky pásma 
signál  podvzorkovat  –  při  tomto  provedení  faktorem  2m.  Podvzorkování  lze 
provést vždy po průchodu jedním ze dvojice filtrů realizujících dělení spektra na 
poloviny, pak jde vždy pouze o vynechání každého druhého vzorku (viz obr. 5). 
Samotné podvzorkování přináší cenné zmenšení objemu dat (a v důsledku tak 
i výpočetního času), ale také významnou nevýhodu – transformace není časově 
invariantní, tatáž sekvence posunutá v čase vykáže jiné koeficienty. Další jistou 
nevýhodou  je  nutnost  splnění  podmínky  přidané  podvzorkováním  –  délka 
vstupního signálu musí být k⋅2m . Pro signály odlišné délky je tento požadavek 
řešen  různě,  např.  přidáním  sekvencí  nul,  posledních  hodnot  atd.  Každý 
z těchto přístupů vykazuje jiné vlastnosti.
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Obr. 5: Realizace – „rychlá“ (fast) DTWT: banka filtrů, podvzorkování

Pochopitelně  lze  i namísto  úprav  schématu  odvozeného  od  obr. 4  vyjít 
z rozdělení  spektra  pásmovými  propustmi  jednotlivých  vlnek,  což  je  však 
výpočetně  náročnější.  Takové  řešení  bývá  nejčastěji  využito  při  hledání 
vhodného prahování.

6. Mateřské vlnky

6.1 Haarova vlnka

Jedná  se  o nejjednodušší  možnou  vlnku,  realizovanou  dvěma 
jednotkovými skoky – výsledkem jsou dva obdélníkové pulzy s amplitudou mezi 
1 a přechodem od kladného k zápornému v 1/2. Navrhl ji maďarský matematik 
Alfred Haar již v roce 1909. Jakkoliv je dokonale lokalizována v časové oblasti, 
její  spektrum  není  ukončené  (hrany  obdélníku).  Další  nevýhodu  implikuje 
nespojitost,  není  derivovatelná.  Je  však  ortogonální.  Jak  bude  uvedeno 
o odstavec  dále,  jde  o speciální  případ  vlnky  Daubechiesové.  Vzhledem 
k symetrii transformace mezi časovou a frekvenční oblastí má také „dvojníka“ – 
vlnku,  dokonale  lokalizovanou  ve  spektrální  oblasti  a neukončenou  v oblasti 
časové.

Obr. 6 – Haarova vlnka
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6.2 Vlnky Daubechiesové

Jde  o celou  rodinu  vlnek  bez  explicitního  vyjádření,  konstruovanou 
rekurzivně  z koeficientů  pro  daný  řád  rekurze  (vždy  násobek  dvou).  Jsou 
nesymetrické,  ortogonální  a vhodné  pro  CWT  i DTWT.  Výsledkem  prvního 
kroku je Haarova vlnka.

 

Obr. 7 – Vlnky Daubechiesové 2. a 12. řádu

6.3 Vlnka „mexický klobouk“

Tato vlnka má tvar druhé derivace hustoty pravděpodobnosti  Gaussova 
rozdělení. Nemá kompaktní nosič, je symetrická a není ortogonální – nevhodná 
pro DTWT. Náleží do rodiny Gaussovských (Hermitian) vlnek, odvozených od 
Gaussova rozdělení derivacemi různých řádů.

Její  název  pochází  z podobnosti  s mexickým  kloboukem,  položeným 
vzhůru nohama.

Obr. 8 – vlnka „mexický klobouk“

6.4 Morletova vlnka

Morletova  vlnka  je  definována  jako  komplexní  harmonická  funkce 
modulovaná  Gaussovským oknem.  Vlastnosti  –  symetrická,  komplexní,  není 
ortogonální – nelze ji použít pro DTWT.

10



Obr. 9 – Morletova vlnka

6.5 Meyerova vlnka

Tato  vlnka  nemá  vyjádření  v časové  oblasti,  je  definována  čistě  ve 
frekvenční. Symetrická, nemá kompaktní nosič (ale aproximace používaná pro 
DTWT má), ortogonální – vhodná pro CWT i DTWT.

Obr. 10 – Meyerova vlnka

6.6 Volba vhodné vlnky

Základními  problémy při  volbě  vlnky  pro  danou  aplikaci  jsou  její  obor 
hodnot  ℝ/ℂ , ortogonalita, spojitost, ale také lokalizace v časové i spektrální 
oblasti;  naneštěstí  zde  platí  Heisenbergův  princip  neurčitosti  (6.1)  –  jednu 
z těchto dvou složek nelze maximalizovat jinak než na úkor druhé.   x  zde 
představuje rozlišení vlnky v doméně časové,   ve frekvenční.

 x≥
1
2
;

 x
2

2≥1
4

.
(6.1)
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7. Vlnková transformace dvourozměrných signálů

Přechod  od  jednorozměrného  signálu  ke  dvourozměrnému  lze  pro 
diskrétní  vlnkovou  transformaci  realizovat  podobně  jako  pro  Fourierovu  – 
postupnou  transformací  nejprve  řádků  a poté  sloupců.  Vzhledem  ke 
stupňovitému  charakteru  implementace  obvykle  využívané  DTWT  a dále 
hierarchickému uspořádání dat je však tento postup nutno provádět opakovaně 
a dále musí být přidány jisté mezikroky, které tento postup umožní.

Obr. 11 – Postup při 2D DTWT

V první  řadě  je  zapotřebí  uspořádat  koeficienty  získané  jedním 
pod-krokem transformace (jednoho řádku): po podvzorkování dvěma vzniknou 
dva vektory o poloviční velikosti, které lze spojit do jednoho o původní délce. 
Tím zůstane zachován „řádek“  ve  své původní  velikosti  a nedojde k nárůstu 
objemu dat nebo jejich členění do složitější  struktury.  Pokud nejsou hodnoty 
z těchto dvou vektorů prostřídány, ale oba vektory prostě zřetězeny, rozdělí se 
tak  vektor  řádku  na  dvě  části  s detaily  a aproximacemi.  Jakmile  je  toto 
provedeno na všech řádcích, vzniká struktura (a) z obr. 11.

Dále je totéž učiněno ve směru vertikálním – transformace po sloupcích, 
přeuspořádání dat do původní matice. Tím je původní matice rozdělena na čtyři 
části – viz obr. 11, (b).

Tímto  je  zakončen  jeden  krok  („úroveň“)  transformace;  následné 
opakování  probíhá  pouze  v části  obsahující  koeficienty  dvourozměrných 
aproximací  označené  v obrázku  jako  LL  (obr. 11,  c).  Takto  tedy  proběhne 
transformace dvourozměrné matice.

Tato transformace je čtvercová – výsledná struktura se skládá ze čtverců; 
pokud by nebyly další kroky transformace omezeny pouze na část danou filtrací 
měřítkovou  funkcí  v obou  osách,  dojde  k tzv.  obdélníkové  transformaci  (viz 
obr. 12).  Tato  varianta  však  jednak  vyžaduje  větší  výpočetní  výkon,  druhak 
pouhá  čtvercová  transformace  lépe  zohledňuje  směry  složek.  Proto 
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obdélníková  varianta  transformace  neposkytuje  žádné  výhody  a není  pro 
obvyklé aplikace využitelná.

Obr. 12 – čtvercová a obdélníková transformace

Tento  postup  po  řádcích  a sloupcích  se  nazývá separabilní  2D DTWT; 
možná je i neseparabilní – „quincunx“ – která vychází z transformace samotné 
přenosové  funkce  filtru  do  dvourozměrného  prostoru;  určitou  nevýhodu 
představuje, že vzhledem k „náklonu“ danému samotnou mřížkou vychází vždy 
následující úroveň transformace pootočená o 45°.

Obr. 13 – princip mřížky quincunx

8. Snižování šumu pomocí vlnkové transformace

Dosavadní časté analogie mezi Fourierovou a vlnkovou transformací platí 
i pro tento případ. Snižování šumu pomocí FT probíhá ve frekvenční doméně, 
kde jednotlivé koeficienty odpovídají  frekvenčním složkám vstupního signálu. 
Základní  premisou  tohoto  přístupu  je  dostatečný  odstup  signálu  od  šumu, 
případně  frekvenční  závislost  šumu.  Koeficienty,  jejichž  hodnoty  jsou  dány 
pouze  šumem,  tak  mohou  být  poměrně  bezpečně  odlišeny  od  koeficientů 
nesoucích informace o užitečném signálu. Na základě této identifikace je pak 
příslušná skupina koeficientů šumu vynulována, čímž je šum odstraněn (ideálně 
jeho většina).

Koeficienty DTWT rovněž odpovídají  frekvenčním složkám,  pro  snížení 
šumu  je  tedy  možno  použít  podobný  postup  –  transformace,  nulování 
koeficientů v oblasti transformace a zpětná transformace. Rozdíly mezi oběma 
transformacemi však vynucují částečnou změnu tohoto přístupu. DTWT jednak 
umožňuje  zohlednit  při  zpracování  koeficientů  i pozici  v původní  oblasti 
(výhoda) a dále pracuje v „úrovních“ (rozdíl).
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Zarušený signál y= f  skládající se z původního signálu f a šumu η je 
díky linearitě vlnkové transformace převeden na w=v− .

8.1 Prahování

Činnost, při níž jsou koeficienty wi upravovány v závislosti na jejich pozici 
vzhledem  k jedné  dané  hodnotě  λ se  nazývá  prahování  (thresholding). 
Vzhledem k charakteru této akce při nejjednodušší realizaci jde o logický název 
– je nastaven práh  λ – hodnota, pod níž ležící koeficienty náleží do skupiny 
popisující  pouze šum a jsou tedy odstraněny,  zatímco  všechny nad prahem 
popisují  i signál  a budou  zachovány.  Je  vhodné  podotknout,  že  termíny 
„zachovány“ a „odstraněny“ zde mohou představovat poměrně širokou paletu 
možností, nikoliv pouze jejich doslovný význam.

Obr. 14 – tvrdé prahování

Pokud je prahování prováděno nejjednodušším možným způsobem – ona 
dvě slova z předchozího odstavce budou brána doslovně – pak jde o tzv. tvrdé 
(hard) prahování (8.1):

v i '={ 0 pro ∣w i∣≤
wi pro ∣w i∣ . (8.1)

Takovýto  postup  sice  výstupní  koeficienty  v'i spolehlivě zbaví  složek 
označených za šum a původní koeficienty nejsou ovlivněny, nicméně dojde ke 
vzniku skoků v signálu (viz obr. 14). Výhodu na druhou stranu představuje nízká 
implementační náročnost.

Další poměrně jednoduchou variantou prahování je měkké (soft), při němž 
jsou  „bezšumové“  koeficienty posunuty  o odpovídající  hodnotu  (a příslušným 
směrem) tak, aby nedocházelo ke skokům, tedy o velikost prahu – (8.2):

v i '={0 pro ∣w i∣≤
wi−sgn w i⋅ pro ∣w i∣ . (8.2)
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Měkké  prahování  sice  neposkytuje  ve  srovnání  s tvrdým  markantní 
výhodu,  nicméně  je  dobrým kompromisem mezi  výpočetní  náročností  (stále 
pouze sčítání a odečítání) a způsobeným zkreslením. Je proto velmi populární, 
často využívané a mnohé postupy (např. BayesShrink) související s hledáním 
vhodného prahu jsou optimalizovány právě pro tento druh prahování.

Obr. 15 – měkké prahování

Kromě těchto dvou metod pochopitelně existují i další prahovací funkce, 
založené  na  sofistikovanějších  postupech  –  například  využití  kombinací 
hladkých  funkcí  (prahování  hyperbolické)  nebo složitějších  systémech prahu 
(poloměkké).

8.2 Volba vhodného prahu

Koeficienty wi musí být nejprve prohledávány pro rozhodnutí, zda mají být 
upraveny – probíhá hledání prahu, při němž je odhadována vhodná hodnota 
zaručující,  že dojde pouze k minimálním nežádoucím efektům při  samotném 
prahování.

Při  odstraňování  šumu  prahováním  tedy  dochází  nevyhnutelně 
i k chybám, kdy jsou ztraceny složky původního signálu nebo ponechány složky 
dané pouze šumem a signál je zkreslen. Tuto kvalitu procesu filtrace signálu pro 
daný práh popisuje střední kvadratická chyba (mean square error, MSE) – (8.3):

MSE = 1
N
∥ f '− f∥

2
. (8.3)

Ve  vzorci  (8.3)  f představuje  původní  signál,  f'λ signál  získaný  filtrací 
prahováním a N počet vzorků signálu. Výpočet tímto způsobem je však v praxi 
pro reálné aplikace nemožný, neboť vyžaduje znalost původního signálu – proto 
musí  být  tato  hodnota  odhadována,  s výjimkou  testování  algoritmů,  kdy  je 
původní signál uměle porušen šumem a tak přesně znám, nebo je MSE (již jen 
jakožto  obecné  měřítko  rozdílu  dvou  podobných  signálů)  vztahována 
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k zašuměnému signálu.

Dalším důležitým ukazatelem je  poměr signálu k šumu (signal  to noise 
ratio) (8.4), který trpí stejným problémem – k jeho zjištění je nutno přesně znát 
původní signál.

SNR =10 log∥ f∥
2

∥∥2 =10 log ∥ f∥2/N
MSE . (8.4)

Pokud vezmeme v úvahu, že při zvyšování prahu je šum odstraněn čím 
dále jistěji,  je z tohoto hlediska vhodné práh nastavit  co nejvýše. Příliš velký 
práh odstraní na druhou stranu i užitečný signál,  nejmenší riziko nastává při 
nulovém  prahu.  Tato  úvaha  naznačuje,  že  při  volbě  prahu  musí  být  volen 
kompromis, uspokojující oba požadavky.

Pro  volbu  prahu existuje  jistý  odhad,  založený na dostačující  hladkosti 
signálu  –  univerzální  práh  (universal  threshold)  (8.5),  závisející  pouze  na 
množství vstupních dat N a rozptylu šumu σ:

UNIV= 2 logN  . (8.5)

Pro  spolehlivé  prahování  však  existuje  spolehlivější  postup.  Minimum 
MSE lze  snadno automaticky aproximovat  metodou  zobecněného křížového 
ověření  (Generalized  cross validation,  GCV) (8.6);  pokud je  použitá  vlnková 
transformace ortogonální,  pracuje GCV v transformační oblasti   a usnadňuje 
tak dále výpočet (stačí pouze jedna dopředná transformace):

GCV =

1
N
⋅∥w−v '∥2

 N 0
N 

2 . (8.6)

N je  zde  celkový  počet  koeficientů,  N0 počet  nulovaných  koeficientů, 
w koeficienty  původní  a konečně  v' koeficienty  po  prahování.  Významnou 
výhodu oproti univerzálnímu prahu představuje nezávislost na jakékoliv apriorní 
informaci o signálu či šumu. GCV se také chová nejistě v oblasti velmi malých 
hodnot  okolo  počátku,  spadajících  pod  σ,  naštěstí  však  nedůležité  pro 
rozhodování.

V praxi  je  často  výhodné  aplikovat  hledání  prahu  zvlášť  na  všechny 
transformační  úrovně,  neboť  koeficienty  signálu  spadají  nejspíše  do  úrovní 
popisujících  nižší  frekvence.  Pro  nejnižší  úrovně  bývá  dokonce  možné 
prahování zcela vynechat.
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8.3 Využití vlnkové transformace pro kompresi signálů

Problémy  filtrace  za  účelem  snížení  šumu  a komprese  spolu  úzce 
souvisejí. V obou případech je cílem odstranění jisté části dat splňující danou 
podmínku  –  „nedůležitost“  či  „škodlivost“,  kterou  lze  shrnout  jako 
„odstranitelnost“.  Úkol  komprese  signálu  pomocí  jeho  reprezentace 
v transformační  oblasti  vlnkové  transformace je  tedy identický,  jde  o hledání 
koeficientů  které  mají  být  vynulovány  a zanedbány  či  kvantovány  s nižším 
rozlišením.

9. Wavelet toolbox prostředí MATLAB

MATLAB poskytuje pro práci s vlnkovou transformací celý tzv.  toolbox – 
sadu funkcí specifických pro daný obor.

Obsažené vlnky, s nimiž lze pracovat bez složitější implementace pouhým 
užitím jejich jména, jsou:

● Daubeiches 1 – 45

● Coiflets 1 – 5

● Symlets 2 – 45

● Biortogonální

● Reverzní biortogonální

● Meyerova diskrétní

Funkce  wmaxlev je  první  užitečnou součástí,  určuje  maximální  úroveň 
transformace pro daný signál a vlnku. Její výstup je obvykle zapotřebí pro další 
postup při transformaci. Dále je nutno také provést rozšíření vstupního signálu 
na vhodnou délku funkcí  wextend, která se stará zároveň o spojitost signálu 
apod.

Pro  DTWT  jsou  k dispozici  jednak  funkce  dwt,  dwt2,  idwt,  idwt2, 
provádějící jedinou úroveň transformace. Kompletní transformaci (stacionární) 
do dané úrovně provádí  swt,  swt2,  iswt,  iswt2. Tyto funkce používají pro 
každou další úroveň transformace novou matici, výsledkem je tedy redundantní 
datová reprezentace.

Pro transformaci pracující s kompaktním vektorem či maticí koeficientů se 
nabízejí  funkce  wavedec,  wavedec2,  waverec a waverec2.  S takto 
získanými  daty  je  možno  dále  snadno  pracovat  pomocí  funkcí  wthcoef, 
wthcoef2 a wthresh realizujících prahování.

17



Další funkce pro práci  s mateřskými funkcemi vlnek, stromy koeficientů, 
paketovou transformaci a jiné aplikace zde neuvádím, nicméně celkový počet 
funkcí dosahuje cca 150.

10. Aplikace pro snižování šumu

Výstupem  bakalářské  práce  je  aplikace  realizovaná  v programovém 
prostředí MATLAB, umožňující uživateli snižovat šum obrazových dat pomocí 
prahování v transformační oblasti DTWT.

10.1 Východiska koncepce

Aplikace  umožňuje  uživateli  načítat,  ukládat  a manipulovat  se 
šedotónovými  obrazovými  daty  v běžně  používaných  formátech  a formátu 
prostředí MATLAB, umožňujícím ukládání komplexních hodnot.

Je  (teoreticky)  očekáváno  její  využití  osobami  převážně  laickými,  bez 
schopností práce na úrovni programového kódu a hlubší znalosti teorie vlnkové 
transformace.  Aplikace  tedy  musí  být  realizována  jako  funkčně  ucelené 
a hotové grafické rozhraní k příslušné funkcionalitě, prezentované jednoduchou 
sadou voleb.

Základem řešení  je  využití  uživatele  jakožto  dokonalého  detektoru  pro 
zhodnocování výsledků úprav. Předpokladem je, že uživatel dokáže mnohem 
lépe  posoudit  výsledky  dle  svých  vlastních  kritérií  a rozhodnout,  zda  je 
dosaženo  jím  zamýšlených  cílů.  Protože  jsou  dále  vstupní  data  očekávána 
reálná a znehodnocená obecně neznámým šumem, není v aplikaci obsažena 
žádná sofistikovanější forma automatické detekce a hodnocení výsledku.

10.2 Popis grafického uživatelského rozhraní

Rozhraní  aplikace  sestává  z jediného  okna  (obr. 16),  obsahujícího 
všechny ovládací  prvky  potřebné  pro  práci.  Popisky  prvků  jsou  v anglickém 
jazyce,  neboť  za  prvé  MATLAB  má  problémy  s cizojazyčnými  (míněno 
neanglickými)  texty  a za  druhé  je  celá  aplikace  programována  v prostředí 
s dokumentací  výhradně  v angličtině,  je  tedy  žádoucí  přizpůsobit  rozhraní 
tomuto kontextu a zároveň jej učinit přístupným pro mnohem širší uživatelskou 
bázi; význam jednoduchých zkratek je všeobecně dostatečně srozumitelný.
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Obr. 16 – rozhraní aplikace

Celkem lze toto okno rozdělit na šest částí, které plní určité elementární 
funkce – viz obr. 17:

Obr. 17 – bloky rozhraní aplikace

Na levé straně se nalézá grafická reprezentace obou verzí  obrazových 
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dat; pod těmito obrazy je několik ovládacích prvků pro modifikace zobrazení (viz 
obr. 18).  Umožňují  jednak  přepnout  pohled  mezi  různými  zobrazeními 
komplexních hodnot a dále použít logaritmické měřítko. Tato možnost je však 
spíše pouze orientační, neboť při výskytu záporných či komplexních dat nelze 
očekávat lidsky interpretovatelné výsledky.

Obr. 18 – ovládací prvky pro nastavení zobrazení

Průběh  práce  s aplikací  z hlediska  uživatele  obvykle  sleduje  prostý 
vývojový diagram na obr. 19, uživatel tudíž postupně využívá jednotlivé bloky 
rozlišitelné v obrázku 17 napravo.

Obr. 19 – pracovní tok

Blok vstupních prvků (detail viz obr. 20) umožňuje jednak vyhledat soubor 
s obrazovými  daty  za  použití  klasického  dialogového  okna  tlačítkem  „…“, 
druhak tuto informaci zadat ručně vyplněním do textového pole. Před samotným 
načtením  je  ještě  možno  vybrat  vlnku  použitou  při  transformaci.  Načtení  je 
konečně potvrzeno tlačítkem „Load“.  Pokud vstupní  data představuje datový 
soubor ve formátu prostředí MATLAB, je v tomto okamžiku uživateli  dáno na 
výběr  z proměnných  uložených  v tomto  souboru,  z nichž  je  nutno  určit  tu 
obsahující obrazová data – viz obrázek 21.

Obr. 20 – detail bloku vstupních prvků
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Obr. 21 – dialog pro výběr proměnné

Klíčovým, centrálním prvkem rozhraní je druhý panel (obr. 22), týkající se 
nastavení „úprav“ – tedy hodnot prahů pro jednotlivé úrovně transformace.

Obr. 22 – detail panelu s nastavením prahů

Prahy  je  možno  jednak  nastavovat  zcela  ručně,  „odhadem“  pomocí 
posuvníků, nebo zadávat přesné hodnoty do textových polí napravo od nich. 
Tyto prvky jsou pochopitelně synchronizovány.

Úrovně  očíslované  1 až  3 postihují  postupně  vysoké,  střední  a nízké 
kmitočtové pásmo.

Další možností je využít zabudované detekce odhadu hodnot pro prahy. 
Konečně spíše pro zkoumání vlivu možných nastavení v jednotlivých úrovních 
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je možno jedním tlačítkem všechny hodnoty vynulovat.

Poslední částí rozhraní je blok prvků pro výstup (obr. 23).

Obr. 23 – detail panelu výstupu

První  tlačítko  „Convert“  je  zřejmě  nejčastěji  využívaným  prvkem  celé 
aplikace – po jeho stisku jsou provedeny zvolené úpravy a zobrazen výsledek. 
Pod ním jsou zobrazeny přídavné informace o úpravách – zvolená vlnka a MSE 
nového obrazu.

Tlačítko „Save“ umožňuje výsledek opět uložit v dostupných formátech za 
použití klasického dialogu pro ukládání souborů. Pokud neexistují žádná data, 
není tlačítko aktivní. Pokud jsou zpracovávaná data komplexní, je rovněž poblíž 
zobrazen popisek s varováním a nelze ukládat do jiného formátu než nativního 
datového  formátu  MATLABu.  Ukládání  nenabízí  z principu  původní  název 
souboru,  neboť  jakékoliv  úpravy  vedou  k nějaké  formě  ztráty  dat  a jeho 
přepsání náhodně upravenou kopií by tedy mohlo být fatální.

10.3 Problémy realizace

Základním  problémem  prostředí  MATLAB  je  plně  interpretované 
vykonávání  kódu.  Vestavěné  funkce  jsou  sice  realizovány  jako  plně 
kompilované,  nicméně  jakýkoliv  vlastní  kód  uživatele  probíhá  nesrovnatelně 
pomaleji. Z toho důvodu tedy není v podstatě možné zcela volně programovat, 
pouze do jisté míry „lepit dohromady“ již poskytnuté funkce a provádět vlastním 
způsobem pouze časově únosné operace.

Druhým  problémem  je  poměrně  nedostačující  knihovna  pro  práci 
s grafickým rozhraním. Kromě základních prvků nelze nijak snadno realizovat 
složitější  rozhraní,  nemluvě  o zcela  nevyhovujícím  systému  rozměrů, 
založeném  implicitně  na  poměrových  hodnotách,  nebo  neurčitosti  pozice 
grafických obrazových výstupů.

Při načítání musí být vstupní data jednokanálová, tedy šedotónová. Toto 
omezení  je  dáno jednak složitostí,  kterou by si  vynutila realizace grafického 
rozhraní pro tři (či více) kanály naráz, jednak také tím, že běžně jsou v praxi 
používána data z jediného snímače, čili jednokanálová.

Omezení daná rychlostí vykonávání instrukcí v MATLABu vytvářejí  další 
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požadavky,  kladené  na  celou  aplikaci  a projevující  se  poněkud  negativně 
v uživatelském  vnímání  plynulosti  činnosti.  Prvním  místem,  kde  se  toto 
projevuje, je již samotné načítání. Dopředná vlnková transformace je znatelně 
pomalejší než zpětná, pro plynulejší funkci tedy probíhá pouze jednou – ihned 
při načtení. Z toho také vyplývá, že volbu vlnky je nutno provést již na začátku 
úprav. Jistou kompenzaci vytváří to, že u použité stacionární transformace bez 
podvzorkování na volbě vlnky příliš nezáleží.

Rovněž  prahování,  i když  využívající  vestavěných  funkcí,  trpí  totožným 
problémem (nutnost zpětné transformace). Není tedy možné aktualizovat obraz 
průběžně se změnou prahů; doba výpočtů pro větší obrazy dosahuje řádově až 
desítek sekund, během nichž rozhraní nereaguje. Aktualizace výsledku úprav 
tedy probíhá až na vyžádání tlačítkem; určitou výhodu představuje, že takovéto 
uspořádání  je  pro  uživatele  přirozenější  a pochopitelnější  při  výskytu  delší 
pauzy při přepočtech.

Zajímavý problém představuje načítání dat z nativního formátu MATLABu. 
Tento formát je zřejmě primárně určen pro zachování celkového prostředí pro 
přetrvání  mezi  jednotlivými  sezeními  (sessions),  neboť  obsahuje  vlastnosti 
umožňující uložení vícero proměnných a jejich struktur i se jmény, tak jak jsou 
viditelné  pro  virtuální  stroj  MATLABu  při  běžné  práci,  nicméně  již  nejsou 
poskytnuty žádné přímočaré mechanismy pro práci nad takto uloženými daty, 
tedy  s jejich  metadaty.  Vzniká  tak  zajímavý  stav,  kdy  je  nutno  pracovat  ze 
samotného  programu  na  úrovni  vyšší  než  je  on  sám  –  jména  načtených 
proměnných  nejsou  při  psaní  programu  známa,  nicméně  předpokladem  při 
programování je, že známa jsou. Zde je tato situace řešena tak, že je nejprve 
zjištěn pomocí příkazu who seznam proměnných v souboru, následně načteny 
proměnné obsažené souboru, z nich dáno uživateli na výběr podle jména (viz 
obr. 21) a nakonec je pomocí funkce  eval příslušná proměnná přiřazena do 
proměnné deklarované běžně v programu. Použitím eval tedy program do jisté 
míry přepisuje sám sebe za běhu. Zde se také nachází kámen úrazu – pokud je 
vybraná  proměnná  jiného  druhu  (typu)  než  dvourozměrná  matice  čísel, 
přiřazení  sice  proběhne  korektně,  zákonitě  však  získaná  data  nijak 
neodpovídají očekávání a tudíž dojde k závažným chybám v celém programu.

10.4 Podrobnosti realizace

Celková realizace se skládá ze dvou oken grafického rozhraní (figure), 
přidružených m-souborů a čtyř dalších pomocných funkcí.

MATLAB  používá  při  programování  grafického  rozhraní  strukturu 
„handles“,  asociovanou  s nejvyšším  vizuálním  objektem  hierarchie  (oknem), 
veškeré  proměnné  které  mají  být  dostupné  mezi  jednotlivými  obslouženími 
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událostí grafického rozhraní jsou tedy položkami této struktury pro hlavní okno 
aplikace (app_main.fig).

Při načtení obrazu pomocí funkce imread (nebo případně dříve zmíněné 
konstrukce pro načtení dat MATLABu) je vytvořena proměnná src, která dále 
obsahuje zcela původní obraz. Následně je pomocí funkce  wmaxlev určena 
maximální  úroveň  transformace,  omezena  shora  na  nejvyšší  hodnotu  tři 
(z důvodu  omezení  časové  náročnosti),  obraz  rozšířen  nulami  na  příslušný 
m-násobek  2úroveň,  normalizován  vzhledem  k maximální  hodnotě  v něm  se 
vyskytující,  uložen  do  další  proměnné  a provedena  dopředná  transformace, 
jejímž výsledkem je  čtveřice proměnných  [a, h, v, d],  která představuje 
jednotlivé složky obrazu v transformační doméně – viz obr. 12. všechny dosud 
zmíněné proměnné jsou uloženy do struktury  handles společně s informací 
o načtení  obrazu  a upravením  viditelnosti  a funkčnosti  některých  ovládacích 
prvků (viz kap. 10.2).

Zobrazení  výsledků  nastavení  probíhá  tak,  že  jsou  nejprve  vytvořeny 
kopie proměnných  [a, h, v, d], na každé úrovni normalizovány vzhledem 
k jejich extrému, prahovány hodnotou nastavenou uživatelem (hodnoty prahů 
jsou  uživateli  prezentovány  uniformně  jako  rozsah  0 až 1)  a opět 
odnormalizovány  pro  zachování  měřítka.  Tyto  získané  hodnoty  slouží  pro 
zpětnou transformaci. Následně je spočítána MSE, obraz oříznut na původní 
velikost,  odnormalizován  a v této  chvíli  jsou  tedy  výsledkem  konečná  data. 
Obraz je však ještě upraven podle nastavení zobrazení (obr. 18).

V tuto  chvíli  může  i nemusí  na  scénu  vstoupit  logaritmizace  dat,  která 
pracuje podle jednoduchého vzorce (10.1)

y={log ∣x∣⋅sgn  x
0 ∣x≠0

x=0 . (10.1)

Toto uspořádání pochopitelně produkuje použitelná data, nicméně téměř 
nesmyslná.  Nutnost  brát  v potaz  záporné  hodnoty  však  zapříčiňuje  potřebu 
ošetření nestandardních situací. Pro běžná data v rozsahu od nuly výše však 
tento vzorec podává použitelné výsledky.

Automatický  výběr  prahů  nepoužívá  vestavěné  funkce  thselect 
MATLABu,  neboť  ta  využívá  poněkud  obtížněji  proniknutelnou  mašinérii, 
provázanou  globálními  hodnotami  a dále  očekává  známou  hodnotu  rozptylu 
šumu. Použitý algoritmus pracuje na principu nalezení hodnoty,  nad níž leží 
většina energie signálu (energie je zde definována jako druhá mocnina signálu). 
Tento  postup  lze  vyjádřit  prostě  skupinou  vzorců  (10.2).  Koeficient  K zde 
představuje vyjádření oné „většiny“ energie a λ hledanou hodnotu prahu.
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ETOT=∑ xi
2 ;

E=∑ xi
2∣x i22 ;

E=K⋅ETOT .
(10.2)

Tuto  úlohu  lze  snadno  algoritmizovat:  umocnit  všechna  obrazová  data 
(převod na energii),  zjistit  součet (ETOT),  seřadit  sestupně a postupně sečítat. 
V okamžiku, kdy průběžně sečítaná energie (Eλ) splní podmínku třetí rovnice ze 
(10.2),  poslední  přičtená  hodnota  je  druhou  mocninou  hledaného  prahu  λ2, 
zbývá tedy tuto hodnotu odmocnit. Tento algoritmus má za parametr hodnotu K; 
její hodnoty pro konkrétní úrovně byly stanoveny experimentálně dle tabulky 1.

počet úrovní K pro jednotlivé úrovně
1 2 3

1 0,90
2 0,80 0,95
3 0,40 0,92 0,99

Tab. 1 – hodnoty koeficientu K pro jednotlivé úrovně

Pro  transformace  byly  použity  funkce  swt2 a iswt2,  které  realizují 
dopřednou  a zpětnou  stacionární  vlnkovou  transformaci  bez  podvzorkování. 
Hlavní  výhodou  je,  že  výsledek  zahrnující  všechny  úrovně  transformace  je 
získán  jediným  krokem.  Vzhledem  k obecné  (ne)efektivitě  kódu  již 
podvzorkování není přílišnou pomocí ani ztrátou.

Aplikace  využívá  kromě  hlavního  souboru  app_main.m a .fig 
realizujících  většinu  funkcionality  a grafické  rozhraní  ještě  několika  dalších. 
Soubory  var_list_chooser.m a .fig implementují  funkci  zobrazující 
modální dialog pro výběr proměnné (obr. 21). Jejím vstupem je buňkové pole 
(cell  array),  výstupem číselný index zvolené položky.  Další,  klíčové součásti 
programu  představují  funkce  vs_normalize2 a vs_unnormalize2,  které 
umožňují  snadné  normalizování  (a odnormalizování)  dvourozměrných  matic. 
Vstupem první z nich je matice, výstupem matice normalizovaná a hodnota, jíž 
byla  matice  normalizována.  Druhá  obsahuje  přesně  opačnou  funkcionalitu. 
Další  funkcí  je  convert_view,  která  obaluje  úpravy  obrazu  pro  konečné 
zobrazení  podle  nastavení.  Vstupem jsou  matice  s obrazem,  číslo  udávající 
druh zobrazení  komplexních dat  a binární  informace o logaritmickém měřítku 
zobrazení;  výstupem je  matice připravená pro  přímé zobrazení.  Tato funkce 
ještě závisí  na další,  vs_log,  která provádí „logaritmizaci“  dat podle vzorce 
(10.1). Tímto je tedy vyčerpán popis vnitřní logiky aplikace.

11. Závěr

Výsledkem bakalářské práce je aplikace realizovaná v prostředí MATLAB, 
umožňující uživateli snižovat šum obrazových dat pomocí filtrace prahováním 
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v transformační doméně vlnkové transformace. Aplikace je určena pro použití 
jako běžný program, k běhu nicméně potřebuje samotné prostředí MATLABu, 
což ji činí poněkud těžkopádnou.

Aplikace splňuje základní požadavky stanovené na ni autorem, nicméně je 
zde široký prostor pro zlepšení. Původním úmyslem bylo použít tuto aplikaci 
jako  základ  pro  několik  dalších,  spojujících  odšumování  obrazových  dat 
v některé  fázi  procesu  s dalšími  úpravami,  například  rozbalování  fáze  či 
počítání  obvodů  těles  v obraze.  Prostředí  MATLAB  však  neumožňuje  ani 
pohodlnou, ani úplnou práci s grafickým rozhraním nebo jinými než číselnými 
daty. Jeho jedinou předností, využitou v této aplikaci, je tak přidružené množství 
knihoven umožňujících pohodlné použití hotových matematických a vědeckých 
funkcí.

Mnohem užitečnější  by  tedy  bylo  řešení  tohoto  relativně  nerozsáhlého 
úkolu pomocí knihovny v jiném jazyce a prostředí, plně kompilovaném a tudíž 
efektivnějším.  Jak  ukazuje  přehled  obsažený ve  zdroji  [11],  taková možnost 
není zdaleka nereálná.
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