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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá tématem hodnocení kvality signálů EKG. Teoretická 
část práce obsahuje přehled nastudovaných metod a vysvětlení základních principů 
spojujících se s hodnocením kvality EKG signálů. Praktická část se věnuje realizaci 
tří vybraných metod, přičemž jednou z nich je spojité hodnocení kvality signálů 
pomocí výpočtu SNR (poměr signálu k šumu). Výsledky daných metod jsou dále 
prodiskutovány a porovnány.  
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Abstract 

This diploma thesis deals with the topic of the ECG quality evaluation. The 
theoretical part of the thesis contains an overview of the methods, which were 
studied and an explanation of the basic principles connected with the quality 
evaluation of the ECG signals. The practical part deals with the implementation of 
three selected methods, one of which is the continuous evaluation of signal quality 
by means of SNR (signal to noise ratio) calculation. The results of these methods are 
further discussed and compared. 
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je poskytnout čtenáři přehled o problematice, která se 

zabývá hodnocením kvality EKG signálů. Teoretická část je tvořena základními 

poznatky o EKG signálech, kde se dozvíme, jak EKG signál vypadá, jaký je rozdíl mezi 

jeho kvalitní a nekvalitní podobou. Z hlediska hodnocení kvality se čtenář dozví, na 

základě jakých znaků lze signál hodnotit a do jakých skupin kvality může být signál 

zařazen. 

Druhá část je věnována přehledu metod, které se zabývají hodnocením kvality 

EKG signálu. Vyskytují se zde metody, které hodnotí vícesvodové i jednosvodové 

signály. Většina z popsaných metod poskytuje nespojité hodnocení kvality, jedna 

z nich poskytuje spojité hodnocení a jedna kvazispojité hodnocení kvality. 

Praktická část zahrnuje tři vybrané metody z vytvořeného přehledu a jednu 

vlastní navrženou metodu. Následuje popis jejich implementace a vyhodnocení 

kvality jednotlivými metodami na vybraných signálech. Metody se liší ve způsobu 

hodnocení. Jedna poskytuje nespojité hodnocení, druhá spojité hodnocení kvality a 

třetí kvazispojité hodnocení kvality. Vlastní navržená metoda je rozšířením metody 

SNR, kde se počítá SNR zvláště pro EMG, drift a brum. Výsledná kvalita SNR je dána 

váhováním jednotlivých výsledků a jejich sečtením. Metody jsou testovány na 

umělých i reálných datech.  
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1 HODNOCENÍ KVALITY EKG SIGNÁLŮ 

Elektrokardiogram (EKG) je zobrazení elektrické aktivity srdce v čase. Přesněji se 

jedná o zobrazení rozdílů potenciálů (v elektrickém poli má každý bodový náboj 

určitou hodnotu potenciální energie) vznikajících při činnosti srdce [1]. Kvalita EKG 

signálů je v dnešní medicíně důležitá zejména pro následnou analýzu. V případě EKG 

signálů se lze dozvědět mnoho informací o stavu srdce a jeho případných 

onemocnění. Aby se signál mohl hodnotit a podrobit analýze, musí být dostatečně 

kvalitní, a to tak, aby případné artefakty a šumy vyskytující se v signálu neovlivnily 

výslednou analýzu a nedošlo tak k falešně pozitivním nebo falešně negativním 

závěrům, které by mohly ohrozit život pacienta.  

Signály EKG lze dnes získat z velkého množství různých přístrojů – aplikací. 

Pomocí různých aplikací můžeme diagnostikovat různé typy kardiovaskulárních 

onemocnění, můžeme rozpoznat arytmie, sledovat biologickou zpětnou vazbu, dále 

lze dlouhodobě sledovat činnost srdce a pomocí biometrických systémů můžeme 

rozpoznávat, zdali se jedná o emoční či fyzické aktivity. K tomu, aby se správně 

diagnostikovaly patologické jevy či naopak správná činnost srdce, musí být schopny 

všechny aplikační systémy EKG přesně stanovit fyzikální body signálu EKG pro 

spolehlivou detekci morfologických tvarů, jako je například vlna P, která odpovídá 

depolarizaci (=snížení negativního náboje v buňce) srdečních síní. [2]  

Jeden cyklus EKG si lze prohlédnout na Obrázek 1.1. 

Obrázek 1.1: Základní vlny a intervaly v jednom cyklu signálu EKG [Kozumplík, J.: 

Analýza biologických signálů. Elektronická skripta FEKT VUT v Brně, 

2012, str. 14] 
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Dalším z důležitých morfologických tvarů ze signálu EKG je například komplex 

QRS, který v sobě skrývá depolarizaci obou srdečních komor a skládá se z 3 kmitů. 

Prvním je záporný kmit Q, po něm následuje kladný kmit R a trojici uzavírá negativní 

kmit S. Neméně důležitá je i správná detekce a vyhodnocení interní charakteristiky 

signálů EKG, kam řadíme RR intervaly (časový úsek mezi dvěma R kmity) a 

segmenty PR (úsek signálu EKG od vlny P do kmitu R), QT (úsek signálu EKG od 

kmitu Q do vlny T), ST (nulová srdeční aktivita – izoelektrická linie, po časový úsek 

od kmitu S do vlny T). [1] 

Nyní se podíváme na signál z jiného než z morfologického pohledu, a to 

z pohledu jeho spektra (tj. přehled všech frekvenčních komponent EKG signálu). 

Spektrum nezašumněného diagnostického signálu EKG se pohybuje v rozmezí  

0,05 – 100 Hz, přičemž energie v různých oblastech signálu se mění. Energie 

komplexu QRS zasahuje především do oblasti frekvencí v rozsahu od 4 do 12 Hz, 

avšak maximum QRS komplexu může dosahovat až 30 Hz. Každopádně výsledné 

spektrum signálu EKG může být ovlivněno různými faktory, například se energie 

signálu může změnit s přítomností šumu. Tato přítomnost může způsobit nárůst 

energie ve frekvenčních pásmech, která nejsou typická pro rozsah EKG signálu. 

Přítomnost šumu však vždy nemusí být tak zřetelná, některé typy šumu můžou 

způsobit takovou změnu distribuce výkonu, která bude stále v takovém rozsahu 

hodnot, které jsou považovány za normální, tedy signál i se šumem bude mít 

výsledné spektrum v hodnotách od 0 do 100 Hz. [3] 

Při měření EKG tedy může docházet k poškození signálu šumem. Existuje 

mnoho druhů šumů, které se v EKG mohou vyskytovat, mezi nejčastější šumy 

řadíme elektromechanický kontaktní šum, pohybové artefakty, rušení vznikající 

elektrickým vedením, elektromagnetický a přístrojový šum. V případě poškození 

signálu šumem je pak velmi obtížné správně provést morfologickou analýzu. Proto 

je žádoucí před analýzou automaticky rozpoznat kvalitu signálu a tím zamezit 

nesprávným a falešným vyhodnocením. [2]  

Rozdíl mezi přijatelným a nepřijatelným signálem, si lze prohlédnout na 

obrázcích Obrázek 1.2 a Obrázek 1.3. 

Obrázek 1.2: Ukázka přijatelného EKG signálu, 1. a 2. svod [[2], str. 36] 
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Obrázek 1.3: Ukázka nepřijatelného signálu EKG, 1. a 2. svod [[2], str. 37] 

Určování kvality signálu je tedy i do určité míry závislé na způsobu aplikace.  

V signálech EKG lze posuzovat kvalitu většinou dvěma způsoby. První z nich se 

zaměřuje na identifikaci R-kmitů, z nichž lze pak jednoduše odvodit srdeční 

frekvenci, arytmie a informace získané z variability srdečního rytmu (HRV).  Jedná 

se o takzvané základní hodnocení kvality, kde případný šum či pohybový artefakt, 

nijak nezabraňují základnímu hodnocení (dostatečně viditelné R-kmity). Dále se lze 

zaměřit na hodnocení kvality pomocí diagnostických aplikací.   Diagnostická kvalita 

se posuzuje v případě, pokud jsou vlna P, kmit QRS a vlna T v signálu dostatečně 

zřetelné. Následně lze takový signál použít pro klinickou analýzu, například ke 

zjištění srdeční ischemie a jiných srdečních onemocnění. Důležitý je však fakt, že při 

diagnostických aplikacích je pacient v klidu a záznam EKG se hodnotí přímo. [3] 

Většina dnešních přístupů se zaměřuje na hodnocení kvality u základních 

aplikací (přístroje měřící EKG a pacient je normálně v pohybu, např. Holter), u 

kterých na rozdíl od diagnostických aplikací (viz výše) nemusí být člověk v klidu, v 

nečinnosti. Hlavními součástmi takových algoritmů jsou extrakce určitých znaků 

typických pro kvalitní signál EKG a rozhodovací pravidla. [3] 

1.1 Faktory, ovlivňující kvalitu signálu EKG 

Elektrokardiogram je zaznamenaný průběh činnosti lidského srdce, který lze získat 

neinvazivní a snadno proveditelnou metodou pro sběr diagnostických dat o stavu 

srdce (rytmus, vedení, infarkt, zvětšení komory, různé typy onemocnění srdce). 

Kvalitní záznam EKG signálu je závislý na mnoha faktorech a zejména také na 

použité měřicí technice. Tato kapitola se bude tedy zabývat faktory, které snižují 

kvalitu poskytovaných EKG signálů. 

Rozdělení signálů do skupin na „dobré“ a „špatné“ je docela subjektivní 

proces (z pohledu hodnocení lidí). Kolikrát i ze „špatných“ dat, lze získat všechny 

potřebné informace nebo jsou použitelná pro určitý typ analýzy, kde není daná 

informace poškozena. Při snímání signálů z těla (platí to však i obecně, na kterékoli 

snímání signálů, např. z přístrojů, antén) se musí počítat s tím, že některým typům 

šumu se vyhnout nelze. Dnes však existuje mnoho doporučení, jak signál EKG z těla 

správně snímat, aby došlo k získání, co nejméně poškozeného signálu. A právě těmto 
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opatřením se v této kapitole budeme také věnovat.  

Artefakty dle zdroje [4], které v signále EKG mohou vznikat, mají své 

působení ve fyziologických i nefyziologických zdrojích. Za nejvýznamnější 

fyziologický zdroj lze považovat svalovou aktivitu. V průběhu signálu EKG se 

projevuje malými hroty. Delší a složitější pohyby se naopak projevují velkými 

výkyvy. Mezi nefyziologické zdroje se řadí elektromagnetické rušení elektrickými 

zařízeními, které se vyskytují v blízkosti měřícího zařízení EKG signálu, poruchy 

vodičů a elektrod, šumy. Pokud se artefakty v signále vyskytují, jedná se o negativní 

součást signálu, která znehodnocuje signál EKG a zavádí v něm charakteristické 

změny. Přítomnost artefaktů v EKG může mít negativní klinický dopad, kdy může 

dojít k nerozlišení artefaktu od skutečné choroby. Důsledkem chybné diagnózy 

může být zpoždění řádné léčby či léčba nesprávná a škodlivá. 

Morfologii EKG signálu jsme si popsali v kapitole 1, pojďme si však 

jednodušší formou připomenout, jak takový „ideální“ průběh jednoho cyklu EKG 

vypadá [4]. V jednom cyklu EKG se nachází několik snadno viditelných bodů. Jako 

první se v cyklu vyskytuje P vlna, které nejsou většinou příliš výrazné (většinou je 

v signálu na první pohled neuvidíme). Zatímco následující komplex QRS a vlna T, by 

ve kvalitním záznamu měly být naprosto zřetelné (jedná se o identifikátory kvality). 

Nejdůležitějším bodem je pro mnoho analýz kmit R, který je součástí QRS a bývá 

nejvýraznější ze všech ostatních bodů. Jeho časový výskyt se používá například pro 

analýzu srdečního tepu a impedanční kardiografickou analýzu. Nyní se podíváme na 

nejčastější problémy postihující kvalitu EKG signálu a jejich řešení. 

1.1.1 Pokožka pacienta 

Elektrody jsou důležitou součástí měřícího zařízení EKG. Umožňují totiž zajistit 

převod elektrické aktivity srdce na signál. Elektrody se přilepují na kůži a ta někdy 

může být špatným vodičem elektrické aktivity. Důležitým faktorem je tedy příprava 

či případné proškolení pacientů, jak zajistit kvalitní měření EKG signálu. Při nebo 

před měřením by pacient neměl použit krém na místa (hruď a končetiny), kde 

budou napojeny elektrody k zaznamenání signálu. Tyto přípravky totiž mohou 

ovlivňovat pokožku a snižovat tak přilnavost elektrod. Pokožka by tedy na 

přilnavost elektrod měla být co nejlépe připravená. Doporučuje se před nanesením 

elektrod pokožku v případě ochlupení oholit. Ke snížení impedance je vhodné 

pokožku obrousit sterilní gázou (odstranění odumřelé kůže) a v případě potřeby je 

možné pokožku vyčistit alkoholovým tampónem [4]. Pak je nutné nechat pokožku 

dostatečně uschnout, vysychající alkohol na kůži totiž zvyšuje impedanci [6]. 

Důležité je dbát na správné umístění elektrod. Příprava kůže před měřením EKG 

signálu by se měla dodržovat každé měření, zajišťuje se tím nejen vysoká kvalita 
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naměřených dat, ale také se tím zajistí konzistence dat [4], [7]. 

1.1.2 Nedostatečný kontakt elektrody s pokožkou 

Nastává, pokud jsme při připojení nepoužili elektrodový gel. Elektrody pak špatně 

drží na suché pokožce. Bohužel, se setkáváme i s takovými pacienty, kteří trpí 

onemocněními kůže (diaforetičtí pacienti), zde je nutné zvážit, co na zvlhčení. Pro 

dlouhodobé zvlhčení je výborná tinktura benzoinu, ovšem se jedná o hořlavinu [4]. 

Na Obrázek 1.4 lze vidět signál EKG, který byl naměřen bez dodržení zásad a to při 

aplikaci elektrod bez elektrodového gelu na suchou pokožku.  

Hlavním ukazatelem pro špatný kontakt mezi elektrodami a kůží je, když se 

pacient mírně pohybuje a signál se těmito malými pohyby stává až příliš nestabilní. 

Špatný kontakt vzniká na základě několika faktorů. Jedním z nich je špatné přilnutí 

ke kůži z důvodu suché kůže/elektrod. Při zapojení třeba použít vhodný gel, nebo 

přípravek, který zajistí mezi kůží a elektrodou dostatečnou vlhkost, aby došlo 

k přilnutí [4]. Dalšími faktory mohou být například špatně umístěné elektrody nebo 

nezajištěný vodič elektrody [7]. 

 

 

Obrázek 1.4: Signál EKG bez elektrodového gelu (suché elektrody) 
[https://www.researchgate.net/profile/Jianhong_Yang/publication/230908019/figure/

fig4/AS:667045582614541@1536047468449/ECG-signals-measured-by-dry-
electrodes-The-horizontal-axis-represents-time-in-200_W640.jpg] 

1.1.3 Umístění elektrod 

Správné umístění elektrod na těle pacienta je pro kvalitu vysoce důležité. Nesprávné 

umístění elektrod je totiž jasnou příčinou vzniku artefaktu [8].  V případě 12-

svodového EKG, se používají ke snímání 2 sady elektrod – na končetiny a na hruď 
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[9].  Končetinové elektrody by měly být umístěny dle následujících pravidel: červená 

sada je na pravou ruku, žlutá na levou ruku, černá na pravou nohu a zelená na levou 

nohu. Druhá sada elektrod (tedy hrudní elektrody) se připojí dle následujících 

pravidel. Elektroda s označením V1 je připojena vpravo od hrudní kosti ve čtvrtém 

mezižeberním prostoru. Elektroda V2 je připojena vlevo od hrudní kosti také ve 

čtvrtém mezižeberním prostoru. V3 se připojí mezi V1 a V2 přesně doprostřed. 

Elektroda V4 se již připojí do pátého mezižeberního prostoru na středoklavikulární 

linii. Elektroda V5 je umístěna na stejné úrovni jako V4, ale zaujímá místo na přední 

axilární linii. Stejně tak elektroda V6, která musí být přiložena na střední axilární 

linii. Následně je vypsán stručný přehled artefaktů, které vznikají při špatném 

připojení elektrod [8]. 

Prohození elektrod u pravé a levé ruky způsobí v signále odchylku osy QRS 

mezi +180° až – 90°, vlna R je negativní ve svodu jedna a pozitivní ve svodu AVF, viz 

Obrázek 1.5.  

Obrázek 1.5: EKG signál při prohození elektrod pravé a levé ruky 
[http://ccn.aacnjournals.org/content/29/1/67/F2.large.jpg] 

 

Další artefakt vzniká prohozením elektrod u pravé nohy a levé ruky. Projevuje 

se hodnotami amplitud z končetinového svodu, které jsou menší než 0,1 mV. Svod 3 

ukazuje negativní P vlny, což lze vidět na Obrázek 1.6 

Dále může dojít i k přehození hrudních elektrod, pokud přehodíme elektrody 

1 a 6, bude signál poškozen tak, že ve svodech bude abnormální výskyt R-vln – ve 

svodu V1 budou převažovat R-kmity, zatímco ve svodu V6 budou převažovat S vlny, 

viz Obrázek 1.7. 
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Obrázek 1.6: EKG signál při prohození elektrod mezi pravou nohou a levou rukou 

[http://ccn.aacnjournals.org/content/29/1/67/F4.large.jpg] 

Obrázek 1.7: EKG signál při prohození hrudních elektrod V1 a V6 

[http://ccn.aacnjournals.org/content/29/1/67/F5.large.jpg] 

 

1.1.4 Kalibrace přístroje 

Výšky (charakterizující velikosti komory a tloušťky stěny) a šířky elementů v EKG 

signálu (R-kmit, QRS-komplex, a tak dále) dávají přehled o činnosti srdce a dávají 

vodítka k různým srdečním onemocněním. K tomu, aby bylo možné vypočítat 

z průběhu srdečního signálu tepovou frekvenci, slouží právě výšky a šířky elementů 

EKG. Abychom dostali, co nejpřesnější výsledky je nutné před zahájením měřením 

přístroj kalibrovat. [10] 

Elektrokardiograf zaznamenává vždy kalibrační značku na začátek nebo na 

konci každého snímání. Obsahuje informaci o napětí a rychlosti snímání (i papíru). 

Kalibrační signál papírového záznamu je většinou 10 mm vysoký a 5 mm široký [10], 

viz Obrázek 1.8 níže. 
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Obrázek 1.8: Ukázka dat na kalibračním papíře 

[https://d1yboe6750e2cu.cloudfront.net/i/158f40e4ef36c960d1fd39da3696068

93444fcb6] 

1.1.5 Šumy 

Signál EKG má většinou velmi nízké napětí, hodnoty se nejčastěji vyskytují okolo 1 

mV. Při odstraňování šumu je důležité odstranit nežádoucí šum a zachovat průběh 

EKG signálu. Šum bývá nejčastěji způsoben pohybem svalů, elektrickým rušením 

(brum) na frekvenci 50/60 Hz či elektrickým šumem ze zařízení, která se vyskytují 

v okolí a samotným zařízením EKG (např. interní AC/DC měniče). 

DRIFT 

Nízkofrekvenční rušení, kdy dochází ke kolísání nulové izolínie. Vzniká nejčastěji 

elektrochemickými ději na rozhraní mezi elektrodou a kůží (do 0,8 Hz). Dále může 

vznikat dýcháním (do 0,5 Hz) nebo i menšími pohyby pacienta (do 2 Hz) [11]. Drift 

je tedy určitou mírou závislý na způsobu dýchání, a tedy při zrychlení dýchání 

dochází ke vzniku driftu v záznamu. Při odstraňování tohoto jevu může dojít k 

ovlivnění nízkofrekvenční složky signálu EKG. Negativně to postihuje zejména ST-T 

segmenty. Správný EKG signál by měl být co nejpřímější, tedy signál by neměl 

stoupat ani klesat. Drift totiž přestavuje pomalu měnící zvlněnou křivku, která 

postihuje základní linií signálu EKG. [12]  

Podle zdroje [11] je pro odstranění driftu vhodná lineární horní propust. Při 

použití horní propusti je doporučeno použit mezní frekvenci rovnou 0,67 Hz. Tato 

je charakteristická pro střední tepovou frekvenci srdce. Často se k filtraci driftu 

používá FIR filtr (filtr s konečnou impulsní charakteristiku), který poskytuje přesné 

lineární fázové charakteristiky (v případě nedodržení by došlo k fázovému 

zkreslení). Další možností filtrace je nulování spektrálních čar ve frekvenční oblasti. 

[11] 
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Ukázku driftu si lze prohlédnou na Obrázek 1.9. 

Obrázek 1.9: Drift u signálu EKG 
[https://physionet.org/physiobank/database/ecgiddb/images/ecg_noise_drift.png] 

 

ŠIROKOPÁSMOVÉ MYOPOTENCIÁLY 

Šum, který vzniká zejména pohybem svalů, ať už se jedná o škytavku, kašel, běh či 

onemocnění jako Parkinsonova choroba, která se projevuje patologickým třesem. 

Šum má širokopásmový charakter (zhruba od 10 či 20 Hz až do 500 Hz) a snaha o 

jeho odstranění může negativně ovlivnit QRS komplex, jelikož se spektrum šumu 

překrývá se spektrem signálu EKG. Jedná se o nejhůře odstranitelný problém 

postihující kvalitu EKG signálu. Postižení signálu tímto šumem může být nízké nebo 

i vysoké úrovně. Šum je často náhodný a v signále se projevuje různými tvary vln, 

zářezy nebo hroty, viz Obrázek 1.10. Algoritmy, které analyzují EKG signál, občas 

mohou chybně považovat svalový šum za EKG (tedy činnost srdce) a tím pak může 

docházet k nesprávnému vyhodnocení například srdečního intervalu a následně 

chybné intepretaci. Nejhodnější se pro odstranění tohoto druhu rušení jeví vlnková 

transformace, která nezkresluje užitečný signál EKG. [13][14] 

Obrázek 1.10: Pohybový artefakt u signálu EKG 
[http://www.mauvila.com/images/Tremor.gif] 

 

ELEKTRICKÉ RUŠENÍ (BRUM) 

Jedná se o harmonický elektrický šum, který se v signálu vyskytuje na frekvenci 50 

Hz nebo 60 Hz. Tato hodnota se různí v závislosti na území, u nás v České republice 

se vyskytuje na frekvenci 50 Hz. Důležité je vědět, že se tento šum vyskytuje v pásmu 
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užitečného signálu [11]. Ukázku brumu postihující signál EKG lze vidět na 

následujícím Obrázek 1.11.  

Obrázek 1.11: Signál EKG postižen brumem 
[http://www.mauvila.com/images/ACInterference.gif] 

 

Vzniká v důsledku přílišného množství elektrických zařízení v místnosti, kde 

dochází k měření dat a je také závislý na vzdálenosti od zdroje rušení nebo může být 

způsoben zlomeným drátem v jednom z měřících kabelů [13]. Při přílišné blízkosti, 

může být šum tak výrazný, že skryje všechny rozlišitelné body, vyskytující se v EKG 

cyklu a dokonce dokáže skrýt i nejvýraznější R kmit, viz další Obrázek 1.12, kde 

nahoře vidíme čistý EKG signál a dole signál poškozen šumem.  

Obrázek 1.12: Příliš vysoké poškození EKG signálu šumem, kdy nelze rozeznat žádný bod 

EKG cyklu [https://media.springernature.com/original/springer-

static/image/chp%3A10.1007%2F978-981-13-0923-

6_3/MediaObjects/457140_1_En_3_Fig6_HTML.gif] 

Vzhled šumu si lze nejlépe představit jako „jemný zubový hřeben“, jelikož 

v průběhu jedné sekundy se vytvoří právě 50/60 malých hrotů [15]. Pokud se při 
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měření tento šum v datech vyskytuje, první krok, který by měl být udělán, je najít 

zdroj rušení. Začínáme od měřícího zařízení, kde zkontrolujeme, zdali jsou vodiče 

nebo měřící zařízení v kontaktu s elektrickými kabely. Dalším zdrojem rušení může 

být počítačový monitor či jiné velké elektronické zařízení (TV, mikrovlnná trouba, 

rádio) nebo také zářivky. Při vypnutí vyjmenovaných přístrojů (pokud jsou zdrojem 

rušení) by mělo dojít k odstranění rušení [16]. V laboratořích, kde dochází k měření 

pacientů, ke vzniku tohoto rušení většinou nedochází, jednak je laboratoř vybavena 

tak, aby k rušení nedocházelo, a délka měření je zde velmi krátká i v rámci sekund. 

Bohužel, ne vždy lze zcela zamezit vzniku rušení. Zejména u lidí, kterým je měřeno 

EKG kontinuálně 24 hodin, se tomuto rušení zcela vyhnout nelze (například 

obchody, práce). V tomto případě je doporučováno před analýzou odfiltrování 

šumové složky na frekvenci 50/60 Hz. [17] K potlačení požadovaných frekvencí jsou 

vhodné úzkopásmové zádrže. Při použití filtru FIR je nevýhodou jejich dlouhá 

impulsní charakteristika, kvůli které je na výpočet kladena větší náročnost. [11] 

1.2 Jednokanálové a vícekanálové přístupy 

Přístupy lze rozdělit na jednokanálové a vícekanálové. Kdy se u jednokanálových 

přístupů hodnotí zejména morfologické znaky či spektrální charakteristiky pouze u 

jednoho signálu. U vícekanálových se často posuzuje shoda (mezi všemi signály 

jednoho záznamu EKG) a odhady vypočítané z více signálů, které jsou z téhož 

záznamu EKG. V případě vícekanálových přístupů se nejčastěji jedná o dvanácti-

svodové záznamy. Takové záznamy se získají pomocí systému, který se skládá z 12 

elektrokardiografických svodů a ty měří napětí mezi danými místy na hrudníku a 

končetinách [3].  

Výhodou jednokanálových přístupů je nezávislost na ostatních signálech či 

kanálech. Velmi často se také jednokanálové přístroje používají pro monitorování 

srdce v reálném čase pomocí nositelných senzorů. U jednokanálových přístupů se 

tedy hodnotí jeden signál. K určení jeho kvality ale je třeba mnoha kroků. Základem 

je z daného signálu extrahovat informace o typických znacích v signálu. Jedná se 

například o detekci tepu, ploché křivky, příliš vysoké nebo nízké hodnoty amplitud, 

variabilitu hodnot amplitud, přítomnost driftu nulové izolínie, či můžeme vycházet 

čistě z fyziologických předpokladů pro správné fungování srdce jako je například 

průměrná srdeční frekvence. Dále lze signál hodnotit na základě znaků vyskytujících 

se v jeho frekvenční doméně. Jakmile jsou k dispozici získané informace o daných 

znacích, podrobí se rozhodujícím pravidlům. Většinou se jedná o stanovené rozsahy 

či limity, které určují, zdali je daná hodnota ještě vyhovující či v případě přesahu 

nevyhovující.  
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V případě dvanácti-svodového EKG máme k dispozici 12 signálů (viz Obrázek 

1.13), které jsou zaznamenávány současně, ale z různých míst okolo srdce pacienta. 

Takovýto přístup poskytuje výhody v tom, že dané měření může být přesnější. 

Oproti jednokanálovému snímání může poskytnout více informací o zkoumaných 

znacích, například tím, že dochází k hodnocení vztahu zkoumaného znaku mezi 

všemi signály. 

Jelikož dvanácti-svodový záznam poskytuje 12 signálů, které zobrazují 

průběhy stejného objektu (srdce), tak by měly být průběhy všech 12 signálů 

podobné. V případě šumu či artefaktu se průběhy začínají více či méně odlišovat, a 

takový znak nám pomůže určit, jestli je záznam kvalitní. Časové průběhy 

jednotlivých svodů pak můžeme porovnávat pomocí korelace, která měří podobnost 

mezi danými signály. [3] 

Obrázek 1.13: Dvanácti-svodový záznam EKG [[2], str. 36] 
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1.3 Stávající skupiny určující kvalitu signálu  

Pokud mluvíme o hodnocení signálu, jedná se proces, který určuje klinickou 

přijatelnost či nepřijatelnost EKG signálu, na základě obsahu šumů či artefaktů, 

vyskytujících se v právě hodnoceném EKG záznamu. V publikovaných článcích se 

kvalita nejčastěji hodnotí podle následujících škál:  

 Pět skupin kvality: Výborná, dobrá, přiměřená, špatná a nepřijatelná. 

 Tři skupiny kvality: Přijatelná, neurčitá a nepřijatelná. 

 Dvě skupiny kvality: Přijatelná a nepřijatelná. 

Přičemž za nejpoužívanější škálu se používá hodnocení pomocí dvou skupin, 

které signál ohodnotí buď jako přijatelný a může být tím pádem přijat k analýze, 

anebo je označen jako nepřijatelný a není dále analyzován [2]. 

Ovšem, mechanizmy/principy, které zařazují signály do příslušných skupin, se 

liší na způsobu hodnocení kvality. Kvalitu EKG signálu lze posuzovat z více hledisek.  

Například metoda Benjamina Moodyho, viz kapitola 2.2.1. Tato metoda hodnotí 

signál do 2 skupin na základě splnění všech podmínek. První podmínka je, že signál 

není plochou křivkou. Druhá podmínka sleduje frekvenční změny signálu na základě 

výpočtu překrývajích se intervalů, jejichž hodnota musí být menší než stanovený 

práh. Poslední podmínka sleduje maximální a minimální hodnoty amplitud.  

Jiné metody mohou dbát na rozpoznání některého z bodu EKG cyklu. Z kapitoly 

1.1 víme, že ukazatelem kvality u EKG signálu je hlavně komplex QRS či vlna T. Za 

kvalitní úseky/signály se pak považují ty, kde je komplex QRS dobře rozpoznatelný. 

V místech, kde QRS určit nelze, je úsek nekvalitní.  

 



 15 

2 PŘEHLED METOD  

Tato kapitola představuje přehled metod, které se zabývají hodnocením kvality EKG 

signálů. Je zde zobrazena Tabulka 2.1, která poskytuje přehled metod, kterým se tato 

diplomová práce věnuje. První sloupec odkazuje na tvůrce metody a rok zveřejnění. 

Druhý sloupec podává informaci o tom, jakým způsobem probíhá hodnocení signálu 

– spojitou či nespojitou metodou hodnocení. V případě nespojitého hodnocení jsou 

analyzovány segmenty, např. RR intervaly nebo časové úseky. Třetí sloupec 

odkazuje na použitá rozhodovací pravidla, kdy za nejčastější je používáno 

prahování. Je to poměrně jednoduché rozhodovací pravidlo, kdy stačí pouze 

kontrolovat hodnoty v určitém rozsahu. Poslední sloupec ukazuje, jakou škálu 

kvality metoda využívá, kde poměrně často stačí k posouzení kvality pouze  

2 skupiny.  

 

Metoda Hodnocení Rozhodovací pravidla Kvalita 

Tat, 2011 Nespojité Prahování 2 skupiny 

Hayn, 2011 Nespojité Základní vlastnosti 2 skupiny 

Johannesen, 

2011 
Nespojité 

Konstantní derivace, 

prahování amplitudy 
5 skupin 

Moody, 2011 Nespojité Prahování 2 skupiny 

Langley, 2011 Nespojité Prahování 2 skupiny 

Tobon, 2016 Kvazispojité Modulové spektrum 2 skupiny 

SNR, 2017 Spojité Výpočet SNR 2 skupiny 

Tabulka 2.1: Přehled metod a jejich vlastností 

2.1 Metody založené na znacích EKG a heuristických 

pravidlech 

Následující výpis metod je tvořen těmi, které hodnotí signál na základě různých 

morfologických a intervalových znaků. Těmito znaky může být doba trvání  

a hodnoty amplitud P vln, QRS komplexů, T vln či RR intervalů. Všechny tyto znaky 

jsou extrahovatelné z každého signálu EKG. Následně jsou získané znaky zkoumány 
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pomocí heuristických pravidel, které jsou nejčastěji vyjádřeny prahy (hodnoty, 

které vymezují určité pravidlo, např. pokud je hodnota nad prahem, je to dobře  

a naopak). 

2.1.1 Zlepšení hodnocení kvality EKG pomocí vylepšené detekce 

QRS komplexů 

Vědci ze singapurského institutu (Institute for Infocomm Research) prozkoumali 

řadu přístupů ke zlepšení kvality elektrokardiografických (EKG) signálů a získávání 

významných dat z těchto biologických signálů. Základní motivací bylo usnadnit 

práci při hodnocení mezi užitečným a neužitečným signálem, což je výhodné 

zejména pro obor telemedicíny. Cílem těchto výzkumníků tedy bylo vyvinout 

přístup pro hodnocení EKG signálů tak, aby došlo k vyřazení těch signálů, které 

neobsahují užitečné informace nebo jsou poškozeny šumem [20].  

Základem vyvinutého algoritmu singapurským týmem bylo SVM (Support 

vector machine), který je založen na strojovém učení s učitelem a klasifikací 

(signálů) do dvou tříd. Tento přístup se SVM ale není vhodný do telemetrických ani 

mobilních zařízení, jelikož vestavěné systémy (jednoúčelový systém, který 

vykonává definovanou činnost, např. kalkulačka), které jsou v těchto zařízení 

zabudovány, se SVM pracovat neumí. Vědci se tedy zaměřili na vývoj algoritmu, 

který by dokázal SVM alespoň napodobit, a který by byl vhodný do vestavěného 

systému mobilních zařízení. Výhodou tohoto přístupu je, že dokáže zpracovávat 

signály v reálném čase na řadě mobilních telefonů.  

V algoritmu je třeba brát ohled na to, že data z EKG jsou čtena nejdříve z kanálu 

6 (V6 – hrudní elektroda), protože tento kanál vykazuje nejmenší chyby při detekci 

R-kmitů a jeho hodnoty slouží tedy i jako referenční hodnoty pro zbývající kanály. 

Z každého kanálu jsou vzorky EKG čteny a zpracovávány jednotlivě a postupně. Na 

Obrázek 2.1 je ukázáno schéma algoritmu převzato ze zdroje [20]. 

První detektor slouží ke zjištění toho, zdali křivka EKG signálu není plochá. 

Detekuje se celý kanál pomocí okna délky 0,5 sekund. V okně se následně počítá 

hodnota derivátu prvního řádu. V každém okně by se měla vyskytovat jiná hodnota, 

tím se potvrzuje, že v daném signálu je dostatek údajů k vyhodnocení kvality, čili v 

signále není plochá křivka. V případě totožných hodnot je údajů ke zpracovávání 

málo a signál je vyřazen ze zpracování (tzn. že se v signále vyskytují ploché křivky – 

signál bez jakékoli aktivity či s minimálními změnami). 
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Obrázek 2.1: Schéma algoritmu metody s Tompkinsovým filtrem [20] 

Druhý detektor je založen na Pan-Tompkinsově filtru a je určen pro detekci 

šumu. V další části algoritmu je Pan-Tompkinsový filtr použit znovu, ale tentokrát 

pro detekci R-kmitů. R-kmity jsou zde zjišťovány pomocí prahových hodnot. 

Prahová hodnota má ale i další funkci, než je jen detekce R-kmitů, a tou je detekce 

šumu. Vychází se z toho, že v případě nezašumněného signálu je hodnota 

modifikovaného prahu nízká a v případě zašuměného, je prahová hodnota vysoká. 

Co se ale týče signálu se šumem, tak detekční práh nemá dostatek času ke stabilizaci 

a dochází tak ke špatné detekci R-kmitů. Zpravidla jich je v těchto případech 

nadetekováno více a na špatných místech. Proto bylo nutné zabudovat do systému 

opatření pro detekci falešných R-kmitů. Další částí algoritmu je zjištění poklesu 

výskytu R-kmitů. Jedná se o opatření, které určí, zda se jedná o vhodný signál 

k dalšímu zpracování. 

Další část algoritmu se zabývá fyzikálními aspekty dat, čili se zde zkoumají 

signály, které jsou nejen vygenerovány uměle s ohledem na srdeční frekvenci (např. 

s  vysokou či příliš nízkou tepovou frekvencí) ale i reálné signály, poskytnutých od 

pacientů. Účel přístupu je založen na fyziologickém aspektu srdce, kde existují 

hranice, při kterých srdce dokáže správně pracovat a neovlivňuje to zdraví člověka. 

Podstatou přístupu je tedy i schopnost rozlišit mezi lidským a uměle vytvořeným 

signálem. Pro zjištění toho, zda se jedná o lidský signál, slouží stanovení prahových 

hodnot R-kmitů, kdy jednotlivý R-kmit představuje jeden srdeční tep. Standardně se 
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udává, že v jedné minuté srdečního záznamu se vyskytuje 30 až 210 R-kmitů, čili 

tepů za minutu. Pokud se hodnoty signálu dostanou mimo stanovené rozmezí, signál 

pravděpodobně není z lidského těla, jelikož takové hodnoty nejsou slučitelné se 

životem. 

Poslední filtr detekuje artefakty na základě změny amplitudy z dat EKG signálu. 

Například náhlé extrémní zvýšení amplitudy v daném místě nebo v pásmu, odkazuje 

k přerušení fyzického kontaktu mezi elektrodou a kůží.  

Pro hodnocení kvality EKG signálu je stěžejní správná detekce komplexů či 

vrcholů, které se v signálu vyskytují. Výzkumnici ze Singapuru se tedy zaměřili i na 

vylepšení detekce QRS komplexů Tompkinsovým filtrem. Signál nejdříve prochází 

pásmovými filtry, a následně derivačním filtrem prvního řádu, z jehož výstupu 

získáme absolutní hodnoty derivátů. Pro detekci R-píků musí být zkrácena doba 

inicializace, kvůli ustálení prahové hodnoty. Počet inicializačních R-píku je nastaven 

na hodnotu 4, která je pro extrakci ostatních dat naprosto dostatečná. Takové 

opatření zajišťuje odhalení nekvalitního zašuměného signálu díky nestabilitě prahu. 

Dalším opatřením je hlídání RR intervalů, mezi nimiž musí být hodnota 30 – 210 

tepů za minutu.  Pokud je R-kmit mimo rozsah, zejména pod menší hodnotu, 

přestane být za R-kmit považován. [20] 

Výhodou tohoto přístupu je, že dokáže posoudit i míru poškození EKG signálu. 

2.1.2 Hodnocení kvality EKG pro pacientské mHealth aplikace 

Vědci z Rakouského technologického institutu se zaměřili na hodnocení EKG signálu 

v mHealth aplikací [21]. Jedná se o aplikace, které jsou součástí zařízení, které nosí 

pacienti u sebe. Jejich elektrokardiologický signál je přenášen pomocí technologie  

s využitím radiofrekvenčních vln RFID-Bluetooth do institutu k vyhodnocení jejich 

srdeční činnosti a pacienti se výsledky dozví přes svoje mobilní zařízení. Zatím 

se vyhodnocovaly pouze jedno-svodové signály, cílem rakouských vědců tedy bylo 

hodnocení jedno-svodového EKG signálu rozšířit na hodnocení dvanácti-svodového 

EKG. [21] 

Algoritmus pro hodnocení dvanácti-svodového EKG byl implementován 

v prostředí MATLAB. Program je složen z několika kritérií, které určují kvalitu 

biologického signálu. Při hodnocení signálu rakouští vědci doporučují při analýze 

vynechat prvních 800 𝑚𝑠 signálu, jelikož tento začátek signálu zaváděl nežádoucí 

přechodné charakteristiky. Zbytek signálu pro každý kanál je pak hodnocen pomocí 

4 kritérií, které posuzují základní vlastnosti signálu. Po nich následují další  

3 kritéria. [21] 

První kritérium, které se označuje A1, hodnotí kvalitu signálu 
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pomocí amplitudy. Kritérium je splněné, pokud alespoň 40% vzorků celého signálu 

přesahuje hodnotu amplitudy o ± 2 𝑚𝑉. [21] 

Druhé kritérium A2, se zabývá kritériem detekce hrotu. Kritérium je splněné, 

když v blízkosti nadetekovaného hrotu, jsou vzorky s hodnotou větší než 0,2 𝑚𝑉  

(hodnoty jsou získané z první derivace signálu) a k celkové délce signálu tyto vzorky 

okolo hrotů, tvoří více než 40 % hodnoceného signálu. [21] 

Hodnocení nulové linie je třetí kritérium A3. Kritérium je považováno za 

splněné, pokud počet vzorků, které mají stejné hodnoty amplitud s předchozím 

vzorkem signálu, je vyšší než 80% ze všech vzorků celého signálu. [21] 

Čtvrté kritérium A4 se zabývá celkovou zbývající délkou signálu. Pokud některý 

signál překročí nastavené hranice v kritériích A1-A3, je označen za „potenciálně“ 

špatný. O tom, jestli je opravdu špatný rozhodne kritérium A4. Množství vzorků, 

které přesahují prahy, nesmí být vyšší než 68,5 % celkového signálu. Jinak je signál 

hodnocen jako špatný. [21] 

Kritérium B se zabývá přechody bodů mezi svody. Při zobrazování signálu EKG 

na monitor, jsou často jednotlivé svody zobrazovány pod sebe. Takový přístup občas 

zavádí chybné zobrazení, při kterém je signál jednoho svodu vykreslován přes 

zobrazovaný signál jiného svodu či svodů, viz Obrázek 2.2. Většinou se to stává, 

pokud je signál postižen driftem. V kritériu se pak počítá počet jednotlivých 

přechodů, které se vykreslují přes další signály z různých svodů. Pokud je výsledná 

hodnota vyšší než 49 (počet přechodů), je signál považován za špatný. [21] 

Kritérium C určuje kvalitu detekce QRS komplexů. Kvalita této detekce je 

počítána na základě 3 parametrů, které z detekce můžeme získat. Prvním 

parametrem je výpočet podobný poměru signálu k šumu, kdy je nejnižší amplituda 

QRS komplexu dělena největší amplitudou signálu bez QRS komplexů. Dále se určuje 

maximální amplituda QRS komplexu a pravidelnost srdečního rytmu. Toto 

kritérium je splněno, pokud je výsledná hodnota menší než 0,2. [21] 

Kritérium D vybírá druhý nejhorší svod. Nejhorší svod se získá podle počtu 

přechodových bodů, svody jsou seřazeny a vybere se druhý nejhorší. Pokud je jeho 

hodnota bodů vyšší než 23 (počet přechodů) je daný signál určen jako špatný. [21] 

Finálová klasifikace určuje, zdali je signál kvalitní či nikoliv. Pokud je splněno, 

některé z kritérií, tak je signál považován za nepřijatelný, čili nekvalitní. Posuzuje se 

to dle 3 kategorií:  

a) splněno kritérium B 

b) splněno kritérium C 
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c) splněno některé z kritérií A1-A4 a zároveň kritérium D  

Obrázek 2.2: Vykreslení svodu přes jiné signály [[2], str. 38] 

2.1.3 Hodnocení kvality EKG na platformě Android 

Lars Johannesen ze Spojených států amerických se zabývá hodnocením kvality EKG 

signálů na platformě Android [22]. Ve svém přístupu používá dvanácti-svodové 

signály EKG. Algoritmus seskupuje signály EKG do dvou skupin na základě sady 

znaků. Tyto znaky jsou: selhání všech svodů, globální vysokofrekvenční šum, šumy 

zhoršující detekci QRS, globální nízkofrekvenční šum a nízko či vysokofrekvenční 

šumy v sinusovém tepu.  

V případě selhání všech svodů, je EKG signál silně zašuměn. Selhání svodu lze 

definovat jako nulový konstantní derivát ve všech vzorcích signálu daného svodu.  

Globální vysokofrekvenční šum obecně zhoršuje kvalitu EKG signálu a zejména 

znesnadňuje detekci QRS komplexů. Pro další části algoritmu, je tedy signál, který 
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prošel první částí algoritmu (určení selhání svodů), upraven filtrem dolní propustí 

(10. řádu) s mezní hodnotou rovnou 50 𝐻𝑧. Následně se stanoví hodnoty RMS (Root 

mean square; statistická efektivní hodnota měřící změny daného parametru). Signál 

je určen jako špatný, pokud je průměrná hodnota RMS (přes všechny rozdíly svodů) 

menší než 0,5 𝑚𝑉. 

Ve dvanácti-svodových signálech nelze předpokládat, že všechny svody budou 

bez šumu, proto se zde provádí detekce QRS komplexů v každém svodu nezávisle na 

sobě. K detekci se používá algoritmus U3, který využívá nelineární transformaci 

v časové doméně na základě délky křivky, která nebyla ovlivněna deformací sklonu 

segmentu SR. Algoritmus U3 signál nejdříve filtruje pásmovou propustí v pásmu od 

8 do 30 𝐻𝑧. Následně detekuje komplexy na základě 2 fixních prahových hodnot. 

Prahové hodnoty se upravují po celý čas detekce komplexů. V této části algoritmu je 

stanovena prahová hodnota jako RMS na hodnotu 0,7 pro daný svod. Ke snižování 

falešně pozitivních hodnot, musí být přítomny nadetekované QRS komplexy 

v nejméně 6 svodech. QRS komplexy jsou hledány za pomocí okna o délce 90 𝑚𝑠. 

Následně se QRS komplexy zesynchronizují a z nich se pak můžou určit průměrné 

hodnoty RR intervalů, které informují o špatné srdeční činnosti či chybějících 

tepech. Pro spuštění detekce QRS komplexů je určen práh 0,2. Signál EKG je určen 

jako špatný, pokud svody obsahují méně než 50% synchronizovaných QRS 

komplexů. Stejně tak je signál považován za špatný, pokud jsou víc jak 3 svody 

postiženy šumem.  

U nízkofrekvenčního šumu se hodnotí první vzorky QRS komplexu, kdy dochází 

k jejímu nástupu v EKG signálu. První vzorek QRS komplexu je ten, jehož hodnota 

nepřekračuje hodnotu synchronizovaných QRS komplexu o 0,15 násobek. Pokud 

nedojde k určení prvku do 70 𝑚𝑠 od R-píku, je za první vzorek náběhu určena 

minimální hodnota během časového úseku 70 𝑚𝑠. Nástup R-píků je určen jako 

průměr všech nástupů mezi jednotlivými svody. Dále je v algoritmu stanoven bod s 

označením PQ (je tak označen proto, že se tento bod nachází uvnitř úseku mezi vlnou 

P a kmitem Q), který je umístěn na levou stranu 10 𝑚𝑠 od počátku nástupu QRS. 

Každý svod je procházen oknem o délce 6 𝑚𝑠. Okno postupuje na obě strany od 

stanovení bodu PQ společně s PQ bodem. PQ bod s plovoucím oknem a jeho 

prostupování jednotlivými svody signálu hodnotí drift (kolísání) nulové izolínie. 

Případná korekce driftu je zajištěna pomocí interpolace kubickými splajny. Hodnota 

RMS určená z křivky kubického splajnu je hodnotou globálního nízkofrekvenčního 

šumu daného svodu. Signál je považován za špatný, přesáhne-li průměr všech svodů 

hodnotu 175 µV.  
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Posledním krokem algoritmu je hodnocení kvality průměrného tepu. 

Algoritmus se zabývá hodnocením nízkého a vysokého kmitočtu, kdy nejdříve 

zjišťuje průměrný tep každého svodu a následně je tato získaná hodnota odečtena 

od sinusového (základní, generovaný sinoatriálním uzlem, který má největší 

frekvenci) rytmu tepu, viz Obrázek 2.3. Tento sinusový rytmus vyjadřuje koeficient, 

který je určen pomocí vzájemné korelace mezi tepem a průměrným tepem. 

Odečtením získáme reziduum, které určí, zdali je signál postižen šumem a je tedy 

špatný. Následně se dle dosažených hodnot určí, zda se jedná o nízkofrekvenční či 

vysokofrekvenční šum. Pokud má hodnota rezidua standardní odchylku, jedná se o 

nízkofrekvenční šum. Vysokofrekvenční šum se určí z hodnoty RMS, která se získá 

z diferenciovaného rezidua. Pokud je průměrná hodnota z RMS větší než 250 µV, je 

signál zašuměný [22]. 

Obrázek 2.3: Sinusový rytmus srdce [https://www.techmed.sk/ekg-kniha/obr/100/ecg-

normal-sinus-rhythm.png] 

2.2 Metody založené na nemorfologických znacích EKG 

a heuristických pravidlech 

Následující vybrané metody jsou také založeny na extrakci znaků, ale takových, 

které se získají z časové domény, frekvenční domény či časově-frekvenční domény. 

Dále tyto metody využívají statistické nebo teoretické informace získané ze signálů 

EKG nebo z artefaktu, který analyzovaný signál postihuje. [3] 

2.2.1 Metody založené na pravidlech pro kontrolu kvality EKG 

signálů 

Bejmamin Woody z Harvardského technického institutu z 

amerického Massachusettsu, se zaměřil na metody posuzující kvalitu EKG signálech 

v mobilních zařízeních. Pro hodnocení jsou používány dvanácti-svodové signály o 

relativně krátké délce 10 𝑠. Přístup posuzuje, zdali je signál dostatečně kvalitní na 

to, aby mohl být použít v další analýze. [23] 

Mezi velmi časté nedostatky v poskytnutých a hodnocených záznamech jsou 

ploché (bez aktivity) části signálu či dokonce může být plochý i celý záznam signálů. 

Tyto ploché křivky jsou příznakem nesprávně připojených elektrod. Reálný EKG 
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signál není konstantní, přičemž konstantnost hodnot je znakem ploché křivky. 

Algoritmus tedy nejdříve hodnotí, zdali se v signálu vyskytuje velké množství 

konstantních úseků. Algoritmus vyhledává nejaktuálnější hodnotu a následně 

zaznamenává, kolik vzorků signálu obsahuje totožnou hodnotu. Přičemž stěžejní je 

počet stejných hodnot po sobě jdoucích vzorků. V případě velkého počtu stejných 

hodnot v řadě je signál označen jako špatný. O tom, kdy je signál ještě použitelný pro 

analýzu rozhoduje nastavený práh. Konstantní úseky tedy nesmí být delší než 200 

𝑚𝑠. [23] 

Další část algoritmu posuzuje celkový rozsah signálu. Klade se důraz zejména 

na minimální a maximální hodnoty, které mohou poukazovat v případě nízkých 

hodnot na nedostatečně připojené elektrody. V případě vysokých hodnot, se musí 

brát v úvahu postihnutí signálu různými typy šumu. Pro rozhodnutí o tom, zdali je 

signál dobré kvality, byly stanoveny mezní hodnoty v rozsahu od 0,2 𝑚𝑉 do 15 𝑚𝑉. 

Pokud některý signál má rozsah mimo tyto hodnoty, není připuštěn k další analýze. 

[23] 

Třetí část algoritmu řeší náhlé a velké změny ve frekvenci pozorovaného EKG 

signálu. Pokud se podíváme na průběh EKG signálu, nevyskytují se v něm příliš velké 

kmitočtové změny vzhledem k celému signálu. V menším měřítku ale vidíme náhlé 

změny, které jsou dány fyziologickým fungováním srdce, ty jsou potřebné pro 

hodnocení a je nutno brát tyto změny v úvahu a co nejméně je ovlivňovat. 

Algoritmus posuzuje signál pomocí časových intervalů, kdy první je stanoven od 

 𝑡 = 0 do 𝑡 = 2𝑘, další je od 𝑡 = 𝑘 do 𝑡 = 3𝑘, další od 𝑡 = 2𝑘 do 𝑡 = 4𝑘, a tak dále. 

Algoritmus je přesto stále velice rychlý. Je to dáno tím, že daný vzorek se vyskytuje 

maximálně ve dvou intervalech. Algoritmus podává velmi dobré výsledky při  

𝑘 = 32 𝑚𝑠. Interval je přijat za vyhovující, pokud je hodnota daného intervalu menší 

než stanovený práh. Interval se hodnotí tak, že se v něm určí maximální a minimální 

hodnota. Rozdíl maxima a minima se pak porovná s prahem, který je stanoven na 

0,1 𝑚𝑉. Vysoce kvalitní signál obsahuje poměrově velké množství vyhovujících 

intervalů, čili ne všechny intervaly v signálu musí být vyhovující. Kvalitní signály 

obsahují 64 % – 96 % vyhovujících oblastí. [23] 

Všechny výše zmíněné kroky algoritmu lze pak zkombinovat a tím získat 

robustnější formu algoritmu, právě tento nápad vznesl Bejmamin Woody 

z amerického MIT. Snažil se výše uvedené metody vhodně zkombinovat tak, aby 

podávaly co nejlepší výsledek a signál dokázaly jednoduše vyhodnotit na dobrý 

nebo špatný, na rozdíl od skórovací hodnoty, kdy dostaneme hodnotu a je na nás, 

jestli signál přijmeme. Woody tedy zkombinoval tyto pravidla. První pravidlo 

hodnotí aktivitu signálu. Pokud je signál konstantní déle, jak 200 𝑚𝑠 je vyřazen 

z analýzy. Dále pokud jsou více jak 2 signály označeny za špatné, je celý záznam 
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označen jako špatný. Druhé pravidlo se zaobírá posouzením náhlé frekvenční 

změny, pokud signál nevykazuje velké frekvenční změny a počet bezproblémových 

intervalů se v signálu vyskytuje od 64 % do 96 %, je signál považován jako kvalitní. 

Poslední pravidlo sleduje celkový rozsah signálu. V případě hodnot nižších než  

0,2 𝑚𝑉 nebo naopak vyšších než 15 𝑚𝑉, je signál vyhodnocen jako špatný. Celý 

záznam je označen za nevhodný, jestliže celkový rozsah není splněn u dvou a více 

signálů. [23] 

2.2.2 Algoritmus pro hodnocení kvality EKG získaných 

prostřednictvím mobilních telefonů 

Philip Langley z Newcastleské univerzity a jeho tým se zaměřili na hodnocení kvality 

signálů EKG získaných prostřednictvím mobilním telefonů od různých typů 

uživatelů (zdraví/nemocní/mladí/starší). Algoritmus je založen na hodnocení 

dvanácti-svodových signálů. Daným signálům je pak přiřazen příznak označující, 

zdali je daný signál přijatelný či nepřijatelný. Znaky, které určují kvalitu signálů, byly 

odvozeny zejména z vizuálního pozorování poskytnutých signálů. Metoda se 

zaměřuje na detekci problémů, které mohou EKG signál postihnout. Nejčastěji se 

jedná o plochou křivku (bez aktivity), přílišnou saturaci, drift základní izolinie, 

nízkou nebo vysokou amplitudu, a strmý sklon. Pokud některý svod obsahuje jednu 

či více z výše vypsaných nežádoucích charakteristik, je následně signál označen 

příznakem jako „nepřijatelný“. [24] 

Algoritmus se skládá z 6 částí, kdy se každá část věnuje detekci jednoho 

nežádoucího znaku v hodnoceném EKG signálu. [24] 

Nejdříve se v obdrženém EKG signálu hledá část, která by vykazovala 

konstantní napětí. Pokud signál obsahuje část dlouhou 1 sekundu s konstantním 

napětím, je signál označen za nepřijatelný. [24] 

V druhém kroku se určuje saturace signálu. Algoritmus hledá část ve všech 

svodech signálu, která by po dobu delší než 200 𝑚𝑠, měla amplitudu větší než 2 𝑚𝑉. 

Pokud je taková část v signálu detekována, signál dostane příznak nepřijatelný. [24] 

Další část zkoumá přítomnost driftu v EKG signálu. Základní hodnota nulové 

izolinie se získává pomocí dolní propusti Butterworthova filtru 6. řádu. Základní 

izolinie se hodnotí až po 2 sekundách od začátku signálu. Algoritmus využívá 

k detekci driftu prahovou hodnotu, která je zde nastavena na 2,5 𝑚𝑉. V případě 

překročení této prahové hodnoty je signál označen za nepřijatelný. [24] 

Z předchozího kroku, kde jsme získaly hodnoty základní nulové izolínie, jsou od 

signálu tyto získané hodnoty odečteny pro zkoumání nízkých amplitud. V každém 

svodu se hodnotí maximální amplituda, kdy je nastaven práh na hodnotu 125 𝜇𝑉, 
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pokud je v některém svodu detekována hodnota, která je menší než práh, je signál 

zamítnut. V algoritmu existuje ještě jeden případ, kdy lze signál označit za 

nekvalitní, a to v případě, kdy je v nejméně třech svodech zjištěna hodnota 

maximální amplitudy pod 175 𝜇𝑉.  

Výstup z předešlého bloku je následně kontrolován pro detekci vysoké 

amplitudy v každém svodu opět pomocí prahové hodnoty. Jestliže je v některém ze 

svodů detekována hodnota amplitudy vyšší než 3,75 𝑚𝑉, je vyhodnocen signál jako 

nepřijatelný. [24] 

Posledním krokem je detekce strmého sklonu, jehož přítomnost negativně 

ovlivňuje kvalitu EKG signálů. V této části algoritmu se využívá použití okna i 

prahové hodnoty. Je nutné si zde dávat pozor na to, že někteří pacienti mohou mít 

aplikovaný kardiostimulátor, a proto je nutno rozlišovat mezi ním a 

vysokofrekvenčním šumem. Hodnotí se každý svod zvlášť po jednotlivých vzorcích, 

kdy je hledán vzorek (označován jako tPM), jehož hodnota přesahuje práh, který je 

roven 250 𝜇𝑉. Překročení prahu značí to, že sklon vzorku je strmější, než by měl být. 

V případě detekce strmého sklonu u některého vzorku, je definováno okno 

 𝑊𝑃𝑀 = [𝑡𝑃𝑀 − 80𝑚𝑠, 𝑡𝑃𝑀 + 100𝑚𝑠], a následně dochází k úpravě části signálu se 

strmým sklonem pomocí okna 𝐸𝐾𝐺(𝑊𝑃𝑀)  =  𝐸𝐾𝐺(𝑡𝑃𝑀 − 80𝑚𝑠), které 

modifikuje danou část signálu EKG na konstantní hodnotu. Následně se využívá 

refrakterní časový interval o délce 100 𝑚𝑠 v částech, kde se neočekává další výskyt 

vzorků se strmým sklonem. Potom je signál filtrován znovu a hledá se tentokrát 

vzorek, jehož hodnota by byla strmější než stanovený práh s hodnotou rovnou 1 𝜇𝑉. 

Pokud se takový vzorek najde, je signál označen jako nepřijatelný. [24] 

2.2.3 Index kvality EKG modulačního spektra pro telemedicínské 

aplikace 

Vědci z týmu Diany Tobonové se zaměřili na docela odlišný postup (oproti výše 

popsaným metodám), a to s využitím modulového spektra a hodnocením pomocí 

indexu kvality. Na začátku algoritmu se EKG signál (vzorkovaný při 256 Hz) rozdělí 

do několika překrývajících segmentů v řadě za sebou pomocí 32-bodového 

sinusového okna se 75% překrytím vzorků. Na získané segmenty je následně 

aplikovaná rychlá Fourierova transformace (FFT, 512bodová), pomocí níž jsou 

segmenty transformovány do frekvenční oblasti, které lze následně využít pro 

sestavení spektrogramu. Vědci vytvořili algoritmus v programovém prostředí 

MATLAB a pracovali s modulačním toolboxem, který byl vyvinut ve Washingtonské 

univerzitě. [25] 
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Komponenty spektra jsou dále rozdělovány opět do překrývajících se 

segmentů, avšak tentokrát přes časovou osu. Využívají se k tomu modulační okna 

(128bodová) opět se 75% překrytím. Segmenty jsou pak transformovány pomocí 

rychlé Fourierovy transformace (512bodové). Výsledkem této transformace je 

modulační spektrogram 𝑋(𝑓, 𝑓𝑚, 𝑘), kde 𝑋 je konečná reprezentace frekvence, 𝑓 je 

konvenční frekvence, 𝑓𝑚 odpovídá frekvenci modulace a 𝑘 značí index okna pro 

druhou transformaci. Proces algoritmu je znázorněn na Obrázek 2.4. [25] 

Obrázek 2.4: Ukázka kroků k získání modulového spektra [25] 

Kvalita se hodnotí na základě modulační frekvenci, která dokáže určit rychlost 

změny různých složek frekvence EKG. Tato znalost se dále využívá k detekci šumů, 

jelikož spektrální složky EKG signálů se mění v různých poměrech na základě 

artefaktů, pohybů, či fyziologické aktivity. [25] 

Další využití modulační domény je vhodné pro hodnocení kvality EKG signálů 

přes parametr tepu, kdy pomocí hodnoty modulační frekvence lze určit rychlost 

srdečního tepu. U modulačních spektrogramů, kde se spektrální složky EKG mění 

s hodnotou modulační frekvence rovné 1 Hz, lze stanovit tep na 60 úderů za minutu. 

Se zvyšující se modulační frekvencí se zvyšuje i rychlost tepu, například při tepu 

s rychlostí 150 úderů za minutu se spektrální složky mění rychlostí 𝑓𝑚 =  2,5 𝐻𝑧 

společně s ostatními harmonickými složkami. Hodnota frekvence signální energie u 

nezašuměných signálů tohoto parametru (tepu) je většinou menší než 40 𝐻𝑧. [25] 
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Zašuměné signály vykazují hodnotu frekvence signální energie vyšší než 40 𝐻𝑧, 

dále mohou obsahovat stacionární komponenty, které jsou rovny hodnotě frekvence 

𝑓 =  0 𝐻𝑧. Hodnoty modulačních frekvencí mezi laloky (složkami) jsou u 

poškozených/nefyziologických signálů zpravidla zesíleny, přičemž hodnoty 

modulačních frekvencí uvnitř laloků jsou zeslabeny (viz Obrázek 2.4, lalok = 

kopeček). Výhodou modulačního spektra je, že v případě nízkého SNR u 

hodnocených EKG signálů, lze jasně rozeznat komponenty typické pro křivku EKG 

signálu. Spektrální složky lze rozeznat až do hodnoty modulačního spektra rovné 

8 𝐻𝑧 u signálu s nízkou hodnotou SNR. V případě nepoškozených signálů, lze 

sledovat změny spektrálních složek do hodnot od 10 do 12 𝐻𝑧. [25] 

Získané modulační spektrum lze následně vyhodnotit pomocí indexu kvality, 

který byl pro toto hodnocení vytvořen na základě vlastností EKG komponent a 

artefaktů v modulových spektrech EKG signálů. V získaném modulačním spektru lze 

vidět, že se komponenty EKG a šumu chovají rozdílně.  Pro komponenty EKG je 

typické, že jsou viditelné jako kmitočtové laloky modulového spektra. Modulové 

frekvence EKG komponent odpovídají rychlosti srdečního tepu a jejich fyziologické 

hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 40 𝐻𝑧. Nicméně naproti tomu, šumy 

nevytváří typické vzory v modulovém spektru, čímž jsou ovlivněny modulační 

frekvence. Typická modulační frekvence šumu je 𝑓𝑚 =  0 𝐻𝑧, kdy lze podle této 

hodnoty očekávat stacionární zdroje šumu. Tento modulační index pro hodnocení 

kvality je podobný procesu získávání SNR. [25] 

V rámci algoritmu/hodnocení se nejdříve stanoví parametry laloku v rámci 

každého modulačního spektra. Hodnoty laloku by měly odpovídat fyziologické 

frekvenci srdce pacienta. Hodnota energie hlavního (prvního) laloku se hledá ve 

stanoveném rozmezí hodnot modulační frekvence, která odpovídá fyziologickému 

srdečnímu pulsu, a je udávaná v rozmezí 0,8 ≤  𝑓𝑚 ≤  3 𝐻𝑧, kdy tyto hodnoty 

odpovídají srdeční frekvenci v rozmezí od 50 do 180 tepů za minutu. V daném 

rozsahu se vybírá hodnota modulační frekvence f*m s nejvyšší energií, která je 

obsažena ve středu prvního laloku. Dále je hodnota energie zprůměrovaná 

v konvenčním kmitočtu na rozmezí 0 ≤  𝑓 ≤  40 𝐻𝑧. Tým vědců dále zjistil, že k 

získání přesných a spolehlivých výsledků je vhodné využívat pásmo (šířku) laloku o 

rozsahu 0,625 𝐻𝑧. [25] 

Součástí přístupu je výpočet celkové modulové energie (EME), která je počítaná 

jako suma pro každý rámec 𝑘 modulových energií, které jsou obsaženy v hlavním 

laloku a jeho harmonickém průběhu. Pro získání nejlepšího výsledku postačí pro 

výpočet EME 4 laloky (1 hlavní a 3 harmonické). Ukázka výpočtu EME: 

𝐸𝑀𝐸(𝑘) = ∑ 𝑋(𝑓4
𝑗=1 |0

40 ,   𝑗𝑓𝑚
∗ − 𝐵 ≤   𝑗𝑓𝑚

∗  ≤   𝑗𝑓𝑚
∗ + 𝐵, 𝑘), (1) 
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kde f|0
40 = 0 ≤ f ≤ 40 a B = 0,3125 Hz. 

Parametr EME obsahuje informace ze 4 prvních laloků modulového spektra, 

které představují skutečné komponenty EKG. Důležité je vědět, že tento přístup tedy 

považuje zbytek (bez prvních 4 laloků) za komponenty šumu nebo artefaktů. [25] 

Index kvality modulačního spektra MS-QI je tedy vypočítán jako poměr EME ke 

zbývající modulační energii. Vzorec pro výpočet MS-QI se vypočítá jako:  

 

𝑀𝑆 − 𝑄𝐼(𝑘) =  
𝐸𝑀𝐸(𝑘)

𝑅𝑀𝐸(𝑘)
 (2) 

RME (zbývající modulační energie) je rozdíl mezi celkovou energií modulačním 

spektrogramu a EME. Výsledný index kvality MS-QI je dán jako průměr všech 

získaných MS-QI(k) pro každý rámec v celém EKG signálu. Pro výsledné hodnoty 

MS-QI (zatím) není matematicky stanoven obor hodnot, do kterého by výsledky 

zapadaly, přestože obdržené hodnoty nemají velký rozptyl.  Nicméně 

z experimentálního pozorování týmem vědců Diany Tobónové bylo určeno, že 

hodnoty MS-QI se nejčastěji vyskytují v rozmezí 0 až 1,5. A čím je hodnota vyšší, tím 

je signálová kvalita lepší. [25] 

2.2.4 Spojité hodnocení kvality signálu pomocí SNR 

SNR je zkratka anglického sousloví „signal to noise ratio“, což se dá do češtiny 

přeložit jako „poměr signálu k šumu“. Veličina SNR tedy vychází z užitečné a 

z neužitečné (např. šum ze signálu) složky signálu a dokáže spojitě 

určit/odhadnout/hodnotit kvalitu signálu. Jednotkou veličiny SNR je decibel [dB]. 

Pro hodnocení kvality se používají dva vzorce SNR a to jeden na vstupní signál a 

druhý na výstupní signál, který je zbaven šumové složky. Výslednou hodnotu SNR, 

která určí kvalitu hodnoceného signálu, získáme odečtením výstupní hodnoty SNR 

od vstupní hodnoty SNR. [26] 

Ukázka vzorců pro SNRvst (3) a SNRvýst (4): 

 

𝑆𝑁𝑅𝑣𝑠𝑡 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
∑ [𝑠(𝑛)−𝑠̅]2𝑁−1

𝑛=0

∑ 𝑤2(𝑛)𝑁−1
𝑛=0

) [𝑑𝐵], (3) 

𝑆𝑁𝑅𝑣ý𝑠𝑡 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
∑ [𝑠(𝑛)−𝑠̅]2𝑁−1

𝑛=0

∑ [𝑦(𝑛)−𝑠(𝑛)]2𝑁−1
𝑛=0

) [𝑑𝐵], (4) 
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kde užitečný signál je označen jako 𝑠(𝑛) a 𝑤(𝑛) je označení pro šumovou složku 

signálu. Ve vzorcích se dále počítá se střední hodnotou užitečného signálu �̅�, která je 

odečítána od užitečné složky signálu. Počet vzorků celého signálu je vyjádřen 

symbolem N. Ve vzorci pro získání hodnoty výstupního signálu SNR se počítá 

s parametrem 𝑦(𝑛), který vyjadřuje výstupní signál (tedy signál po odstranění 

šumu). [26]  

Aby bylo možné signál zhodnotit pomocí SNR, je nutné jej nejdříve 

předzpracovat, a to tak, aby se odstranila šumová složka z hodnoceného signálu. 

Existuje více přístupů, jak oddělit šum od užitečné složky signálu. Tato práce se však 

bude zabývat pouze jednou vybranou metodou. Za jednu z vhodných metod je 

možno považovat Wienerovskou vlnkovou filtraci. 

WIENEROVSKÁ VLNKOVÁ FILTRACE 

Wienenerovská vlnková filtrace [26] je založena na odhadu užitečného signálu �̂�(𝑛). 

Tento odhad je důležitý z důvodu výpočtu korekčního faktoru. Pokud použijeme 

Wienerův filtr ve frekvenční oblasti, tak korekční faktor 𝐻𝑤(𝜔) je zde nutný 

k násobení vstupního signálu 𝑋(𝜔), jedině tak lze získat spektrum výstupního 

signálu 𝑌(𝜔): 

                                        𝑌(𝜔) = 𝑋(𝜔) ∙ 𝐻𝑤(𝜔). (5) 

Korekční faktor je definován výkonovým spektrem užitečné a šumové složky 

signálu, viz rovnice (6). Korekční faktor se vyznačuje rozsahem hodnot od  

0 do 1. [26] 

                                   𝐻𝑤(𝜔) =
𝑅𝑆𝑆(𝜔)

𝑅𝑆𝑆(𝜔) + 𝑅𝑊𝑊(𝜔)
. (6) 

K výpočtu korekčního faktoru pak používáme vzorec (8), který je odvozen ze 

vzorce (7), a ten říká, že v případě vyšší hodnoty užitečné složky 𝑢𝑚(𝑛) než je 

hodnota 𝑣𝑚(𝑛), bude korekční faktor blízký k 1. Pokud budou hodnoty opačné, tedy 

šumová složka 𝑣𝑚(𝑛) bude výrazně převyšovat složku užitečnou 𝑢𝑚(𝑛), bude 

korekční faktor blízký 0. [26] 

                                 𝑔𝑚(𝑛) =
𝑢𝑚

2 (𝑛)

𝑢𝑚
2 (𝑛)+ 𝑣𝑚

2 (𝑛)
  ,  (7) 

 

Vzorec (7) ale nelze pro výpočet korekčního faktoru používat, jelikož užitečná 

a šumová složka jsou součástí původního signálu (jedná se o aditivní směs) a jejich 
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přesné hodnoty jsou nedostupné. Ale z analyzovaného signálu lze získat alespoň 

odhady obou složek, se kterými lze následně vypočítat korekční faktor �̂�𝑚(𝑛): 

 

                                �̂�𝑚(𝑛) =
�̂�𝑚

2 (𝑛)

�̂�𝑚
2 (𝑛)+ 𝜎𝑣𝑚

2 (𝑛)
  ,  (8) 

kde �̂�𝑚(𝑛), je odhad užitečné složky signálu a 𝜎𝑣𝑚
2  je rozptyl šumu v m-tém 

pásmu.  [26] 

Jak již bylo zmíněno výše, odhad užitečného signálu získáme pomocí metody 

pilotního odhadu. První 3 bloky wienerovského vlnkového filtru s pilotním 

odhadem představují prostou vlnkovou filtraci. První blok obsahuje vlnkovou 

transformaci WT1 vstupního signálu 𝑥(𝑛), poté probíhá úprava získaných 

vlnkových koeficientů v H pomocí prahování. Užitečný signál ŝ(𝑛) získáme zpětnou 

transformací IWT1 upravených vlnkových koeficientů.  Další dva bloky představují 

vlnkovou transformaci WT2, která je identická pro oba bloky. Do jednoho z nich 

vstupuje výstup ŝ(𝑛) z prosté vlnkové filtrace (výstupem pak je  �̂�𝑚(𝑛)) a do 

druhého bloku vstupuje původní signál 𝑥(𝑛) (výstupem pak je 𝑦𝑚(𝑛)). Blok 𝐻𝑊 

představuje wienerovský filtr, do kterého vstupují vlnkové koeficienty �̂�𝑚(𝑛) a 

𝑦𝑚(𝑛). Zde probíhá výpočet korekčního faktoru �̂�𝑚(𝑛), který je pak nutno vynásobit 

𝑦𝑚(𝑛) dle vzorce (9), výstupem jsou upravené vlnkové koeficienty 𝑦𝑚 
𝛾 (𝑛).  [26] 

                𝑦𝑚 
𝛾 (𝑛) =  𝑦𝑚(𝑛)𝑔𝑚(𝑛) = 𝑔𝑚(𝑛)[𝑢𝑚(𝑛) + 𝑣𝑚(𝑛)] (9) 

Poslední blok IWT2 provádí zpětnou transformaci získaných upravených 

vlnkových koeficientů 𝑦𝑚 
𝛾 (𝑛) [26]. Pro lepší orientaci je zde znázorněno blokové 

schéma wienerovského vlnkového filtru, viz Obrázek 2.5. 
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Obrázek 2.5: Blokové schéma wienerovského vlnkového filtru 

[https://www.researchgate.net/publication/254004187_Optimization_of_the_wav

elet_Wiener_filtering_for_ECG_signals/figures?lo=1] 

  

STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT 

Nastavení správných prahových hodnot je pro úpravu vlnkových koeficientů 

důležitým faktorem, jelikož při nevhodné hodnotě prahu riskujeme negativní 

ovlivnění šumové či užitečné složky signálu. Výhodné je velikost prahu stanovovat 

na základě úrovně rušení, výpočtem směrodatné odchylky vždy pro každé pásmo. 

Existuje několik možností, jak zvolit hodnotu prahu, jako například univerzální 

práh, SURE práh, minimax práh a empirický práh. [26] 

Empirický práh 

Tento práh se často využívá pokud, ostatní prahové techniky nepřináší vhodné 

výsledky. Výpočet empirického prahu 𝜆𝑚 je vcelku jednoduchý, jedná se o 

vynásobení směrodatné odchylky 𝜎𝑣𝑚, která je vynásobena konstantou 𝐾. 

Konstanta K se určuje empiricky. Jedná se zde o tzv. pevný práh, jelikož pro každé 

pásmo získáme jednu hodnotu prahu. [26] Hodnotu K je možné nastavit v každém 

pásmu různě, 

                                                     𝜆𝑚 = 𝜎𝑣𝑚𝐾.  (10) 

Odhad směrodatné odchylky 

Odhad směrodatné odchylky lze realizovat více způsoby. V této práci bude zmíněn 

hlavně jednodušší způsob výpočtu. Tato volba je vhodná zejména pro signály, jejichž 
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střední hodnota směrodatné odchylky šumu je blízká k 0. To je typické zejména pro 

EMG (elektromyografické) rušení. [26] Vzorec (11) pro výpočet směrodatné 

odchylky: 

                                              𝜎𝑣𝑚 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(|𝑦𝑚|)

0,6745
. (11) 

Adaptivní mediánový práh 

O přístupech k získání prahu jsme mluvili výše. Získání prahové hodnoty vždy pro 

jedno pásmo je výhodné, pokud se směrodatná odchylka šumu 𝜎𝑣𝑚  v daném 

signálu nemění. V případě, že se odchylka šumu v průběhu signálu mění, pevný práh 

by neposkytl příliš vhodné výsledky. Pokud tedy budeme předpokládat, že se 

v signále bude měnit energie rušení, bude lepší volbou zvolení adaptivního prahu 

dle vzorce (12): 

                                                𝜆𝑚(𝑛) =  𝜎𝑣𝑚(𝑛)𝐾 (12) 

Prahová hodnota se vypočítává v klouzavém okně o 𝑛 vzorcích, v daném okně 

je určitá úroveň šumu a na základě toho se určí práh. Přidáním výpočtu mediánu 

zamezíme ovlivnění užitečného signálu krátkodobými výchylkami, které jsou 

součástí užitečného signálu. [26] 
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3 IMPLEMENTACE VYBRANÝCH METOD 

Praktická část se věnuje 3 vybraným metodám, zabývajících se hodnocením kvality 

EKG signálů. Je zde popis jejich implementace v MATLABu a jejich vyhodnocení na 

umělých i reálných datech. Na základě výsledků dosažených v programu je 

provedeno zhodnocení a porovnání metod.  

 

3.1 Metoda od Benjamina Moodyho 

Princip této metody je popsán v kapitole 2.2.1.  Signál je hodnocen na základě 3 

hledisek. První stanovisko kontroluje ploché úseky, to znamená, zdali v signálu 

nedošlo například k odpojení elektrod z kůže pacienta a nedochází tak 

k zaznamenávání signálu EKG. Plochá křivka se v algoritmu projevuje konstantními 

hodnotami po určitý časový úsek. Druhé stanovisko kontroluje rozsah frekvencí po 

krátké časové úseky. Poslední hledisko je zaměřeno na hodnocení rozsahu 

amplitudy celého signálu.  

Výsledkem této metody je roztřídit signál na dobrý nebo špatný. Metoda byla 

vytvořena zejména pro krátké signály s délkou 10 sekund.  Metoda udává 

spolehlivost detekce rovnou 91,3 % pro testování signálů z trénovací databáze A ze 

soutěže 2011 PhysioNet/Computing [zde], Tento set obsahuje 1000 EKG signálů, 

přičemž 225 signálů je špatné kvality a 2 z nich jsou na pomezí kvality. Článek této 

metody uvádí, že jejich algoritmus špatně detekoval 9 dobrých signálů a 78 signálů 

špatné kvality nedetekoval vůbec.  

 Náš vytvořený algoritmus poskytnul obdobné výsledky.  Celkově bylo 

nadetekováno 173 signálů (označeny jako špatné kvality), přičemž 20 z nich bylo 

dobré kvality, tedy došlo ke špatné detekci. 72 signálů bylo označeno jako dobré 

kvality, přičemž podle referencí jsou tyto signály špatné kvality. Při vytváření 

algoritmu byly použity nižší prahové hodnoty v poslední části algoritmu, jelikož při 

doporučených hodnotách dle článku docházelo k většímu množství falešně 

pozitivních detekcí. Kde minimální napětí bylo zvoleno na hodnotu 20 µ𝑉 a 

maximální napětí na hodnotu 1500 µ𝑉. 

Pro lepší přehlednost byla vytvořena Tabulka 3.1, kde TP znamená počet 

správně detekovaných signálů dobré kvality. FN znamená počet signálů dobré 

kvality, které algoritmus nedetekoval. FP je počet signálů špatné kvality, které byly 

algoritmem zařazeny mezi kvalitní. 
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 Správná detekce Špatná detekce ∑ 

Kvalitní záznamy 755 (TP) 72 (FP) 827 

Nekvalitní záznamy 153 (TN) 20 (FN) 173 

∑ 908 92 1000 

 Tabulka 3.1: Srovnání vlastních výsledků s článkem 

Naše implementovaná metoda dosahuje spolehlivosti 90,8 %, což je téměř 

srovnatelné s výsledkem, který udává Benjamin Moody. 

Za výhodu této metody lze považovat její jednoduchost a rychlost. Využít se dá 

zejména pro rychlé a celkové zhodnocení krátkého signálu. Za nevýhodu považuji 

zejména neschopnost detekce nižší úrovně šumu a druhou část algoritmu, která má 

poměrně nízkou úspěšnost detekce. V originálním článku B. E. Moodyho je pro tuto 

část určena spolehlivost pouze okolo 30%.    

Při vizuální kontrole lze vidět znatelné poškození u signálu 1028102, viz 

Obrázek 3.1. Avšak je tento signál označen algoritmem jako kvalitní. Podle algoritmu 

se zde nevyskytuje plochá křivka, celkový rozsah amplitudy není překročen a při 

kontrole krátkých úseků taky nedochází k velkému rozsahu mezi amplitudami.  

V signále se vyskytuje šum (ne příliš rozsáhlý) a ten není algoritmus schopen 

rozpoznat. 

Obrázek 3.1: Průběh signálu 1028102, 1., 6, a 7. svod 
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Na následujících obrázcích lze vidět dva signály, které jsou v poskytnutých 

materiálech od PhysioNet/Computing zařazeny mezi kvalitní signály. Měly by být 

vyhodnoceny tedy jako kvalitní. Tyto dva signály byly vybrány na ukázku náhodou 

z 20 signálů (falešně pozitivních), které byly vytvořeným algoritmem vyhodnoceny 

jako nekvalitní, ale dle referencí by měly být kvalitní. U Obrázek 3.2 je signál 

1098180, a u něj byly označeny dva svody jako nekvalitní (svod 1 a 3), zbytek byl 

dobré kvality. Ale jelikož byly dva svody nekvalitní, je označen celý záznam jako 

nekvalitní.  

Obrázek 3.2: Signál 1098180 a svody 1, 2 a 3 

 

Na Obrázek 3.3 je signál 1168042, který je dle referencí kvalitní, ale vyskytují 

se v něm dva svody, které byly algoritmem vyhodnoceny jako nekvalitní.  

U této metody k zamítnutí signálu stačí pouze dva nekvalitní svody, aby byl 

označen za nekvalitní. Zbytek svodů bylo určeno jako kvalitní. Zde by možná bylo na 

pováženou, že poškození maximálně u dvou svodů, je možná příliš přísné omezení.  



 36 

Obrázek 3.3: Signál 1168042 a svody 7, 8 a 9 

Dále byl algoritmus modifikován pro hodnocení delších signálů. Signál byl 

hodnocen buď po úsecích o délce 10, nebo 60 sekund. Testování bylo podrobeno na 

uměle vytvořeném signále o délce 5 minut. Zde na prezentovaném umělém signále 

probíhal výpočet vždy v okně o délce 60 s.  Při testování s doporučenými prahovými 

hodnotami, byl signál vyhodnocen celý jako nekvalitní, viz Obrázek 3.4. 

Obrázek 3.4: Uměle vytvořený signál (nahoře), křivka kvality (dole) 
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Problém zde byl v druhé části algoritmu, kde probíhá výpočet tichých intervalů, 

kdy rozdíl v daném intervalu mezi maximem a minimem musí být menší než je 

hodnota 0,1 𝑚𝑉. Nejkvalitnější úsek (od 1 do 2 minut) měl pouze 33 % tichých 

intervalů, přičemž, aby byl označen jako kvalitní, musí být celkový počet tichých 

intervalů větší než 64 %. Při úpravě prahové hodnoty na 0,4 𝑚𝑉, dostáváme 

předpokládaný výsledek, viz Obrázek 3.5. Kde jsou úseky od 1 do 2 minut a od 3 do 

4 minut označeny za kvalitní. 

Obrázek 3.5: Uměle vytvořený signál (nahoře), křivka kvality (dole)
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3.2 Spojitá metoda SNR 

Tato metoda je podrobněji popsaná v kapitole 2.2.4, kde se lze dozvědět, že SNR je 

poměr signálu k šumu. K testování jsou použity uměle vygenerované signály a 

databáze MIT-BIH Arrhythmia Database, jejichž záznamy jsou dlouhé 30 minut se 

vzorkovací frekvencí 360 Hz.  

Zrealizovaný algoritmus se skládá z několika částí a je převzat ze zdroje [26]. Ze 

stejného zdroje byly také převzaty doporučené parametry, jako jsou například 

zvolené vlnky, rozklad pásem, zvolené prahování, atd. První část algoritmu filtruje 

vstupní signál 𝑥(𝑛) pomocí vlnkového rozkladu. Signál je rozložen 4krát se zvolenou 

vlnkou 𝑑𝑏4.  

Získané stacionární vlnkové koeficienty jsou následně prahovány adaptivním 

prahem s výpočtem mediánu, viz vztahy 11 a 12 v kapitole 2.2.4. Adaptivní práh je 

zvolen proto, že v signále budeme očekávat různou úroveň šumu. Práh se volí 

s ohledem na velikost šumu, a je určen pomocí směrodatné odchylky. Směrodatná 

odchylka se použije ke stanovení prahu tak, že se násobí s konstantou K (nastavena 

na hodnotu 3), jedná se o tzv. empirický práh, viz vztah 10.  

Po prahování jsou stacionární vlnkové koeficienty inverzní vlnkovou 

transformací rekonstruovány zpět do podoby signálu, který je vyfiltrovaný. Takto 

získáme užitečnou a šumovou složku signálu (odečteme vyfiltrovaný signál od 

původního signálu).  

V další části se provede vlnkový rozklad původního signálu 𝑥(𝑛) a užitečné 

složky signálu na 3 stupně rozkladu s bankou filtrů 𝑠𝑦𝑚4. Následně se stanoví 

korekční faktor, který pracuje s vlkovými koeficienty původního signálu a šumové 

složky. Korekční faktor je potom násoben s vlnkovými koeficienty užitečné složky 

šumu a získá se výstup, který vstupuje do zpětné vlnkové transformace. Takto 

vyfiltrovaný signál 𝑦(𝑛) se porovná se vstupním 𝑥(𝑛) pomocí SNR. Porovnává se 

vždy určitý časový úsek signálu, zde to jsou 2 sekundy. Výsledkem je spojitý odhad 

kvality EKG signálu. Jednotkou SNR je decibel [dB] a čím vyšší jsou hodnoty SNR, tím 

je kvalita signálu lepší.  

Obrázek 3.6 znázorňuje uměle vygenerovaný signál o délce 5 minut a pod ním 

jeho odhad kvality pomocí výpočtu SNR. Signál byl vygenerován na začátku 

s hodnotou -5 dB, potom s úsekem rovným 20 dB. Následuje úsek, kde došlo 

k poklesu na hodnotu 5 dB. Předposlední část se vyznačuje mírným nárůstem na 

hodnotu 15 dB. Poslední část se vyznačuje poklesem na 5 dB. Křivka odhadu kvality 

odpovídá hodnotám uměle vygenerovaného signálu. Probíhá zde hodnocení úseku 

po 2 sekundách, okno se posunuje vždy o jeden vzorek. 
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Na Obrázek 3.7 je hodnocen ten samý umělý signál, akorát je zde hodnoceno po 

60 sekundách, čili získáme 5 hodnot SNR. Okno je tedy dlouhé 60 sekund. V něm se 

vypočítá hodnota SNR. Okno se dále posune právě o těch 60 sekund a proběhne další 

výpočet. Úseky se tedy nepřekrývají. Výstup odpovídá předpokladu. 

Výhodou této metody je, že je poměrně spolehlivá a jednoduchá. 

Obrázek 3.6: Uměle vytvořený signál (nahoře), křivka kvality dle SNR (dole) 

Obrázek 3.7: Odhad kvality pomocí SNR, hodnocení po minutě 
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Obrázek 3.8 zobrazuje zhodnocení krátkého úseku záznamu o délce 60 

sekund a jeho vyhodnocení kvality pomocí výpočtu poměru SNR. Jedná se o reálný 

signál z databáze MIT-BIH. Signál je označen číslem 104 a zobrazena je první minuta 

záznamu, prvního svodu. Na záznamu lze vidět znatelné poškození šumem na 

začátku a na konci zobrazeného signálu. Což se v křivce udávající kvalitu projevuje 

poklesem u zašuměných částí. SNR se vypočítává v okně o velikosti 2 sekund. Dané 

okno se posunuje vždy o jeden vzorek od začátku do konce signálu. 

Obrázek 3.8: Úsek signálu 104 o délce 50 s (nahoře) a jeho spojitý odhad kvality (dole) 

 

Na Obrázek 3.9 vidíme opět krátký úsek signálu o délce 60 s a pod ním jeho 

zhodnocení pomocí poměru SNR. Signál je reálný a z databáze MIT-BIH, zobrazen je 

druhý svod signálu od 20 do 80 sekund z původního signálu. V zobrazeném úseku 

signálu je vidět mírné zvýšení šumu v oblasti od 30 do 40 sekund, což je v odhadu 

kvality znázorněno propadem hodnot poměru SNR. 

 



 41 

Obrázek 3.9: Úsek signálu 105 o délce 50 s (nahoře) a jeho spojitý odhad kvality (dole) 

3.2.1 Vyhodnocení setu A 

Danou metodu jsme použili také pro vyhodnocení setu A z PhysioNet Challenge, 

který obsahuje 1000 signálů (12 svodových) a každý má délku 10 sekund. Signál byl 

zařazen do skupiny kvalitní nebo nekvalitní. K tomu jsme potřebovali určit práh a 

počet svodů (které mohou být nekvalitní, aby byl signál považován stále za kvalitní). 

Práh jsme získali optimalizací 24 hodinového signálu, viz kapitola 4.2. Počet svodů 

jsme získali optimalizací pro daný set signálů, viz kapitola 5.1.1. Čili práh jsme 

použili o velikosti 8,52 dB a počet svodů, které mohou být nekvalitní, byl určen jako 

3. Daná metoda dosahuje přesnosti 86,9 %. Výsledky z celého setu si lze prohlédnout 

v Tabulka 3.2.  

 Správná detekce Špatná detekce ∑ 

Kvalitní záznamy 740 (TP) 96 (FP) 836 

Nekvalitní záznamy 129 (TN) 35 (FN) 164 

∑ 869 131 1000 

Tabulka 3.2: Vyhodnocení setu A metodou SNR 
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3.3 Hodnocení kvality signálů EKG pomocí MSQI 

Poslední zrealizovaná metoda je blíže popsána v kapitole 2.6. Její základ spočívá ve 

vytvoření modulového spektra a následném výpočtu modulační energie.  Testování 

proběhlo na uměle vytvořeném signále a signálech z databáze MIT-BIH Arrhythmia 

Database. 

Signál je rozdělen na menší úseky a následně prochází 2 Fourierovými 

transformacemi. První FT  je 128 bodová a zpracovává interval signálu o délce 32 

vzorků, další každý interval je posunut o 8 vzorků, čili se transformované intervaly 

překrývají ze 75 %.  Tímto způsobem získáme konvenční spektrogramy (viz obrázek 

3.9), které následně vstupují do další FT, tentokrát se jedná o 512 bodovou 

transformaci. Zde se zpracovávají intervaly o délce 128 vzorků a překrývají se opět 

o 75 % v každé další iteraci. Tímto způsobem se získá modulační spektrum, které si 

lze prohlédnout na Obrázek 3.14 

Z modulačního spektrogramu si určíme vrchol prvního laloku (díky jeho 

maximu) a další 3 jeho harmonické složky. Všechny 4 vrcholy pak slouží k výpočtu 

modulační energie, kterou počítáme z úseku širokého 0,635 Hz (modulační 

frekvence) v okolí každého maxima do hodnoty 40 Hz (konvenční frekvence). 

Výsledky energií ze všech 4 úseků se sečtou a získáme hodnotu EME (viz vzorce 

v kapitole 2.6). Následně se EME odečte od celkové energie modulačního 

spektrogramu a získáme hodnotu RME. Tyto dvě hodnoty se následně podělí a 

získáme hodnotu MS-QI, která udává kvalitu získanou z jednoho rámce spektra.  

Na  můžeme vidět 60 s uměle vygenerovaného signálu, kde první část je 

podstatně zašuměná. Pod průběhem signálu vidíme spektrogram, kde již z něj jde 

vyčíst, že je ze začátku signál poškozen. 

Obrázek 3.10 poskytuje ve své dolní části křivku získanou pomocí modulačního 

spektra a výpočtu modulační energie EKG. Metoda pro tento signál počítá kvalitu 

v okně dlouhém 10 sekund. Pro dané okno získáme několik spekter a z nich je 

určena kvalita daného úseku. Výsledná křivka odpovídá průběhu kvality, přičemž na 

změnu kvality reaguje s menším zpožděním, to může být dáno tím, že výpočet 

probíhá skrze překrývající se spektra pro daný úsek signálu, a výsledná hodnota je 

vždy průměrem ze všech spekter. 
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Obrázek 3.10: Uměle vygenerovaný signál (nahoře), spektrogram (dole) 

Obrázek 3.11: Uměle vygenerovaný signál (nahoře), průběh křivky dle MSQI (dole) 

Obrázek 3.11 poskytuje k nahlédnutí uměle vygenerovaný signál o délce 5 

minut. Pod ním lze vidět křivku kvality podle výpočtu MSQI. Výsledná křivka 

odpovídá předpokládanému průběhu. Zde bylo zvoleno okno o délce 60 sekund 
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(okno se pak posunulo o jeho celou délku, tedy o 60 sekund), z toho úseku se získal 

větší počet spekter, ze kterých byla vybrána průměrná hodnota a tím se získala 

kvalita daného úseku. 

Obrázek 3.12: Uměle vygenerovaný signál (nahoře), průběh křivky dle MSQI (dole) 

Nyní budou následovat ukázky dvou reálných signálů z databáze MIT-BIH. 

Obrázek 3.13 poskytuje záznam s označením 109, jedná se o první svod a je zde 

zobrazen úsek o délce 60 sekund. Pod ním je zobrazen spektrogram. Ukázka 

modulačního spektrogramu je na Obrázek 3.14, ze kterého vybíráme první 4 plné 

laloky o šířce 0,6250 Hz a z nich vypočteme hodnoty EME. Na Obrázek 3.15 lze vidět 

křivku z hodnot MS-QI pro každý rámec daného úseku signálu. Hodnotil se úsek 

signálu o délce 60 sekund (viz signál z Obrázek 3.13) a jedna hodnota MS-QI 

odpovídá jednomu spektru. Čili získáme spektrum, z něj určíme první 4 laloky, ze 

kterých zjistíme hodnotu EME. Dále si určíme hodnotu RME tak, že EME odečteme 

od daného spektra a zbývající hodnoty sečteme. EME a RME podělíme a získáme 

hodnotu MS-QI pro daný rámec spektra. Zde máme pro 60 sekundový úsek 57 

spekter. Výslednou hodnotu udávající kvalitu daného 60 sekundového úseku 

získáme jako průměr všech MS-QI. 
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Obrázek 3.13: Originální signál 109 o délce 60 s (nahoře), spektrogram (dole) 

 

Obrázek 3.14: Modulační spektrogram signálu 109 pro daný úsek o délce 60 s 
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Obrázek 3.15: Křivka MS-QI pro signál 109 o délce 60 s 

Na obrázcích Obrázek 3.16, Obrázek 3.17, Obrázek 3.18 je vyobrazen úsek 

signálu 103, jeho modulační spektrogram a křivka rámců pro 60 sekundový úsek. 

Signál je již na první pohled špatné kvality a je to patrné i z konvenčního  

spektrogramu. Vyobrazený modulační spektrogram neodpovídá teoretickým 

předpokladům pro typický EKG záznam zdravého člověka. Modulační spektrogram 

tedy neobsahuje typické laloky, jako jsou vyobrazeny na Obrázek 3.14. 

Obrázek 3.16: Originální signál 103 o délce 60 s (nahoře), spektrogram (dole) 
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Obrázek 3.17: Modulační spektrogram úseku signálu 103 

Obrázek 3.18: Křivka rámců MS-QI pro úsek signálu 103 

3.3.1 Vyhodnocení databáze A 

Metodu jsme využili pro hodnocení setu signálů z PhysioNet Challenge. 

Implementace byla upravena pro set signálů z databáze A, která obsahuje 1000 

signálů s dobou trvání 10 s. Zde bylo zapotřebí najít práh, který by určoval, kdy je 
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signál kvalitní a kdy už ne. Optimální práh byl nalezen na hodnotě 0,25 pro danou 

databázi. Spolehlivost této metody dosahuje 85,7 %.  

Přehled výsledků lze vidět v Tabulka 3.3.  

 Správná detekce Špatná detekce ∑ 

Kvalitní záznamy 719 (TP) 87 (FP) 806 

Nekvalitní záznamy 138 (TN) 56 (FN) 194 

∑ 857 143 1000 

Tabulka 3.3: Výsledky databáze A určeny metodou MS-QI 

Hodnocení probíhalo tak, že jsme pro každý svod 12 svodového signálu získaly 

hodnoty MS-QI. Jelikož metoda využívá toho, že výsledná kvalita je průměrem 

získaných hodnot MS-QI, rozhodli jsme pro stejné ohodnocení. Tedy každý svod byl 

ohodnocen průměrnou hodnotou MS-QI. Následně jsme průměrnou hodnotu 

porovnávali s prahem a určili, zdali je svod kvalitní nebo nekvalitní. V případě 

kvality, byl svod označen hodnotou 1 a v případě nekvality, byl ohodnocen nulou. 

Jelikož máme 12 svodů, museli jsme se rozhodnout, kolik nekvalitních svodů 

můžeme akceptovat, abychom daný signál mohli považovat za stále kvalitní. Zvolili 

jsme hodnotu tři (maximálně tři svody mohou být nekvalitní), která byla zvolena při 

optimalizaci na stejný set signálů, jen jinou metodou. Pokud, jsme tedy dostali signál, 

který obsahoval tři nekvalitní svody, byl označen jedničkou jako kvalitní. Pokud 

jsme hodnotili signál, jehož počet nekvalitních svodů byl 4, byl signál označen nulou 

jako nekvalitní. 

3.4 Srovnání vybraných metod 

Všechny 3 zrealizované metody jsou docela odlišné, proto jejich srovnání musíme 

brát s rezervou. Co se týče metody B. E. Moodyho, tak dokáže zhodnotit signál pouze 

na dobrý (1) nebo nedobrý (0). Druhá metoda hodnotí signál na základě její užitečné 

a neužitečné složky výpočtem SNR, výsledkem je tedy hodnota SNR v jednotkách 

decibelu pro každý vzorek signálu. Poslední metoda se zabývá energií v modulačním 

spektru, výsledkem je bezrozměrná veličina v hodnotách od 0 do 1,5.  

Srovnání proběhlo pomocí databáze MIT-BIH Arrhythmia Database, kde jsou 

poskytnuté signály dlouhé 30 minut se vzorkovací frekvencí 360 Hz. 

Pro toto srovnání musel být modifikován algoritmus B. E. Moodyho, který je 

vytvořen hlavně pro krátké signály (10 s). U všech metod bylo provedeno testování, 

tak, aby se zhodnotilo vždy 60 sekund signálu. Okno tedy bylo dlouhé 60 sekund a 
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posun okna probíhal vždy o celou jeho délku. Čili pro úsek dlouhý 60 sekund 

(například od 0 do 1 minuty) získáme jednu hodnotu kvality. Takové hodnoty byly 

zvoleny pro rychlejší analýzu a přehlednější zobrazení průběhů ze získaných hodnot 

kvality. 

Na Obrázek 3.19 lze vidět určení kvality prvního svodu signálu 102 třemi 

různými metodami. Zde se všechny metody shodují v určení nejvyšší kvality okolo 

3. minuty záznamu. Zbytek signálu je určen v případě Moodyho metody jako 

nekvalitní a u zbylých metod jako méně kvalitní úsek. Jak již bylo zmíněno, signál je 

dlouhý 30 minut a výsledné křivky poskytují hodnocení vždy jedné minuty záznamu. 

Pokud se podíváme na hodnoty, které poskytují metody SNR a MS-QI, není mezi nimi 

příliš vysoké rozpětí, signál má tedy nejspíše ve všech úsecích podobné vlastnosti. 

Obrázek 3.19: Křivky kvality pro signál 102- SNR (první), MSQI (druhý), Moody (poslední) 

 Na Obrázek 3.20 si lze prohlédnout, jak vypadá signál 102 ve třetí minutě a jak 

v 14. minutě záznamu. Zde vidíme, že signál ve třetí minutě jé méně zastižen driftem 

i šumem, než úsek signálu ve 14. minutě. 
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Obrázek 3.20: Signál 102 ve třetí (nahoře) a čtrnácté minutě (dole) 

Jako druhý byl zvolen ke srovnání 1. svod signálu s číslem 103, viz Obrázek 3.21. 

Zde se metoda SNR a MS-QI spíše neshodují. SNR určuje kvalitní úsek v 18. minutě 

záznamu a nekvalitní v 22. minutě. Přičemž metoda MSQI určuje 18. minutu jako 

nejméně kvalitní ze záznamu. Těžko říci, která metoda je přesnější. Při pohledu na 

18. minutu vidíme v signále drift, možná i brum, na což dokáže metoda MS-QI dobře 

reagovat. SNR je zde zase spíše vhodnější pro detekci šumu EMG, a ta se v 18. minutě 

nevyskytuje, proto jsou zde hodnoty SNR vyšší. 

Obrázek 3.21:Křivky kvality pro signál 103 - SNR (první), MSQI (druhý), Moody (poslední) 
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Obrázek 3.22: Signál 103 v 18. a 22. minutě záznamu 

Třetí signál pro porovnání je označen číslem 109, jejich křivky kvality jsou 

zobrazeny na Obrázek 3.23. Tento signál se vyznačuje konstantní křivkou po téměř 

celý záznam. Metoda MS-QI i SNR mají pokles v 5. minutě. Metody se zde liší akorát 

ke konci záznamu, kdy kvalita dle SNR vzrůstá a dle MS-QI klesá. Moodyho metoda 

nedokázala detekovat žádný kvalitní úsek, a tak je celý signál označen jako 

nekvalitní.  

Obrázek 3.23: Křivky kvality pro signál 109 - SNR (první), MSQI (druhý), Moody (poslední) 
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Pokud se podíváme na Obrázek 3.24, tak opět vidíme, proč poskytuje metoda 

SNR vysoké hodnoty. V signále se nevyskytuje šum EMG, ale vyskytuje se zde drift. 

Na to dobře reaguje metoda MS-QI, kde signál v minutě 29, je kvalitní (v křivce  

MS-QI kvalita stoupá). V minutě třicáté je již v signále obsažen drift a na to metoda 

reaguje poklesem hodnot kvality.  

 

Obrázek 3.24: Signál 109 v 5., 27. a 29. minutě záznamu 

V případě B. E. Moodyho se hodnotí signál pouze na dobrý a špatný, kde 0 

vyjadřuje špatný úsek signálu a 1 vyjadřuje dobrý úsek signálu.  V případě signálu 

102 se vyskytuje pouze jeden kvalitní úsek (trvající 60 s), zbytek je považován za 

nekvalitní. Poměrově je to tedy 
1

29
 , čili pouze 3 % signálu jsou použitelné k analýze.  

U signálu 103 a 109 není k analýze použitelný žádný úsek. Výpočetní čas této 

metody závisí na délce signálu a počtu úseků (rozdělení signálu), které jsou metodou 

vyhodnocovány, a čím vyšší délka signálu i počtu úseků, tím je výpočetní čas vyšší. 

Oproti ostatním metodám je méně přesná.  

Metoda SNR vyhodnocuje kvalitu signálu na základě poměru SNR, hodnoty 

kvality jsou v jednotkách decibelu.   Nejkvalitnější úseky mívají nejvyšší hodnoty 

SNR. Tato metoda je zaměřena především na jeden typ šumu a to je EMG. Pokud se 

v signále vyskytne jiný artefakt, nedokáže jej metoda započítat do výsledného 

hodnocení. 

Poslední metoda hodnotí signál v intervalu od 0 do 1,5, hodnoty jsou 

bezrozměrné. Pokud se podíváme na testovací signál, tak metoda reaguje na změnu 

kvality signálu pomaleji. Metoda MSQI poskytuje obdobné křivky kvality jako 
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metoda SNR, při porovnání signálu 102, 103 a 109. Na rozdíl od metody SNR, reaguje 

i na ostatní typy rušení a měla by tedy lépe zhodnotit kvalitu signálu. 

Dle hodnocení setu signálů z databáze A, dopadla nejlépe metoda Moody 

s přesností 90,8 %. Po ní následuje metoda SNR s přesností 86,9 % a těsně za ní je 

metoda MS-QI s přesností 85,7 %. 
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4 NÁVRH VLASTNÍ METODY 

Tato se kapitola se věnuje návrhu vlastní metody a analýze získaných výsledků 

danou metodou. Součástí kapitoly je i srovnání této metody s jinými metodami ze 

soutěže uspořádanou PhysioNet Challenge.  

Metoda s výpočtem SNR má oproti ostatním metodám tu výhodu, že dokáže 

signál hodnotit spojitě. Avšak drobným nedostatkem této metody je, že je zaměřena 

pouze na jeden druh rušení (myopotenciály) na rozdíl třeba od metody MS-QI, která 

dokáže do hodnocení započítat vliv vysokofrekvenčního i nízkofrekvenčního rušení. 

Vzhledem k výhodě spojitého hodnocení (silná stránka metody SNR) se jevilo jako 

dobrý nápad modifikovat právě metodu SNR. Na základě získaných poznatků byla 

metoda SNR rozšířena o části, ve kterých dochází k filtraci i jiných druhů rušení a 

následně započítání jejich vlivu do výsledné hodnoty SNR. 

4.1 Popis metody 

Navrhnutá metoda se skládá ze čtyř částí. Jedna část je zaměřena na filtraci 

myopotenciálů. Druhá část se věnuje filtraci driftu a třetí část se zabývá filtrací 

síťového rušení. Základem této metody je získání z každé části užitečnou a 

neužitečnou složku signálu pro výpočet poměru signálu k šumu. K výpočtu SNR nám 

tedy slouží 3 různé hodnoty šumů a jeden vyfiltrovaný signál. Výsledné hodnoty SNR 

jsou pak vhodně váhovány podle druhu rušení a následně se všechny tři hodnoty 

SNR sečtou. Schéma metody je znázorněno na Obrázek 4.1. 

Obrázek 4.1: Schéma metody SNR 

4.1.1 Filtrace EMG 

První část metody je totožná s metodou SNR v kapitole 2.2.4, a implementací 
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v kapitole 3.2. Jedná se o metodu, která počítá užitečnou a neužitečnou složku 

signálu, přičemž neužitečnou složkou je zde svalové rušení. Pro filtraci takového 

rušení je nejvhodnější použití Wienerovského filtru.  

4.1.2 Filtrace driftu 

Druhá část metody je tentokrát zaměřena na nízkofrekvenční rušení a to na drift. 

Jedná se o rušení, které postihuje základní nulovou izolinii signálu EKG (vzniká 

například pouhým dýcháním), viz kapitola 1.1.5. 

Tento druh rušení je filtrován horní propustí filtrem FIR (filtr s konečnou 

impulsní charakteristikou).  Je zde důležité nastavit správnou mezní frekvenci. 

Podle literatury je nejvhodnější zvolit mezní frekvenci na hodnotu rovnou 0,67 Hz.  

Tato hodnota totiž odpovídá minimální frekvenci srdce, a to je 40 tepů za minutu. 

Pro návrh FIR filtrace je v MATLABu využit příkaz fir1, kde nám stačí nastavit 3 

parametry. Prvním parametrem, který vstupuje do této funkce, je řád filtru, který je 

zvolen na hodnotu n=700. Touhle hodnotou taky udáváme, že výsledná impulsní 

charakteristika FIR filtru n-tého řádu, bude mít délku n+1.  Dalším vstupem do této 

funkce je normovaná mezní frekvence. Hodnota v tomto vstupu se musí pohybovat 

od 0 do 1, kdy hodnota 1 představuje polovinu vzorkovací frekvence. Danou 

normovanou mezní frekvenci zde tedy získáme tak, že mezní frekvenci podělíme 

polovinou vzorkovací frekvence. Vzorkovací frekvence se zde odráží od druhu 

signálu. Pro set signálů z databáze MIT-BIH arrhythmia a PhysioNet Challenge je 

vzorkováno 360 vzorků za sekundu. Pro 24-hodinový signál, poskytnutý z UBMI z 

VUT v Brně je vzorkovací frekvence rovna 1000 Hz. Poslední parametr funkce 

udává, o jaký typ filtru se jedná, zdali o horní či dolní propust nebo pásmovou 

propust či zádrž. 

Filtrování daného signálu pak probíhá příkazem filtfilt, který opět obsahuje 3 

vstupy. Prvním vstupem je vektor impulsní charakteristiky FIR filtru získaného 

předchozím příkazem.  Další parametr obsahuje hodnotu 1, jelikož se jedná o FIR 

filtr a nedochází ke zpětnovazebním výpočtům (na rozdíl od filtrů IIR, výstupní 

hodnota není závislá na předchozí výstupní hodnotě). Posledním vstupem je signál, 

u kterého chceme odstranit nežádoucí drift. 

Následně ještě pro lepší filtraci je vhodné nalézt medián u vyfiltrovaného 

signálu a následně jej od vyfiltrovaného signálu odečíst. Takto jsme tedy získali 

užitečnou složkou signálu důležitou pro výpočet poměru signálu k šumu. 

Následně je nutné získat také neužitečnou složku signálu pro výpočet kvality. 

Tu získáme tak, že od původního signálu odečteme vyfiltrovaný signál. 

Na Obrázek 4.2 níže můžete vidět reálný signál z databáze MIT-BIH. Jedná se o 
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vybraný úsek (50 s), který je postižen driftem. Pod ním lze vidět jeho podobu po 

odstranění nežádoucího driftu vytvořeným filtrem.  

 

Obrázek 4.2: Signál před (nahoře) a po filtraci driftu (dole) 

4.1.3 Filtrace síťového brumu 

Jedná se o šum, který vzniká v blízkosti elektrických zařízení. Jeho 

charakteristickým znakem je, že postihuje signál na frekvenci 50 nebo 60 Hz.  

K filtraci tohoto druhu šumu byl zvolen filtr IIR (s nekonečnou impulsní 

charakteristikou) typu pásmová zádrž, se zadržovanými frekvencemi od 49 do 51 

Hz.  

K návrhu digitálního filtru byl v MATLABu použit příkaz designfilt, kde stačilo 

nastavit několik parametrů. Prvním parametrem bylo zvolení druhu filtru, zde jsme 

si zvolili příznak ‚bandstopiir' (odkazuje na pásmovou zádrž IIR filtru). Dále jsme 

zvolili řád filtru. Jelikož se jedná o IIR, tak i při nižších hodnotách řádu, poskytuje 

velmi dobré výsledky (strmé přechody mezi propustným a nepropustným 

pásmem). Zde nám stačilo nastavit řád filtru na hodnotu dvě. Třetím parametrem 

bylo určení mezních frekvencí v rozsahu od 49 do 51 Hz. Posledním parametrem 

byla volba vzorkovací frekvence pomocí příznaku ‚SampleRate‘. 

Takto jsme si nastavili, jak má daný filtr vypadat. Následně stačí vstupní signál 
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vyfiltrovat pomocí příkazu filtfilt, do jehož funkce vstupuje navrhnutý filtr d a 

vstupní signál. 

Získali jsme tedy užitečnou složku signálu, pomocí které získáme složku 

neužitečnou, tak, že je od sebe odečteme. Dále tyto hodnoty užitečné a neužitečné 

složky vstupují do části výpočtu kvality. 

Na Obrázek 4.3 lze vidět signál zarušený síťovým brumem na frekvenci rovnou 

50 Hz. Pod ním je signál, který je síťového brumu zbaven filtrem, který je navrhnut 

výše. 

 

Obrázek 4.3: Signál před (nahoře) a po filtraci síťového brumu (dole) 

4.1.4 Výpočet SNR 

Společným krokem všech 3 částí je výpočet hodnot SNR. Přesto, že je popis výpočtu 

detailně popsán v kapitole 2.2.4, dovolím si stěžejní základy, které jsem 

v implementaci výpočtu použila, zopakovat. 

Nejdříve je vhodné si užitečnou i neužitečnou složku signálu prodloužit. Jelikož 

počítáme hodnoty v okně o určité délce (zde vždy v okně o délce 2 sekund), tak 

poslední vzorky SNR by neměly být z čeho vypočítány. Prodloužení provedeme tak, 

že okno vydělíme dvěma. A o dané délce vytvoříme dva vektory, které obsahují 

vzorky signálu z jeho začátku a konce. Dané vektory pak připojíme k danému 
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signálu. Vektor co obsahuje vzorky ze začátku, připojíme před začátek signálu.  

Vektor, který obsahuje vzorky z konce signálu, připojíme za konec daného signálu. 

Výpočet SNR probíhá podle následujícího vzorce (13): 

𝑆𝑁𝑅𝑣𝑠𝑡 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
∑ [𝑠(𝑛)−𝑠̅]2𝑁−1

𝑛=0

∑ 𝑤2(𝑛)𝑁−1
𝑛=0

) [𝑑𝐵],     (13) 

kde 𝑠(𝑛) je vyfiltrovaný signál, �̅� je střední hodnota signálu a 𝑤(𝑛) je šumová 

složka signálu. Výpočet, který je zprostředkován v MATLABu, probíhá následovně. 

Je zde definováno okno o dané délce, ve kterém probíhá výpočet hodnoty SNR. 

Nejdříve se spočte střední hodnota užitečné složky, vždy v dané délce okna. Tento 

úkon je proveden pomocí funkce movmean. Funkce je definována dvěma vstupy. 

Prvním je užitečný signál a druhým vstupem je délka okna (nastavena na 2 

sekundy), ve kterém má být průměr vypočten. Výpočet je proveden pro danou délku 

okna a následně se posune o jeden vzorek a probíhá další výpočet. Výstupem je 

vektor, který obsahuje průměrné hodnoty signálu, vždy pro daný úsek. Výsledek se 

následně odečte od užitečné složky signálu.  

Dále je pomocí movsum vypočítán součet užitečné složky (u které již byly 

odečteny střední hodnoty) také vždy pro danou délku okna. Avšak tato funkce 

obsahuje tentokrát 3 vstupy. Jako první vstupuje do funkce užitečný signál (s 

odečtenou střední hodnotou) a je umocněn na druhou. Druhým parametrem je 

délka okna (nastavena na 2 sekundy). Třetí parametr je nastaven na příkaz 

‚Endpoints‘, ‚discard‘. Kde příkazem ‚Endpoints‘ si určíme, co se má dít na konci 

signálu. Zde jsme si určili, že nechceme, aby v případě nedostatku vzorků v okně 

docházelo k dalším výpočtům.  Funkce je totiž defaultně nastavena tak, aby se okno 

na koncových částech zkracovalo, podle existujících vzorků. Pro lepší představu: 

okno o dvou sekundách odpovídá 720 vzorkům, prošli jsme celý signál o délce 

20000 vzorků, až k hodnotě 19500. Tím pádem nám zbývá 500 vzorků a defaultní 

nastavení by tedy sečetlo těchto 500 vzorků místo 720.  My jsme si příznakem 

‚discard‘ určili, že výpočet bude probíhat jen do hodnoty 19280, jelikož v dalším 

okně by již bylo k sečtení méně vzorků, než požadujeme. Avšak vzhledem 

k prodloužení signálu, které jsme provedli na začátku před výpočtem, dostaneme 

přesně tolik hodnot (vektor), které odpovídají délce vstupního signálu. 

Dále je potřeba propočítat neužitečnou složku signálu. Zde probíhá výpočet 

opět s funkcí movsum a nastavení a průběh výpočtu je totožný s popisem výše. 

Získali jsme tedy dva vektory, které vzájemně podělíme a vynásobíme 

dekadickým logaritmem, viz vzorec výše (13) a získáme vektor hodnot SNR o délce 

vstupního signálu. Výhodou užití těchto funkcí (meansum, movsum) je, že dokáží 

znatelně zrychlit výpočet SNR. 
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4.2 Optimalizace hodnot vah a prahů 

Ze všech tří částí jsme získali tři vektory hodnot kvality dle SNR. Nyní je třeba tyto 

hodnoty dát dohromady, aby ohodnotily daný signál jako celek. Prostý součet všech 

tří hodnot by mohl dávat příliš vysoké hodnoty SNR, přestože by signál nemusel být 

kvalitní. Např. SNR pro všechny tři části, by mělo totožnou hodnotu, a to třeba  

10 dB, po jejich sečtení (tedy 10+10+10) by byl výsledek 30 dB, což by kladlo dojem, 

že je signál vysoce kvalitní. Pokud bychom ale dané hodnoty vynásobily vhodnými 

konstantami, mohli bychom dostat výsledek, který by ohodnocoval daný signál lépe. 

Jelikož každý druh rušení je jinak významný, není vhodné zvolit tři stejné váhy 

(konstanty), ale různé, vztahující se k významnosti daného rušení. Zároveň je nutné 

vybírat hodnoty od 0 do 1, a současně součet všech tří vah musí dávat výsledek 

rovné jedné. Tím zajistíme zisk hodnot, které nám poskytují odpovídající 

ohodnocení (ani ne příliš vysoké, ani nízké). 

Co se týče rušení typu drift a brum, považujeme je za méně významné. Jejich 

poškození totiž není velkého rozsahu a jde poměrně jednoduše odstranit. U 

poškození myopotenciály, je již odstranění poněkud složitější. A jejich přítomnost 

v signále EKG může výrazně znesnadnit jakýkoli druh analýzy (poškození může být 

tak velké, že naprosto nelze rozpoznat komplex QRS). 

Optimalizace probíhala na 24-hodinovém signále, poskytnutého Ústavem 

biomedicínského inženýrství (UBMI) z VUT v Brně. K danému signálu byly 

poskytnuty i anotace, které rozdělovaly daný signál do 3 skupin. Na špatný (označen 

3), na pomezí kvality (2) a kvalitní (1). Ohodnocen byl vždy každý vzorek celého 

signálu. Čili na základě těchto 3 skupin bylo ještě nutno najít dva prahy, které daný 

vzorek zařadí do správné skupiny. Signál byl anotován třemi lidmi, kdy k porovnání 

jsme využili medián ze všech tří vzorků, vztahujících se k dané pozici. 

Na Obrázek 4.4 lze vidět signál (nahoře), ke kterému jsou vytvořeny průběhy 

kvalit dle SNR (dole). Tři průběhy představují ohodnocení vztahující se vždy 

k danému rušení. Jeden průběh představuje celkové SNR, které je tvořeno 

váhovaným součtem všech tří průběhů. Jelikož u rušení myopotenciály, je nastavena 

nejvyšší váha, celkový průběh je mu nejvíce podobný. 
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Obrázek 4.4: Ukázka průběhů jednotlivých SNR 

4.2.1 Optimalizační metoda 

Ke hledání optimálních hodnot tří vah a dvou prahů byla zvolena metoda náhodného 

prohledávání. Jedná se o stochastický algoritmus, který při počtu iterací jdoucího 

k nekonečnu, konverguje k optimálním hodnotám. 

K optimalizaci byl potřeba signál a anotace. Signál byl rozdělen do 10 oblastí, 

kde se v každé oblasti náhodně vybralo několik počátků. Pak se na základě počátku 

vytvořil úsek z daného signálu o délce 200 000 vzorků, který následně procházel 

danou iterací optimalizační metody. K optimalizaci se využilo 80 – 90 % vzorků 

z poskytnutého signálu. 

Na základě vybraného úseku signálu se vygeneruje vektor hodnot anotací, které 

mají stejné pozice jako vybraný úsek (pozice v signále i v anotaci se shodují a 

odpovídají vždy danému vzorku). Následně úsek signálu vstupuje do čtyř funkcí 

(filtrace každého druhu šumu a výpočet SNR), které poskytnou tři vektory SNR. Tyto 

vektory vstupují do vnořeného cyklu, který představuje náhodné prohledávání. Kde 

je vytvořen vektor o 4 hodnotách od 0,1 do 0,4. Z daného vektoru jsou náhodně 

vybrány dvě hodnoty (ty jsou určeny pro váhy u hodnot SNR získaných filtrací driftu 

a brumu). Váha pro rušení elektromyopotenciály je určena tak, že se od hodnoty 

jedna odečtou právě ty dvě náhodné váhy. Hodnoty SNR se těmito váhami vynásobí 
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a následně se sečtou, viz vzorec (14). 

𝑆𝑁𝑅 = 𝑆𝑁𝑅𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 ∗ 𝑣𝑎ℎ𝑎𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝑆𝑁𝑅𝑏𝑟𝑢𝑚 ∗ 𝑣𝑎ℎ𝑎𝑏𝑟𝑢𝑚 + 𝑆𝑁𝑅𝐸𝑀𝐺 ∗ 𝑣𝑎ℎ𝑎𝐸𝑀𝐺       (14) 

Prahy získáme tak, že se zjistí průměrná hodnota celkového SNR a k té se přičte 

(v případě horního prahu) nebo odečte (v případě dolního prahu) náhodná hodnota 

z vektoru od 1 do 30. Následně společně vstupují vypočtená hodnota SNR a vybrané 

prahy do kriteriální funkce, kde dojde k určení kvalit daného úseku. Výsledkem 

kriteriální funkce je vektor o stejné délce jako vstupní úsek (200 000 vzorků) 

s celočíselnými hodnotami od 1 do 3. Následně je kriteriální funkce odečtena od 

úseku korespondujících anotací. Ideálně by po odečtení měly být všechny hodnoty 

nulové (to by znamenalo, že máme optimální váhy i prahy). Pokud se ve vektoru 

vyskytují nenulové hodnoty, tak se zjistí jejich celkový počet. Ukládají se jen ty 

hodnoty vah a prahů, u kterých je hodnota (značící počet nenulových hodnot) menší 

než ta v předchozí iteraci. Počet cyklů náhodného prohledávání je nastaven na 

hodnotu 1000, která se jeví jako dostačující. Při prohledávání s počtem iterací 

rovných 10000, bylo již v první tisícovce iterací nalezeno několik hodnot, které byly 

nejmenší, což odkazuje na optimální hodnoty. 

4.2.2 Výsledky optimalizace 

Optimalizace byla provedena několikrát, přičemž hodnoty vah se optimalizovali 

k následujícím hodnotám. Váhy pro drift a brum se optimalizovali k hodnotě 0,1. 

Váha pro rušení myopotenciály se optimalizovala na hodnotu 0,8. K těmto 

hodnotám dospěla metoda optimalizace po každém spuštění i v případě, kdy byl 

vektor pro náhodný výběr vah rozšířen o více hodnot s krokem 0,05, tedy vektor od 

0,1 do 0,4.  

Zatímco u vah jsme získávaly konstantní hodnoty, u prahů se hodnoty mírně 

rozcházely. U horního prahu se výsledky lišily od 24,13 do 26,52 dB. U spodního 

prahu byly výsledky od -6,25 do 8,52 dB. Přičemž jsme dali přednost prahu 

rovnajícímu se 8,52 dB a hornímu prahu s hodnotou 26,52 dB.  

Pro trénovací úsek signálu jsme získaly úspěšnost shody s anotacemi rovnou 

78,61 %, kde byly zvoleny prahy 26,52 dB a 8,52 dB. 

Co se týče vyhodnocení celého signálu s vybranými optimalizovanými váhami a 

prahy, tak se výsledná kvalita shoduje s anotacemi v 78,94 %. 
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Na Obrázek 4.5 níže můžete vidět zastoupení jednotlivých hodnot kvality. Tedy 

kolik vzorků bylo ohodnoceno číslem 1 (nejvyšší kvalita), číslem 2 nebo číslem 3 

(nejnižší kvalita). Modré sloupečky odkazují na hodnoty dle anotací. Podle grafu lze 

vidět, že podstatnou část signálu tvoří vzorky s ohodnocením jedna. Co se týče naší 

metody, tak dle grafu bylo nadetekováno nižší množství vzorků s ohodnocením 1 a 

vyšší množství vzorků s ohodnocením 2. To by nás mohlo vést nad úvahu, že horní 

práh nemusí být úplně optimální.  

Obrázek 4.5: Graf procentuálního zastoupení hodnot kvalit 

Podle grafu výše se může zdát, že se v signále nevyskytují žádné špatné úseky. 

Ovšem není tomu tak. Vzorků s ohodnocením 3 se však v signále vyskytuje 

mnohonásobně méně. Tyto vzorky (dle anotací) nezabírají ani 1 % procento z celého 

signálu. Následující Obrázek 4.6 poskytuje zvětšení v oblasti ohodnocení čísla 3 

z přechozího Obrázek 4.5. Zde můžeme vidět, že naše metoda ohodnotila méně 
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vzorků hodnotou 3. Zde opět můžeme polemizovat nad zvoleným spodním prahem. 

Obrázek 4.6: Graf procentuálního zastoupení vzorků s hodnotou 3 

Vzhledem k tomu, že vzorky s hodnotou tři (velmi špatná kvalita) nedosahují 

v signále zastoupení větší než 1 %, je velmi těžké najít vhodný spodní práh, jelikož 

optimalizujeme maximálně 90 % délky z daného signálu a tyto hodnoty do 

optimalizace ani nemusí být zařazeny. Zřejmě kvůli tomu dostaneme po každém 

spuštění optimalizace odlišné výsledky spodních prahů a i velký rozsah mezi nimi, 

který je od 8,52 do -6,25 dB. 
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5 TESTOVÁNÍ METODY 

Ze struktury metody je patrné, že je robustní vůči třem druhům rušení – drift, síťový 

brum, myopotenciály. Nyní danou metodu otestujeme na datech poskytnutých ze 

soutěže PhysioNet Challenge. Jedná se o reálné 10 sekundové záznamy EKG signálů. 

Data obsahují nejrůznější druhy rušení. Tím zjistíme robustnost námi navržené 

metody a získané výsledky porovnáme s výsledky ostatních metod, které se této 

soutěže v roce 2011 zúčastnily.  

5.1 Testovací set A 

Tento set obsahuje 1000 signálů a jejich anotace. Záznamy jsou 12 svodové. Zde 

jsme museli optimalizovat další hodnotu a to počet poškozených svodů, které 

můžeme ještě akceptovat, aby byl signál stále kvalitní. Nejlepších výsledků bylo 

dosaženo za hodnoty tři, čili maximálně tři svody mohou být poškozeny, aby byl celý 

záznam považován za kvalitní.  

Váhy a prahy jsme použili ty, které byly vybrány pomocí optimalizace u 24 

hodinového signálu, zde nám ale stačilo použití pouze jednoho prahu a to toho 

nižšího s hodnotou 8,52 dB. Pokud byla hodnota SNR pod tento práh, byl signál 

označen 0 (nekvalitní), pokud byla hodnota SNR větší než 8,52 dB, byl daný signál 

označen 1 (kvalitní). 

Podle anotací set obsahuje 775 signálů dobré kvality a 225 signálů špatné 

kvality. 

5.1.1 Popis průběhu testování 

Testování probíhalo se setem signálů a vektorem jejich anotací. Čili vektor anotací 

má délku 1000 vzorků a obsahuje 775 jedniček a 225 nul, jejichž pozice 

korespondují s pořadím signálu z daného setu. 

Daná metoda tedy obsahuje tolik cyklů, kolik je signálů k analýze. Dále obsahuje 

vnořené cykly podle počtu svodů. Každý svod záznamu se hodnotí jednotlivě. 

Nejdříve se však prověří rozsah amplitudy svodu, pokud je příliš vysoký (hodnoty 

EKG mají omezené hodnoty amplitudy, při výskytu příliš vysokých hodnot můžeme 

předpokládat postižení signálu artefaktem), označíme rovnou daný svod jako 

nekvalitní, a nemusí tak procházet složitými výpočty SNR (urychlení). Pokud svod 

nepřesáhne stanovenou hodnotu amplitudy, vstupuje do funkce, kde proběhne 

výpočet SNR. Získané hodnoty SNR váhujeme a sečteme. Z vektoru SNR daného 

svodu se pak vybere průměrná hodnota, která se následně porovná s prahem. Na 
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základě porovnání je pak svod označen (do vektoru velikosti 12 – počet svodů 

záznamu) jako kvalitní (1) nebo nekvalitní (0). A jak je psáno výše, počet 

vyhovujících svodů u jednoho záznamu EKG musí být větší než 8, aby byl celý 

záznam označen jako kvalitní. Výsledkem metody je vektor kvality o délce počtu dat 

ze setu, který obsahuje 1 a 0, kde pozice vektoru odpovídá pořadí záznamů ze setu. 

5.1.2 Výsledek ohodnocení 

Po projití dat navrhnutou metodou s optimalizovanými hodnotami, jsme dospěli 

k těmto výsledkům. Metoda nadetekovala 828 záznamů jako kvalitních a 172 

nekvalitních. Přičemž ve kvalitní skupině se vyskytuje 66 záznamů, které jsou podle 

anotací špatné kvality. Mezi nekvalitní záznamy je zase mylně zařazeno 13 signálů, 

které patří do skupiny kvalitní (dle anotací).  

Hodnoty jsme získali z výsledného vektoru kvality, kde se určil počet nul (172) 

a jedniček (828). Pro porovnání s anotacemi se použil vektor anotací a vektor 

kvality, kdy došlo k odečtení těchto dvou vektorů a na základě nenulových hodnot 

ve výsledném vektoru, jsme zjistili, na kolika pozicích se naše vyhodnocení liší od 

anotovaných výsledků.  

Ve výsledném vektoru se kromě nul (správně zařazené záznamy) a jedniček 

vyskytovala i hodnota -1. V případě hodnot rovných 1, jde o signály, které byly 

metodou mylně zařazeny mezi nekvalitní, ale dle anotací jsou kvalitní (v našem 

případě se jedná o počet 13). V případě hodnot -1, se jedná o signály, které byly 

zařazeny mezi kvalitní, ale dle anotací se jedná o nekvalitní záznamy (zde počet 66).  

Pro lepší přehlednost výsledky zobrazuje následující Tabulka 5.1: 

 Správná detekce Špatná detekce ∑ 

Kvalitní záznamy 762 (TP) 66 (FP) 828 

Nekvalitní záznamy 159 (TN) 13 (FN) 172 

∑ 921 79 1000 

Tabulka 5.1: Výsledky získané navrženou metodu pro set A 

Ze statistického hlediska jsme získaly celkovou přesnost této metody rovnou  

92 %, specificita odpovídá téměř 71 % a senzitivita dosahuje až k hodnotě 98,3 %. 

Ukázky výpočtů: 

𝑆𝑒 = 100 ∗ 
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
= 100 ∗  

762

762+13
= 98,32 %     (14) 
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𝑆𝑝 = 100 ∗
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
= 100 ∗  

159

159+66
= 70,66 % (15) 

𝐴𝑐𝑐 = 100 ∗
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
= 100 ∗

762+159

762+159+66+13
= 92,1 %  (16) 

Vzorce jsou převzaty ze zdroje [27]. 

Na Obrázek 5.1 vidíme záznam EKG, který byl naší metodou vyhodnocen jako 

kvalitní. Vidíme, že je signál hladký. Nevyskytuje se v něm poškození myopotenciály 

ani síťovým brumem. Signál byl tedy ohodnocen vyššími hodnotami SNR a byl mylně 

(dle anotací) zařazen mezi kvalitní.  

 

Obrázek 5.1: Signál 1004502 vyhodnocen metodou jako kvalitní (podle anotací patří mezi 

nekvalitní) 

Na Obrázek 5.2 vidíme záznam EKG, který byl naší metodou vyhodnocen jako 

nekvalitní, přičemž podle anotací je záznam EKG kvalitní. Jako první vidíme svod 6, 

jehož průměrná hodnota SNR dosahuje 5 dB. Jako druhý je svod 5, jehož průměrná 

hodnota je o něco vyšší než u předchozího svodu, a to je hodnota 10 dB. Poslední 

svod dosahuje hodnoty 30 dB. Celkově záznam obsahuje pouze 7 vyhovujících 

svodů, proto je záznam označen jako nekvalitní (potřeba alespoň 9 vyhovujících 

svodů ze 12). Průměrné hodnoty SNR u nekvalitních svodů se pohybují v rozsahu od 

4,9 do 8,5 dB. Čili se zde vyskytuje alespoň jeden svod na pomezí kvality. 
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Obrázek 5.2: Signál 2496130 vyhodnocen metodou jako nekvalitní (podle 

anotací je kvalitní) 

5.1.3 Srovnání výsledků 

Dosažené výsledky jsou srovnány s metodami, které se zúčastnily soutěže 

PhysioNet Challenge v roce 2011. Výsledky se vztahují především k trénovacímu 

setu A. Pro úplnost jsou doplněny i výsledky ze soutěže (vztahující se k setu B), kde 

je vidět, že u některých metod došlo k přílišnému naučení na trénovací set A. 

Následující výčet obsahuje 13 metod a zařazení vlastní metody na základě skóre 

získaného ze setu A. Metody jsou uspořádány podle nejvyššího skóre dosaženého 

pro set A v Tabulka 5.2. 

Pořadí Metoda Přesnost metody u 

setu A [%] 

Přesnost (skóre ze 

soutěže) [%] 

1 Kuzilek et al (2011) 99,9 83,6 

2 Clifford et al (2011) 99,0 92,6 

3 Zaunseder et al (2011) 96,6 90,4 

4 Jekova et al (2011) 94,2 90,8 

5 Xia et al (2011) 93,5 90,0 
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6 Hayn et al (2011) 93,3 91,6 

7 Noponen et al (2011) 93,2 90,0 

8 Kalkstein et al (2011) 93,0 91,2 

9 Smital, Bracková (2019) 92,1 - 

10 Langley et al (2011) 91,4 85,7 

11 Moody (2011) 91,3 89,6 

12 Chudáček et all (2011) 90,3 82,8 

13 Johannesen (2011) 86,4 88,0 

14 Xia et al (2011) 85,9 85,0 

Tabulka 5.2: Výsledky metod pro set A i B 

Na základě zařazení naší metody na 9. místo můžeme potvrdit jistý potenciál 

této metody. Výsledky metod jsou převzaty ze zdroje [28]. 

K porovnání jsme použili i metody Benjamina Moodyho, MS-QI a metodu SNR 

zaměřenou na rušení EMG.  

Metoda Benjamina Moodyho byla navržena pro testovací set A. Jeho úspěšnost 

dosahuje k 91,3 %, naše implementovaná metoda podle jeho pravidel dosahuje 

úspěšnosti 90,8 %. Dále jsme implementovali metodu SNR zaměřenou na odstranění 

šumu EMG. Zde jsme využili optimalizovaný práh s hodnotou 8,52 dB (získaného 

z optimalizace 24 hodinového signálu) a optimalizovaný počet svodů. Metoda 

dosahuje přesnosti 86,9 %. Další metodu, kterou jsme implementovali, byla metoda 

MS-QI. Zde jsme pro vyhodnocení setu A, potřebovali najít práh, který správně 

rozdělí signály na kvalitní a nekvalitní. Metoda dosahuje přesnosti 85,7 %. 

Čili naše vytvořená metoda dosahuje vyšších hodnot přesnosti, než zbylé 

implementované metody. Pro přehlednost výsledků byla tvořena tabulka, viz 

Tabulka 5.3. 

Název metody Přesnost [%] 

Smital, Bracková 92,1 

Benjamin Moody 90,3 

SNR (EMG) 86,9 

MS-QI 85,7 

Tabulka 5.3: Výsledky implementovaných metod pro set A 
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5.2 Testování setu B 

Pro úplnost jsme nechali metodou projít i druhý (testovací) set signálů, poskytnutý 

soutěží. Jedná se o set B, který obsahuje 500 záznamů EKG, které jsou 12 svodové a 

vzorkovány frekvencí 360 Hz. K danému setu nejsou k dispozici anotace. Bude zde 

tedy vypsán pouze přehled, kolik signálů je v setu dle naší metody kvalitních a kolik 

nekvalitních. Z každé skupiny bude vybrán na ukázku jeden signál, zdali odpovídá 

hodnocení. Vzhledem k vyšší hodnotě specificity, bude namátkou vybrán navíc další 

signál ze skupiny kvalitních (snaha o nalezení signálu špatné kvality mezi 

kvalitními).  

Podle naší metody se v setu vyskytuje 406 kvalitních signálů a 94 špatné kvality. 

Obrázek 5.3 zobrazuje signál 1032637 (9. pořadí z 500), který byl naší metodou 

zařazen mezi kvalitní signály. Podle vizuální kontroly můžeme kvalitu potvrdit. 

Kvalitních bylo všech 12 svodů. 

 

Obrázek 5.3: Signál 1032637 – kvalitní 

Na následujícím Obrázek 5.4 lze vidět signál 1085482 (v pořadí 24. z 500), který 

byl zařazen mezi nekvalitní. Podle metody obsahuje signál pouze 6 kvalitních svodů. 

Metodou byl tedy zařazen mezi nekvalitní záznamy. Přičemž i ostatní hodnoty SNR 

zbytku svodů nedosahovaly vysokých hodnot. Maximum bylo 16 dB u dvou svodů. 

Dle vizuální kontroly vidíme, že záznam obsahuje silně zašuměné svody, čili by mohl 
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být zařazen správně mezi nekvalitní záznamy. 

 

Obrázek 5.4: Signál 1085482 – nekvalitní 

Následující ukázka Obrázek 5.5 představuje signál, který byl zařazen mezi 

kvalitní. Záznam obsahuje (podle vyhodnocení) 3 nevyhovující svody. Zbytek 

odpovídá danému nastavení kvality, všechny ostatní svody byly vyhodnoceny nad 

stanovený práh 8,5 dB. Zbylé svody byly ohodnoceny v rozmezí od 8,6 do 16,8 dB. 

Kdybychom tedy měli práh nastavený na hodnotu 8,6 dB, už by byly v záznamu 4 

nevyhovující svody, a tudíž by byl celý záznam označen za nekvalitní.  
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Obrázek 5.5: Signál 1901310 - kvalitní 

5.3 Diskuze výsledků 

Základ metody spočívá ve výpočtu SNR pro 3 druhy rušení a následným sečtením již 

váhovaných hodnot. Výsledek metody je nejvíce ovlivněn výsledky získaných 

z výpočtu SNR pro rušení myopotenciály. Ostatní dvě rušení (drift a síťový brum) 

ovlivní křivku SNR minimálně (vzhledem k získaným optimalizovaným vahám). 

Ovšem i tenhle malý vliv je v křivce dostatečně viditelný.  

 Při testování různými druhy signálů poskytuje metoda velice obstojné 

výsledky.  

 U testování 24 hodinového signálu jsme dosáhly shody v 78,9 % vzorcích 

celého signálu. Snahou bylo najít co nejoptimálnější hodnoty. Prahy a váhy by tedy 

měly být co nejoptimálnější nejen pro náš signál, ale i pro jiné signály.  

 Následně jsme metodu s optimalizovanými hodnotami aplikovali na dva sety 

signálů EKG. Pro set-A, který obsahoval mimo signálů i jejich anotace, jsme získaly 

vysoké hodnoty senzitivity i přesnosti. Metoda zde, bohužel, selhala na některých 

typech rušení. Mylně bylo zařazeno více nekvalitních signálů (cca 30%). 

 Výsledky, které navrhnutá metoda poskytuje, jsou závislé nejen na druhu a 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-100

0

100
Signál 1901310 svod 1

t [s]

U
 [

u
V

]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-200

0

200
Signál 1901310 svod 3

t [s]

U
 [

u
V

]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-100

0

100
Signál 1901310 svod 5

t [s]

U
 [

u
V

]



 72 

úrovni rušení, ale i na vhodně zvolených parametrech jako jsou váhy, prahy a 

v případě více svodových signálů i minimální počet svodů, které mohou být 

nekvalitní. 

 Co se týče vah, ty se optimalizovali vždy ke stejným hodnotám. U prahů jsme 

však po třech spuštěních nedosáhly nikdy totožných výsledků. U horního prahu byl 

rozdíl do 2 dB. U nižšího prahu už byl rozdíl větší než 10 dB. Tyto rozdíly byly dány 

tím, že úseky z celého signálu se vybíraly vždy náhodně, takže bylo vždy otestováno 

80 – 90 % signálu (24 hodinového), ale z různých míst, přičemž vzorků ke zjištění 

spodního prahu bylo v daném signále příliš málo (pod 1 % z celé délky signálu). To 

mohlo mít vliv na optimalizaci prahů. Po konzultaci jsme dali přednost nejvyššímu 

prahu z hodnot 8,52 dB, 2,45 dB a -6,25 dB.  

 Pro záznamy EKG, které obsahují více svodů, byla hodnota minimálního 

počtu svodů dobré kvality, nastavena na hodnotu 9. Při procházení špatně 

zařazených signálů, jsme si všimli, že například signál, který byl metodou zařazen 

mezi kvalitní (a měl být dle anotací nekvalitní), měl 8 svodů kvalitních a 4 nekvalitní, 

přičemž v nekvalitních svodech byla alespoň jedna hodnota blízko stanovenému 

prahu. Zde bychom mohly uvažovat buď nad úpravou prahu, nebo změnou 

minimálního počtu kvalitních svodů. Ovšem tato změna by ovlivnila výsledky celého 

souboru, které by mohly vést k nižším hodnotám přesnosti. 

 Za výhodu metody lze považovat její spojité vyhodnocení. Dále, že je vhodná 

pro dlouhé i kratší signály. 

 Bohužel, vzhledem k nižší hodnotě specificity metody, jsme zjistili určitou 

necitlivost metody na jiné druhy artefaktů. Problémem jsou třeba vyhlazené signály 

bez viditelných srdečních cyklů či náhlá změna amplitudy. 
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6 ZÁVĚR 

Tato se diplomová práce se zabývá hodnocením kvality EKG signálů, kdy jejím 

stěžejním cílem bylo prostudovat řadu metod zabývající se touto problematikou. 

První část práce se snaží uvést čtenáře do problematiky hodnocení kvality EKG 

signálů. Seznamuje jej s tím, jak EKG signál vypadá, jak vypadá kvalitní (typický) 

průběh EKG signálu a jak vypadá nekvalitní EKG signál. Dále se čtenář může dočíst 

na základě jakých znaků, lze EKG signál hodnotit a do kolika tříd udávajících kvalitu, 

lze zařadit.  

V druhé části jsou popsány vybrané metody, které se zaměřují na hodnocení 

kvality EKG signálů. Vyskytují se zde rozmanité metody, kdy některé využívají 

nespektrální charakteristiky, jedna metoda hodnotí signál pomocí modulačního 

spektrogramu a mezi vybranými metodami je obsažena i metoda, která spojitě 

odhaduje kvalitu pomocí výpočtu poměru SNR.   

Třetí část zahrnuje 3 vybrané metody, popis jejich implementace a vyhodnocení 

kvality jednotlivými metodami vybraných signálů. Jako první je představena metoda 

od B. E. Moodyho, který hodnotí signál na základě tří hledisek a roztřídí jej pouze na 

dobrý a špatný.  Metoda je určena spíše pro kratší signály a při testování se 

nepotvrdila jako příliš spolehlivá při porovnání s ostatními dvěma metoda 

v kapitole 3.4. 

Další dvě zrealizované metody hodnotí kvalitu spojitě. Metoda SNR využívá 

vlnkový rozklad, díky kterému získáme vyfiltrovaný signál a jeho šumovou složku, 

následně je možné vypočítat hodnotu SNR. SNR se zde vypočítává pro daný úsek 

dlouhého signálu. Získá se tedy vždy kvalita daného úseku. Výsledky získané pomocí 

této metody odpovídají předpokladům (podle vizuální kontroly a testovacího 

signálu) a lze ji považovat spolehlivou. 

Poslední metoda hodnotí signál pomocí indexu MSQI, který se získá 

z modulační spektrogramu, kde se vypočítá modulační energie pro EKG. 

Z modulační energie se získá hodnota EME, která se následně odečte od celkové 

modulační energie, čímž se získá hodnota RME. MSQI je dále určeno jako poměr EME 

a RME. Průběhy, které jsou získané touto metodou, jsou většinou obdobné jako 

křivky SNR. V daných průbězích se však najde úsek, kde se metody nemusí shodovat. 

Je to dáno tím, že tato metoda je citlivá jak na nízkofrekvenční, tak i na 

vysokofrekvenční rušení, zatím metoda SNR je citlivá především na 

vysokofrekvenční rušení a to rušení myopontenciály.  

Na základě tohoto rozdílu, mezi těmito dvěma metody, jsme se rozhodli metodu 
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založenou na výpočtu SNR rozšířit o výpočet vlivu rušení driftem a síťovým 

brumem.   Navrhnutá metoda tedy funguje tak, že signál vstupuje do 3 různých filtrů. 

První filtr odstraňuje drift, na základě získané vyfiltrované a šumové složky se 

následně vypočítají hodnoty SNR. Pro síťový brum a myopotenciály je postup 

podobný. Výsledné hodnoty SNR se získají jejich váhovaným součtem. 

Dalším úkolem této diplomové práce bylo tedy najít vhodné hodnoty vah a 

prahů, které by daný vzorek signálu dokázalo zařadit do správné skupiny kvality. 

K optimalizaci byl použit 24 hodinový signál poskytnutý UBMI z VUT v Brně. Daný 

signál měl ke každému vzorku vytvořené anotace. Hodnoty byly optimalizovány 

pomocí algoritmu představující náhodné prohledávání. Na základě získaných 

hodnot, které byly prokonzultovány, byly vybrány vhodné váhy a prahy, které se 

následně použily k otestování 2 sad reálných signálů. Celý 24 hodinový signál byl 

následně vyhodnocen s vybranými váhami a prahy. Naše získaná kvalita se 

s anotacemi daného signálu shoduje téměř v 79 %. 

U sady signálů z databáze PhysioNet Challenge byly k dispozici i jejich anotace. 

Tak jsme mohly zjistit, jak metoda opravdu funguje s optimalizovanými hodnotami. 

Jednalo se však o 12 svodové signály, musela zde být tedy optimalizována další 

hodnota, která určuje, kolik svodů daného záznamu musí být minimálně kvalitních, 

aby byl daný záznam považován stále za kvalitní. Na základě výsledků jsme provedly 

statistické vyhodnocení (pomocí výpočtu senzitivity, specificity a přesnosti). Získali 

jsme velmi přijatelné výsledky. Metoda u této sady EKG záznamů poskytuje přesnost 

92 %.  

Dále jsme provedli vyhodnocení i na ostatních implementovaných metodách na 

sadě signálů z databáze PhysioNet Challenge, ke kterým byly k dispozici i anotace. 

Žádná z metod nedosáhla hodnocení, které poskytla naše navržená metoda. Metoda 

Moodyho dosahuje přesnosti 90,3 %, metoda SNR dosahuje přesnosti 86,9 % a 

metoda MS-QI dosahuje 85,7 %.  

Získané výsledky potvrzují určitou spolehlivost metody a lze tedy její návrh 

považovat za zdařilý. 
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 

 

f   Frekvence 

fm  Modulová frekvence  

F   Signál ve frekvenční oblasti 

X   Konečná reprezentace frekvence 

X(f, fm, k) Modulační spektrogram 

k   Index rámce 

 

 

 

EKG     Elektrokardiogram 

EMG Elektromyogram 

EME Celková modulační energie 

FFT Fast Fourier Transformation, rychlá Fourierova transformace 

FT Fourierova transformace 

MIT Massachusetts Institute of Technology, Massachusettský 

technologický institut 

MS-QI Index kvality modulačního spektra 

RFID Technologie identifikace objektů s využitím radiofrekvenčních vln 

RME Zbývající modulační energie  

RMS Root mean square, statistická efektivní hodnota měřící změny daného 

parametru 

SNR Signal to noise ratio, poměr signálu k šumu 

SVM  Support vector machines, metoda strojového učení s učitelem, sloužící 

zejména pro klasifikaci 

U3 Nelineární transformace v časové doméně na základě délky křivky, 

detekce QRS komplexu 
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