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Abstrakt 

Úkolem této bakalářské práce je popsat a realizovat vybrané metody pro odhad výkonového spektra 

z variability srdečního rytmu. Byly vypracovány dvě metody, které jsou v závěru práce navzájem 

srovnány. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je popsán signál EKG a 

teorie variability srdečního rytmu, v praktické části je provedena realizace zmíněných dvou 

vybraných metod odhadu výkonového spektra z variability srdečního rytmu a několika dalších 

doplňkových zobrazení v prostředí Matlab 

Abstract 

The goal of this thesis is to describe and implement the chosen method for estimating the power 

spectrum of heart rate variability. Two methods have been developed that are aligned with each 

other conclusion. This thesis of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the 

theory of the ECG signal and heart rate variability in the practical part the realization of the two 

selected methods for estimating the power spectrum of heart rate variability, and several other 

auxiliary display in Matlab 
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1. Úvod 
Práce nejprve seznamuje s EKG signálem, jeho vznikem, tvarem křivky, snímáním a využití 

signálu. Dále je pojednáno o variabilitě srdečního rytmu a o samotné analýze této variability. 

Největší část práce je věnována studii, která byla vytvářena v Matlabu. Studie začíná 

pojednáním o detektoru R kmitů a problémech s ním souvisejících ať už o problémech 

s detekcí R kmitů, odstraňováním špatně detekovaných R kmitů, filtrací EKG signálu, či na 

konci práce o zkracováním EKG signálu. V následující části je pojednáno o extrasystolách: 

jejich vzniku, detekci a eliminaci ze signálu. Následují dvě metody odhadu výkonového 

spektra z variability srdečního rytmu – výkonová spektra jsou zobrazeny pomocí 

parametrických a neparametrických metod. Následně je vypracováno hodnocení metod a 

porovnání výsledků. Dále byl pro úplnost zobrazen histogram RR intervalů a Poincarého 

mapy RR intervalů. Na konci práce je sepsán závěr shrnující výsledky práce. 
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2. EKG 
 

EKG je zaznamenaný signál srdeční aktivity, zobrazuje rozdíly potenciálu elektrické aktivity 

srdce. Elektrické potenciály vznikají na rozhraní depolarizovaných a nedepolarizovaných 

částí myokardu. Celý název je elektrokardiogram, měří se pomocí elektrokardiografu. 

Měří se v rozsahu 0,05 - 5mV, kmitočtové pásmo leží v rozmezí 0,05-125 (popř. až 1000 Hz 

pro vědecké účely). Elektrody se používají nejčastěji povrchové popř. jícnové. 

U Fetálního EKG se rozsah pohybuje v rozmezí 10-300 µV, kmitočtové pásmo v rozmezí 

0,05-150 Hz. Elektrody se používají povrchové popř. intrauterinní [2]. 

 

2.1 Vznik EKG signálu 

 
Obr. 1.: Schéma srde čního p řevodního systému [1] 

Srdeční svalová vlákna vytvářejí a vedou elektrické vzruchy, na které odpovídají kontrakcí. 

Ve zdravém srdci vzruchy vznikají v SA (sinoatriálním) uzlu v oblasti pravé síně. Vzruch se 

šíří přes obě síně k AV (atrioventrikulárnímu) uzlu, dále pokračuje přes Hisův svazek (HS) do 

Tawarových ramének (PR značí pravé Tawarovo raménko, ZF značí zadní fasticulus 

(svazek) levého Tawarova raménka, PF značí přední fasticulus (svazek) levého Tawarova 

raménka). Vzruch dále prochází Purkyňovými vlákny a končí v myokardu komor. 

(Pro úplnost schématu na obr.1.: 1-Thorelův svazek, 2-Wenckebachův svazek, 3-Jamesův 

svazek, 4-Mahaimová vlákna) [1]. 
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Obr. 2.: Vznik EKG signálu [2] 

Každá část srdce vykazuje svou elektrickou aktivitu. Aktivitu jednotlivých srdečních částí 

ukazuje obr. 2. 

2.2 Snímání EKG signálu 
Nejčastěji se snímá EKG signál pomocí 12ti svodového zapojení. Další možnosti jsou: 

bipolární Einthovenovy svody (I,II,III) 

unipolární Goldbegerovy svody (aVL,aVR,aVF) 

unipolární hrudní svody (V1,V2,V3,V4,V5,V6) [2] 

2.2.1 12ti svodové zapojení 
Zapojení všech svodů: I,II,III,aVL,aVR,aVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6. 

Signál z prvních 6ti svodů se měří ze 3 míst, takže jakékoliv 2 svody (z těchto 6ti) nesou 

informaci i o zbývajících čtyřech. Proto se zapojuje svodů 8 a zbylé 4 se dopočítávají [2]. 
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Obr. 3. Ukázka EKG signálu p ři použití 12ti svodového systému [1] 

2.2.2 Einthovenovy svody 
Jednotlivé svody se přivedou k zesilovači: 

1. svod z pravé ruky (RA) + svod z levé ruky (LL) 

2. svod z pravé ruky (RA) + svod z levé nohy (LL) 

3. svod z levé ruky (LA) + svod z levé nohy (LL) 

Měří se vůči pravé noze (RL). 

 

Obr. 4.: Einthovenovy svody [2] 
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2.2.3 Goldbegerovy svody 
Signál ze dvou svodů je sečten a porovnán se signálem z třetího svodu. 

 
Obr. 5.:Goldbegerovy svody [2]  

2.2.4 Hrudní svody 
Signál z hrudních svodů je měřen vůči sečtenému signálu z RA(pravé ruky),LA(levé 
ruky),LL(levé nohy). 

 

Obr. 6.: Hrudní svody (zapojení)  [2]  
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2.3 Křivka EKG 

 
Obr. 7: EKG k řivka [3] 

Obr. 7.: znázorňuje jeden srdeční cyklus. Skládá se z vlny P, kmitu Q,R,S, vlny T a u malého 

procenta lidí se nachází vlna U. Vlna P znamená depolarizaci síní, depolarizaci komor 

označuje komplex QRS, ve kterém je skryta repolarizace síní. Vlna T označuje repolarizaci 

komor. 

Při diagnostice EKG křivky nás nejvíce zajímá interval PQ, úsek ST a interval QT. 

Úsek PQ je u zdravého srdce izoelektrický, což znamená, že je křivka v tomto úseku 

vodorovná, jakékoliv vychýlení značí patologii. Stejné je to u úseku ST. Délka intervalu QT je 

ovlivněna tepovou frekvencí, proto se při diagnostice přepočítává na QTc (délka úseku QT 

s korekcí na frekvenci) [1]. 

2.4 Využití EKG 
EKG se používá při tzv. polygrafických metodách, tzn. synchronně se zaznamenávají signály 

z více jednotlivých metod, např. v oboru kardiologie při celkové diagnostice myokardu je 

najednou zaznamenáváno jak EKG tak např. i MKG (magnetokardiogram). K těmto 

vyšetřovacím metodám se může přidat metoda založená na diagnostice zvukových signálů 

nazývaná FKG (fonokardiogram). Každá srdeční činnost je doprovázena zvukovým 

projevem. 

2.4.1 FKG 
Fonokardiograf. Zdravý myokard v jednom pracovním cyklu vydá celkem 4 zvukové ozvy. 

Číslují se od komplexu QRS, tedy zvukový signál vydaný při systole komor a diastole síní má 

číslo jedna, frekvenční pásmo leží v rozmezí 15-800 Hz. Druhý zvukový projev doprovází 

diastolu komor, frekvenční pásmo leží v rozmezí 25-800Hz. Třetí zvuková ozva leží na konci 

kmitu U, který se ale nachází jen u malého procenta lidstva, nejčastěji u sportovců, 
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frekvenční pásmo leží v rozmezí 10-40 Hz. Čtvrtá a poslední srdeční ozva leží při kmitu P 

(systole síní), frekvenční pásmo leží opět v rozmezí 10-40 Hz [5]. 

 

 
Obr. 8: EKG k řivka synchronn ě s FKG [5] 

Při vyšetření EKG v zátěži se dá zrychlení tepové frekvence myokardu docílit buď přirozenou 

fyzickou námahou nebo farmaky, metoda je využívaná při poruchách srdečního rytmu 

v zátěži.  
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3. Diagnostika EKG 

3.1 Variabilita srdečního rytmu 
Anglicky Heart Rate Variability (HRV) je často používaná jedna z metod pro diagnostiku 

srdečních poruch, konkrétně pro posouzení aktivity autonomní nervové soustavy srdce. 

Jedná se o neinvazivní metodu spočívající v zaznamenání EKG signálu v delším čase, např. 

24 hodinové holterovské měření. Záznam EKG je pak vyhodnocený počítačovým 

programem, který provede jednou popř. více metodami analýzu srdečního rytmu. Metoda je 

často využívána např. po srdečním infarktu, zjištění hypertenze, diagnostika plodu, detekce 

spánkových stádií, detekce počtu extrasystol aj. Srdeční rytmus se mění podle změny stavu 

zatížení nervového a kardiovaskulárního systému. Ovlivňují ji vnitřní i vnější faktory mezi níž 

patří nejběžnější svalová zátěž (např. běh), psychická zátěž (např. stres), ale i rychlost 

dýchání aj. Snížená variabilita srdečního rytmu může poukazovat na blížící se srdeční 

chorobu [12]. 

 

Oblasti konečného výkonového spektra: 

VLF (0     až 0,05 Hz) bývá vztahováno k termoregulačním procesům 

LF   (0,1  až 0,15 Hz) aktivita sympatiku 

HF  (0,18 až 0,4 Hz) vliv dýchání a aktivity parasympatiku [12] 

 

Základem pro kvalitní analýzu srdečního rytmu je detektor QRS komplexů (přesněji R kmitů). 

Zajímají nás hodnoty RR sinusového původu neboli NN (normal to normal), o kterém bude 

pojednáno v kapitole 4.2, strana 19.  
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4. Popis studie 

4.1 Úvod 
 

Pomocí programového prostředí Matlab byl vytvořen skript, který ze signálu EKG zobrazí 

hlavně výkonová spektra variability srdečního rytmu a to pomocí dvou metod, které budeme 

nazývat „metoda 1“ a „metoda 2“. Metodu 2 rozeznáme od metody 1 pomocí použitého okna 

(v mém případě zvoleného Hannova) jakožto dolní propusti. Program jsem obohatil o několik 

doplňkových výpočtů zobrazených buď vypsáním dané informace nebo vykreslením do grafu 

pro kvalitnější posouzení EKG signálu (viz. kapitola 4.7, strana 52). 

 

Použitý EKG signál, na kterém byl program vytvářen a testován nese název: 

e103_ST_T_DB_Twave.mat, vzorkovací frekvence signálu je 250Hz. Po dokončení 

programu byl použit EKG signál z databáze, u kterého bylo uvedeno výsledné spektrum 

variability srdečního rytmu, u kterého bylo následně provedeno porovnání. 

 

Obr. 9 vykresluje dva grafy: spektrum EKG signálu a výkonové spektrum EKG signálu. 

 
Obr. 9.: Spektrum EKG signálu a výkonové spektrum EKG signálu 

Kde k dosahuje délky signálu. 
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Toto zobrazení slouží k prvnímu náhledu na zastoupení frekvencí v EKG signálu, především 

ke kontrole jestli nebyl signál zarušený síťovým rušením (brumem) na 50Hz, driftem (kolísání 

nulové linie EKG signálu) či nežádoucí svalovou aktivitou. Spektra jsou symetrická, 

prostřední hodnota na ose x zobrazuje frekvenci o hodnotě fvz/2 = 125Hz (podle Nyquistova 

teorému viz. kapitola 4.4.1, strana 27). Signál podle grafu spektra obsahuje frekvence 

v rozmezí od 0Hz do přibližně hodnoty k=150 000 na ose x což odpovídá přibližně frekvenci 

125/3≈41,67Hz. Nad hodnotu k=150 000 je zastoupení frekvencí zanedbatené. 

4.1.1 Filtrace EKG signálu 
V případě zarušení signálu nežádoucí frekvencí by měl být EKG signál vyfiltrován aby  

nebyly negativně ovlivněny výsledky. 

V případě výskytu driftu (kolísání nulové linie EKG signálu) použijeme HP (horní propust), při 

výskytu brumu (síťového rušení 50Hz) použijeme PZ (pásmovou zádrž), v případě výskytu 

vysokých frekvencí (např. vznikajících při svalové aktivitě) použijeme DP (dolní propust). 

Tuto filtraci můžeme realizovat buď pomocí filtrů a nebo jednodušším řešením tzv. 

nulováním, avšak ne univerzálním, protože pro každou délku a vzorkovací frekvenci EKG 

signálu má nulování jiné řešení. 

 

Obr. 10.: Ukázka nulovaného spektra EKG signálu a vý konového spektra EKG signálu 
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Obr. 11.: Ukázka části EKG signálu bez nulování 

 

Obr. 12.: Ukázka části EKG signálu s nulováním 
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Na obr. 11 a 12 je zobrazena jedna část EKG signálu bez a s nulováním, jinak řečeno na 

obr. 11 je vykresleno EKG s celým spektrem 0Hz až (fvz/2)=125Hz, na obr. 12 je vykresleno 

EKG s frekvencemi od 0 až 125/3≈41,67Hz, kde proběhlo nulování od vzorku k = 150 000 až 

k = 750 000, tedy od 125/3≈41,67Hz až 125Hz (symetricky).. Můžeme si všimnou především 

hladšího průběhu v refrakterní fázi srdečního cyklu (mezi T a P vlnami). Jedná se tedy o 

ukázku odstranění vyšších frekvencí např. vznikajících při svalové aktivitě. Signál touto 

složkou nebyl ovlivněn, nulování nemělo v našem případě na výsledky žádný vliv. 
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4.2 Detektor R kmitů 
 

Obr. 13. zobrazuje základ celého skriptu, a to detekci R kmitů v EKG signálu. 

 

Obr. 13.: Detail části neumocn ěného EKG signálu s detekcí R kmit ů 

Kde n je bezrozměrné číslo a značí číslo vzorku. U je napětí v mV. 

Detektor projíždí umocněným signálem (oproti neumocněnému signálu je detekce 

spolehlivější, protože se umocní rozdíl hodnot mezi R kmity a ostatními složkami signálu - 

především vůči druhému nejsilnějšímu projevu srdce - T vlnami. Tímto spolehlivě zamezíme 

chybným detekcím T vln, které by byly následně považovány za R kmity). Detekce R kmitů 

se provádí pomocí pohyblivého prahu, kdyby nebyl pohyblivý práh realizován mohlo by dojít 

k protnutí nulové linie EKG signálu s nepohyblivým prahem, který by byl zadán na konkrétní 

hodnotu. V tomto případě by došlo ke znehodnocení výsledků. Mohlo by k tomu dojít 

například v situaci, kdyby byl EKG signál zarušen driftem. Drift je nežádoucí frekvence 

v EKG signálu přibližně do 2Hz, které mohou být způsobené pomalými elektrochemickými 

ději na rozhraní pokožka-elektroda, vlivem dýchání a pohyby pacienta během snímání EKG 

signálu. Toto ale není úplně spolehlivé řešení, protože drift o vyšším výkonu nedokáže 

pohyblivý práh spolehlivě obejít, toto by se muselo vyřešit filtrací EKG před detekcí R kmitů 

či jinak postaveným detektorem R kmitů. 

 



20 
 

 

Obr. 14.: Ukázka EKG signálu postiženým driftem [4] 

Opačně může být EKG signál zarušený vysokofrekvenčním šumem, při malém zesílení 

šumu se výsledky neznehodnotí, při vyšším zesílení by mohlo dojít k detekci této nežádoucí 

frekvence v EKG signálu a místo považovaného za R kmit, toto je potřeba eliminovat. 

V programu byl také realizován výpočet průměrného  RR intervalu (viz. kapitola 4.3, strana 

24) a podmínka, která vypíše všechny RR intervaly, které jsou delší nebo kratší minimálně o 

20% než průměrná délka RR intervalů (abnormální RR intervaly se liší o nejméně 20% oproti 

průměru (předešlých) RR intervalů [12]). V tomto signálu bylo vypsáno celkem 69 intervalů 

RR, které nejsou v rozmezí 0,8 až 1,2 násobku průměrného RR intervalu. 5 z nich bylo 

způsobené RR intervaly, které byly minimálně o 20% kratší, zbylých 64 bylo způsobeno 

minimálně o 20% delšími RR intervaly. 

 

Obr. 15.: Ukázka výpisu programu dvou abnormálních RR interval ů 

V signálu byly nalezeny 4 extrasystoly (viz. kapitola 4.3, strana 24), výše vypsané nekorektní 

RR intervaly obsahovaly i RR intervaly v těchto 4 extrasystolách, konkrétně 3 kratší RR 

intervaly a 4 delší RR intervaly se ve výpisu nekorektních RR intervalů a pozic extrasystol 

„překrývají“ – vypisují 2x. 

 

Obr. 16.: Ukázka výpisu programu pozice poslední ex trasystoly a celkového po čtu extrasystol  

A=5-3=2 detekce minimálně o 20% kratší než průměr RR intervalů a B=64-4=60 detekcí 

minimálně o 20% delších než průměr RR intervalů. 

Signál je dlouhý 1 hodinu (t=1) (900000 vzorků / fvz(250) = 3600 sec.=60 min.=1 hod.). 
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Vypočteme průměrnou dobu výskytu delšího RR intervalu: t/B=1/60, vynásobíme 60 

abychom dostali údaj v minutách a vyjde nám, že jednou za minutu (60/60) došlo 

k nedetekování R kmitu, buď chybou detektoru, pauzy v srdečním rytmu či artefaktem 

v signálu, protože extrasystoly byly odečteny. Je nutné ještě ověřit zdali nedošlo k chybné 

detekci dvou či více po sobě jdoucích R kmitů. V programu bylo nastaveno vypsání všechno 

RR intervalů delších 2,5x násobku průměrnému RR intervalu (kdyby došlo k chybné detekci 

dvou po sobě jdoucích RR intervalů zkoumaný RR interval by byl delší přibližně trojnásobně 

oproti průměrné délce RR intervalů, koeficient 2,5x nám toto správně vypíše, protože je 

menší (2,5x<3x) a zároveň správně nevypíše přibližně dvojnásobný RR interval, který by 

mohl vzniknout pauzou v rytmu (+/-2x<2,5x). Takovýchto intervalů (minimálně 2,5x delších 

oproti průměrné délce RR intervalů) bylo nalezeno 4. Ve všech čtyřech intervalech se 

jednalo o artefakt v signálu (viz. obr. 17). 

 

Obr. 17.: Detekce minimáln ě 2,5x delšího RR intervalu oproti pr ůměrnému  

Dále vypočteme průměrnou dobu výskytu krátkého intervalu RR: t/A=1/2, vynásobíme 60 

abychom opět dostali údaj v minutách a vyjde nám, že jednou za 30 minut (60/2) došlo 

k výskytu dvou blízkých R kmitů nejčastěji zapříčiněnou chybou detektoru či artefaktu v 

signálu, protože extrasystoly byly opět odečteny. 
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Extrasystola se vyskytla celkem 4x v hodinové signálu, průměrně jednou za 15 (60/4) minut 
(viz. kapitola 4.3, strana 24). 

4.2.1 Odstraňování artefaktů 

Dalším problémem v detekci R kmitů jsou artefakty v EKG signálu. Jedná se o nežádoucí 

odchylky v EKG signálu. V takovém případě často dochází k detekci „falešného“ R kmitu, 

tato chybná detekce by měla být odstraněna a neměla by se zúčastňovat dalšího zpracování 

signálů, protože by mohla negativně ovlivnit výsledky, především v krátkém EKG signálu. 

Jedna z podmínek byla ostranit výrazné odchylky od EKG signálu, v programu bylo řešení 

problému realizováno podmínkou říkající: pokud bude detekovaný R kmit větší než 1,75x 

násobek předešlého R kmitu dojde k jeho odstranění. To vyvolává otázku jestli nebude 

korektnější hodnoty R kmitů průměrovat a hodnotu nově detekovaného R kmitu porovnávat 

s průměrnou hodnotou R kmitů např. vůči průměru posledních deseti R kmitů, než jen 

porovnání s předešlou, poté by mohla být konstanta (v mém případě použitá na 1,75x) 

snížena na 1,6x apod. a mohlo by docházet k kvalitnějšímu odhalení artefaktů. 

 

Obr. 18.: Výpis deseti nejmenších a nejv ětších hodnost (U [mV]) v EKG signálu kde byl detekov án R kmit 

Obr. 18. ukazuje 10 nejmenších a 10 největších hodnot napětí [mV]. Čísla v obou sloupích 

jsou téměř stejná, proto by neměly obsahovat žádnou špatnou detekci, můžeme je 

považovat za správně detekované R kmity. Největší hodnota R kmitu (3,02) je o 1,69x 

násobek větší než nejmenší hodnota R kmitu (1,785). Výše uvedená konstanta (1,75x), 

v případě kdy porovnává hodnotu R kmitu s poslední hodnotou R kmitu a ne s průměrem jak 

bylo výše řečeno, by neměla být nižší než podíl největší hodnoty R kmitu a nejmenší hodnoty 

R kmitu, protože by se mohly hodnoty nacházet za sebou a došlo by k odstranění správě 

detekovaného R kmitu. Nastavená hodnota toto splňuje (1,75>1,69). 

Na druhou stranu i kdyby došlo k odstranění správně detekovaného R kmitu vlivem nižší 

konstanty, tedy v případě, že by byla hodnota konstanty nižší než podíl nově detekovaného 

R kmitu vůči předešlému, vznikla by mezi ostatními detekcemi mezera (přibližně o 100% 

větší než průměr RR intervalů), ale v následném dalším zpracování, ve kterém je zahrnuta 
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druhá podmínka, která odstraňuje intervaly RR o 20% delší než průměr RR intervalůby došlo 

k ostranění tohoto dlouhého RR intervalu, tedy odstranění správě detekovaného R kmitu 

v první podmínce by nemělo na výsledek velký vliv, protože abnormální RR interval by byl 

odstraněn ve druhé podmínce (druhá podmínka byla ve skript taktéž realizována, ale při 

metodách odhadu výkonového spektra z variability srdečního rytmu docházelo k výpisu chyb 

upozorňující na chybějící R kmit a došlo k zastavení výpočtu, druhá podmínka byla proto 

zakomentována (přeskočena při provádění výpočtu)). Jelikož pracujeme především 

s dlouhými EKG signály vyřazení několika RR intervalů nám výsledky ovlivní zanedbatelně, 

na druhou stranu nám může správná detekce špatně detekovaných R kmitů a následná 

korekce výše popsaným postupem výsledky pozitivně ovlivnit. 

 

Obr. 19.: Ukázka odstran ění nežádoucí části signálu 

V případě nalezení artefaktu se hodnota pohyblivého prahu nezmění a skript pokračuje 

v hledání R kmitu dále s prahem nastaveným v poslední detekci. 

  



24 
 

4.3 Extrasystoly 
 

Extrasystoly jsou problémem při výpočtu výkonových spekter, nejedná se o část špatně 

nasnímaného ani detekovaného EKG signálu, extrasystoly se vyskytují u každého srdce, 

jejich počet nám může o stavu srdce popř. celého organismu mnohé napovědět. 

Extrasystola je porucha srdečního rytmu, dělíme je na 2 typy: 

4.3.1 Supraventrikulární extrasystoly: Jedná se o předčasné komplexy QRS, u síňových 

extrasystol se nachází změna P vlny (vlna P je projevem depolarizace síní). Při velmi 

časných síňových extrasystolách (kdy ještě není oblast mezi síněmi a komorami nebo oblast 

Tawarových ramének plně repolarizována) dochází ke změnám QRS komplexu (komplex 

QRS je projevem repolarizace síní a depolarizace komor) nebo k jeho úplnému výpadku. 

4.3.2 Komorové extrasystoly: Jedná se opět o předčasné komplexy QRS. Vznikají tentokrát 

v komorách. U těchto extrasystol nenacházíme vlnu P a dochází k abnormálně širokému 

komplexu QRS a vlny T. Obvykle po nich následuje kompenzační pauza - délka intervalu RR 

(mezi R kmitem extra systoly a R kmitem za extrasystolou) je přibližně dvojnásobná vůči 

průměrné délce RR intervalů v EKG signálu. 

 

Obr. 20.: Ukázka jedné detekované extrasystoly  
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Extrasystoly by se tedy neměly dále účastnit ve výpočtech, jak ale bylo výše napsáno, 

ideálním řešením by byla její detekce, vypsání počtu a pozic v signálu popř. jejich zobrazení 

aby si je mohl lékař prohlédnout a posoudit o jaké extrasystoly se jedná (jestli 

supraventrikulární nebo komorové) a až poté jejich následná korekce a předání upraveného 

signálu dále k výpočtu. 

V programu byla vyřešena detekce podmínkou říkající, že pokud je RR interval kratší o 20% 

než průměr RR a následující RR interval delší o 20% než průměr RR intervalů program 

vypíše tuto pozici. Např. u obr. 20. (výše) program vypíše pozici (vzorek) přibližně 473000. 

Po dokončení vyhledávání extra systol dojde k vypsání jejich celkového počtu a za jakou 

jednotku času se v průměru vyskytly. 

V dalším kroku je potřeba provést korekci extrasystol. Jedna z možností je extrasystoly 

odstranit, např. v případě na obr.20 (výše) dojde k vymazání RR3 a RR4 intervalů. Při studii 

bylo zjištěno, že RR interval ještě před zkráceným RR intervalem (postiženým extrasystolou) 

je vždy kratší než průměr RR intervalů (interval RR2 na obr.20.). Průměr RR intervalů vyšel 

246,61 vzorků, Vzorkovací frekvence je 250Hz. V průměru se R kmit vyskytoval přibližně 

jednou za 1 sec. (246,61/250), neboli tepová frekvence byla přibližně 60 tepů za minutu 

(přesně 59,19 tepů/min). Dále byly vypsány intervaly RR2 (podle obr. 20.), které jsou 

uvedené v tabulce 1. 

210 464 242 217 

Tabulka 1.: Délka interval ů RR před zkráceným intervalem RR postiženým extrasystolou  (vyjád řeno ve 
vzorcích) 

Délka RR intervalu v druhé kolonce tabulky 1 byla přibližně dvojnásobně delší z důvodů 

špatné detekce R kmitu (kmit nebyl detekován) mezi intervaly (podle obr.20.) RR1 a RR2. 

Ručně byla odečtená pozici nedetekovaného R kmitu. Po odečtení od další pozice R kmitu 

získáme hodnotu 220. Když všechny čtyři hodnoty zprůměrujeme získáme číslo 222,25. 

Číslo porovnáme s průměrnou hodnotou intervalu RR a zjistíme, že je o 9,88% menší 

(222,25/246,61-1). Takže v případě odstraňování extrasystol ze signálu, aby neovlivňovaly 

výsledky dalšího zpracování signálu, především odhadu výkonového spektra variability 

srdečního rytmu, by bylo korektní odstranit i interval RR2 (podle obr. 20). 

Dalším řešením korekce extrasystol je lineární interpolace. Jedná o odstranění detekované 

extrasystoly a nahrazení jí rozdílem pozice R kmitů po kompenzační pauze a pozice R kmitů 

před extrasystolou. Výsledek (rozdíl pozic) pak podělit dvěma a přičíst k pozici R kmitů před 

extrasystolou. 
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Obr. 21.: korekce extrasystoly 

Na obr. 21. je znázorněn druhý způsob korekce extrasystol. Problém nastává v tom, že 

kompenzační pauza byla v tomto případě hodně dlouhá, mohla být způsobena nejen 

extrasystolou, ale i artefaktem, pacient mohl pohnout se snímající elektrodou apod. Další 

nevýhoda metody je, že interval RR, který je také lehce zkrácen oproti průměrnému intervalu 

RR (viz. výše) není pozměněn. (Korekce extrasystol výše popsanýma oběma metodama 

byla ve skriptu taktéž realizována, ale při metodách odhadu výkonového spektra z variability 

srdečního rytmu docházelo k výpisu chyb upozorňující na chybějící R kmit, či nadbávající u 

kdruhé korekce a došlo k zastavení výpočtu, korekce byla proto zakomentována 

(přeskočena při provádění výpočtu)).  
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4.4 První metoda odhadu výkonové spektra z variability srdečního rytmu 

4.4.1 Popis metody 
První ze dvou realizovaných metod odhadu výkonového spektra z variability srdečního 

rytmu. Jedná se o metodu se snadnějším výpočet, mnohem méně náročný na výpočetní 

výkon (v našem případě proběhl výpočet za 3,43 sec., u druhé metody výpočet trval 50,29 

sec). První metoda je přibližně 14,58x (50,29/3,43) rychlejší než metoda druhá. Nevýhoda je, 

že v druhé metodě se jedná sice o náročnější, ale spolehlivější odhad výkonového spektra 

z variability srdečního rytmu. 

Po detekci R kmitů (popis detekce viz. kapitola 4.2, strana 19) metoda začíná vytvoření 

posloupnosti RR intervalů na osu x za sebe jak postupně byly detekovány v signálu a 

„přeházením“ RR intervalů i na osu y (viz. obr. 22). 

 

Obr. 22.: První část první metody odhadu výkonového spektra (úprava RR interval ů) 
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Následně je provedena splainová interpolace bodů (viz. obr. 23) (která proloží body ideální 

křivkou). Na obr. 24 (na další straně) je zobrazena interpolace lineární (která proloží body 

přímkou). Porovnání výkonových spekter je zobrazeno na obr. 25. a 26. 

 

Obr. 23.: Druhá část první metody odhadu výkonového spektra (splaino vá interpolace) – ukázka části 
zpracovávaného signálu 



29 
 

 

Obr. 24.: Druhá část první metody odhadu výkonového spektra (lineárn í interpolace) - ukázka části 
zpracovávaného signálu 
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Obr. 25.: Porovnání parametricky odhadnutých výkonov ých spekter lineární a splainové interpolace – dB 
osa 

Na obr 25. jsou zobrazeny dvě křivky v dB ose – jedna při interpolaci lineární, druhá při 

interpolaci splainové.  V oblasti VLF došlo k odstranění frekvencí FIR filtrem (popis viz. níže), 

v oblasti LF přibližně od 120mHz přes celou oblast HF až od 540mHz bylo větší zastoupení 

frekvencí při interpolaci splainové. Od 540mHz bylo větší zastoupení frekvencí při interpolaci 

lineární (píky byly zachovány a navzájem korespondovaly), tato oblast nás ale už nezajímá. 

Největší rozdíl v zastoupení signálu byl v oblasti vysokých frekvencí (HF), kde se zastoupení 

signálu lišilo až o 3dB - konkrétně ve frekvenci přibližně 380mHz. 
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Obr. 26.: Porovnání parametricky odhadnutých výkonov ých spekter lineární a splainové interpolace – 
lineární osa 

Na obr. 26. jsou zobrazeny dvě křivky v lineární ose – opět jedna při interpolaci lineární, 

druhá při interpolaci splainové. Jak už bylo řečeno výše v oblasti VLF došlo k odstranění 

frekvencí FIR filtrem (popis viz. níže), v oblasti LF přibližně od 120mHz  přes celou oblast HF 

až do přibližně 540mHz bylo větší zastoupení frekvencí při interpolaci splainové, od 540mHz 

a výše bylo pomocí tohoto grafu zastoupení frekvencí přibližně stejné, od přibližně 860mHz 

je zastoupení frekvencí na tomto grafu nulové (píky byly opět zachovány a navzájem 

korespondovaly). Největší rozdíl v zastoupení signálu byl v oblasti vysokých frekvencí  (HF), 

kde se zastoupení signálu lišilo až o polovinu což odpovídá 3dB – konkrétně ve frekvenci 

84mHz. 

Přepočet osy y je dán vztahem: 

� = 10 × ��� (�)                 (1) 

Kde y je křivka s dB osou y a x je křivka s lineární osou y. 

Toto bylo porovnání interpolací, korektnější interpolace je interpolace splainová, je mírně 

náročnější na výpočet, za to bychom měli získat kvalitnější výsledky, nyní se vrátíme zpět do 

fáze po (vybrané splainové) interpolaci. Délka nové proměnné, do které byla uložena křivka 

po interpolaci dosáhla stejné délky jako vstupní EKG signál. 
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Jelikož nás v signálu zajímají frekvence v rozsahu 0,05Hz (50mHz) až 0,4Hz (400mHz), 

provedeme nové navzorkování křivky (viz. obr. 27 (níže)). Podle Nyquistova teorému, který 

říká: vzorkovací kmitočet musí být minimálně 2x větší  než nejvyšší frekvence ve 

vzorkovaném signálu (druhá podmínka). První podmínka je, že musí být signál konečný, ale 

tato se nás netýká, pracujeme vždy s konečnými signály. 

(�) = 0   < −����, ���� >              (2) 

�� > 2 × ����                (3) 

Stačilo by provést vzorkování o hodnotě 0,8Hz aby byla splněna podmínka bezztrátové 

rekonstrukce signálu o frekvenci do 0,4Hz, ale doporučena hodnota vzorkování je 2 až 4Hz. 

Obě metody musí být vzorkovány stejnou frekvencí aby se výsledky daly korektně porovnat. 

Velikost vzorkovací frekvence neměla na první metodu žádný vliv, rychlost výpočtu proběhl 

téměř stejně rychle, rozdíl byl jen ve vybrání dvojnásobného počtu hodnot z vektoru čísel, 

což mělo zanedbatelný vliv na výkon, u metody druhé se výpočet díky používání okna při 

dvojnásobné vzorkovací frekvenci zdvojnásobil, i přes zpomalení byla zvolena vzorkovací 

frekvence 4Hz. 

V dalším kroku je tedy vytvořená nová křivka obsahující převzorkovanou křivku 4Hz po 

interpolaci, jinak řečeno byla vybrána každá 62 hodnota (Fvz(250)/4=62,5≈62) z proměnné, 

ve které byla uložena křivka po interpolaci. Vznikla nám nová křivka obsahující pouze 

frekvence od 0 do 2Hz (900000 původních vzorků / 62 (nové vzorkování) ≈ 14516 nových 

vzorků (osa x)). Jinak řečeno nyní jsme provedli „DP“ (dolní propust) abychom odstranili 

nežádoucí frekvence v signálu. Výsledek je zobrazen na obr. 27. na další straně. 
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Obr. 27.: T řetí část první metody odhadu výkonového spektra („DP“ (d olní propust) s fvz=4Hz) 

Můžeme si na obr. 27 všimnout zajímavého pozvolného kolísání, vyšší hodnoty odpovídají 

delším RR intervalům a tedy menší tepové frekvenci. Máme zde přibližně 8 „vln“, jedna 

odpovídá délce přibližně 14516/8 ≈ 1815 vzorků, 4 vzorky odpovídají 1 sec., tedy jednou za 

(1815/4 ≈ 454) 454 sec. (přibližně 7,5 minuty) dojde k jednomu „cyklu“ poklesu a vzrůstu 

tepové frekvence. 

V dalším kroku provedeme horní propust nerekurzivním FIR filtrem s konečnou impulsní 

charakteristikou a délkou filtru 200 vzorků s mezní frekvencí 0,05Hz abychom odstranili VLF 

(velmi nízké frekvence), které se nachází v rozmezí 0 až 0,05Hz. Tyto frekvence nás ve 

výkonovém spektru také nezajímají. Výsledek je zobrazen v obr. 28. na další straně. 
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Obr. 28.: Čtvrtá část první metody odhadu výkonového spektra (HP (horn í propust) s fm (mezní frekvencí) 
0,05Hz) 

Kde RRfil je bezrozměrné číslo a označuje filtrované RR intervaly horní propustí. 

Poslední část se skládá ze samotného odhadu výkonového spektra. Odhad byl proveden 

pomocí parametrické Burgovy metody a neparametrického periodogramu a korelogramu (viz. 

níže) 

4.4.2 Výsledky 
Výsledek první metody odhadu výkonového spektra variability srdečního rytmu je zobrazen 

na obr. 29., 30., 31. a 32. Odhad výkonové spektra u neparametrických metod - 

periodogramu a korelogramu byl počítán pomocí rovnice (4). Odhad výkonové spektra u 

parametrické Burgovy metody byl počítán pomocí rovnice (5) u lineární osy, decibelová osa 

byla ještě přepočítána podle rovnice (1).  

            (4) 

          (5) 
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Zpracovávané RR intervaly přestavují intervaly v ms, proto výsledky spekter vychází na ose 

y v jednotkách ms2. Pburgova metoda sama popisuje osy (konkrétně s jednotkama na ose y 

[ms2/Hz]), ale přesný postup odhadu spektra se nepodařilo přesně zjistit, proto je možné, že 

se výsledná spektra mohou na ose y lišit, jednak tím, že jsou podělená fvz (v našem případě 

4Hz), jednak tím, že nebyl přesný postup odhadu spektra Burgovy metody potvrzen. 

Periodogram je vyřešen v prostředí Matlab následovně: 

f = abs(fft(hamming(4000)'.*po_horni_propusti2(1:40 00)));  
fvyk = (f.^2)/4000;  
stem(0:4000/2-1,fvyk(1:4000/2), '.' );  
axis([0  1000  0  600])  
title( 'Neparametrický odhadnuté výkonové spektrum v lin. ose pro první 
metodu' )  
xlabel( 'Frekvence [mHz]' )  
ylabel( 'Ps [ms^2]' )  
 

Korelogram je vyřešen v prostředí Matlab následovně: 

rss = xcorr(po_horni_propusti2(1:4000), 'biased' );  
f2 = abs(fft(rss));  
fvyk = f2/2;  
stem(0:0.5:4000/2-0.5,fvyk(1:4000), '.' );  
axis([0  1000  0  1300])  
title( 'Neparametrický odhadnuté výkonové spektrum v lin. ose pro první 
metodu' )  
xlabel( 'Frekvence [mHz]' )  
ylabel( 'Ps [ms^2]' )  
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Obr. 29.: Parametrický odhad výkonového spektra pomo cí Burgovy metody – dB osa y 

 

Obr. 30.: Parametrický odhad výkonového spektra pomo cí Burgovy metody – lineární osa y 
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Obr. 31.: Neparametrický odhad výkonového spektra p omocí Periodogramu – lineární osa y 

 

Obr. 32.: Neparametrický odhad výkonového spektra p omocí Korelogramu - lineární osa y 
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Frekvence VLF (velmi nízké frekvence) byly odstraněny FIR filtrem, frekvence nad 2Hz byly 

odstraněny převzorkování o kmitočtu 4Hz. 

Ve výsledku nás zajímají LF (nízké frekvence) a HF (vysoké frekvence). Hodnotíme jejich 

počet píků – osa x, výkon - osa y, sklon křivky apod. 

4.4.3 Hodnocení výsledků 
Parametrický odhad výkonového spektra zobrazí hladší křivku, neparametrický odhad 

vykreslí graf s více extrémy. Odhady mezi sebou korespondují. Přehlednější graf, který se dá 

lépe hodnotit nám poskytne odhad parametrický. 

V našem případě u této první metody se píky vyskytovaly podle parametrického odhadu ve 

frekvencích: 

141,2mHz - Ps = 377,2 [ms2/Hz] 

240,1mHz – Ps = 177,4 [ms2/Hz] 

350mHz – Ps = 65 [ms2/Hz] 

Výkony poměrově: 5,8 : 2,73 : 1  

Další jsou už za požadovanými 400mHz, tedy nás už nezajímají. Výkon frekvencí v oblasti 

píků postupně s frekvencí klesal. Sklon křivky měl tvar klesající exponenciální funkce 

(nejlépe zobrazeno v lineární ose y). 

Hodnocení neparametrického odhadu výkonového spektra pomocí periodogramu a 

korelogramu je složitější (viz. obr. 31. a 32.). Sklon křivky má opět průběh podobný klesající 

exponenciální funkci. Vysoký výkon frekvencí se nachází v rozsahu od 90mHz až do 

požadovaných 400mHz, s výkonem nejvyšším v oblasti 120 až 310mHz, což přibližně 

odpovídá parametrickému odhadu, kde se vysoký výkon frekvencí se nachází v rozsahu od 

100mHz až do požadovaných 400mHz, s výkonem nejvyšším v oblasti 120 až 270mHz.  
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4.5 Druhá metoda odhadu výkonové spektra z variability srdečního rytmu 

4.5.1 Popis metody 
Druhá ze dvou realizovaných metod odhadu výkonového spektra z variability srdečního 

rytmu. Jedná se o náročnější výpočet, mnohem více náročný na výpočetní výkon (v našem 

případě proběhl výpočet za 50,29 sec., u první metody trval výpočet 3,43 sec). Metoda je 

přibližně 14,58x (50,29/3,43) pomalejší než metoda první). Další problém spočívá ve 

složitém nalezení ideálního okna (typu a jeho délky). Výhoda metody je, že by měla 

nejvěrněji odhadovat výkonové spektrum z variability srdečního rytmu. 

Po detekci R kmitů (popis detekce viz. kapitola 4.2, strana 19) metoda začíná sestavením 

neekvidistantních jednotkových impulsů v místech detekovaných R kmitů. Poté tímto 

sestavením prochází okno a provádí sumaci hodnost impulsů vyskytujících se v daném okně 

(v místě protnutí). 

 

Obr. 33.: Ve vrchní části grafu ukázka prvních čtyř neekvidistantních impuls ů a zvoleného (hannového) 
okna, kde a=1 (velikost neekvidistantních jednotkov ých impuls ů), ve spodní část je vyobrazena 

frekven ční charakteristika okna 

Index spektrálních čar (na obr. 33 dole) údávají přenos frekvencí hannova okna délky 750 

(vzorků). Indexy musíme podělit třema, abychom dostali indexy v Hz (indexy spektrálních čar 

byly vykresleny od 1 do 2500). Jelikož jsou zobrazeny od 1 musíme tuto 1 odečíst od každé 

hodnoty (graf nebyl zobrazen od 0). Tedy hannovo okno propouští do přibližně 8. indexu, 

tedy 8-1=7, 7/3=2,33 (periodických) Hz. Ještě v oblasti 9 indexu došlo k nepatrému přenosu, 

ale ten se dá považovat za zanedbatelný, po okně požadujeme aby přenášelo frekvence do 
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2 Hz (budeme vzorkovat 4Hz (podle rovn. (3) budou zachovány frekvence do fvz/2=4/2=2Hz) 

a to okno splňuje.  

Jedná se opět o realizaci dolní propusti za účelem odstranit nezajímavé frekvence a 

ponechat jen zajímavé v rozmezí 0,05 až 0,4Hz. Jelikož byl výpočet velmi náročný, došlo 

k realizaci několika urychlení. První optimalizace nastala v tom, že když se posunul parametr 

o určitý krok dále (krok činil 62 vzorků (vzorkovali jsme opět 4Hz (Fvz(250)/62) jako 

v předešlé metodě) program procházel od prvního jednotkového impulsu a porovnával jestli 

došlo k průniku s oknem, toto procházení bylo omezeno jen na posledních 5 jednotkových 

impulsů před posledním impulsem u kterého byl detekovaný průnik s okem, výpočet se 

výrazně urychlil, ale je potřeba počet impulsů, které protínají okno správně spočítat, aby 

nenastalo, že by okno protínalo více než 5 impulsů, protože šestý by už nebyl sečten a 

docházelo by k ovlivňování výsledků. Jelikož délka okna byla nastavená na 750 vzorků a 

průměr RR intervalů byl 246,61 vzorků, tedy okno budou nejčastěji protínat 3 až 4 

jednotkové impulsy (750/246,61≈3,04), testování posledních 5ti impulsů je dostatečné. 

Ostatně toto bylo ověřeno, při testování posledních 4 nebo 5ti impulsů se výsledky lišily jen 

zanedbatelně, při testování jen 3 posledních impulsů došlo k výraznému ovlivnění výsledků a 

znehodnocení výsledných výkonových spekter. Další optimalizaci (urychlení výpočtu) byla 

provedena přímým zadáním rovnice hannového okna (viz. rovnice (4)). 

�(�) = 0,5 × (1 − ���(2�
�

�
)), 0 ≤ � ≤ �             (5) 

Jediná hodnota, která by se dala zaokrouhlit  a tím rovnici zjednodušit a výpočet urychlit bylo 

číslo π . Místo něho byla zadána hodnota 3,14. Výsledné výkonové spektrum se lišilo jen 

zanedbatelně a došlo ke zrychlení výpočtu téměř dvojnásobně. Rozdíl frekvenčních 

charakteristik shrnuje obr. 33. (pravý dolní graf). 
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Obr. 34.: Celkový výsledek po pr ůchodu hannovým oknem neekvidistantními jednotkovými  impulsy 

 

Obr. 35.: Detail výsledku po pr ůchodu hannovým oknem neekvidistantními jednotkovými  impulsy 
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Na obr. 34. a 35. je zobrazen výsledek po průchodu oken neekvidistantními jednotkovými 

impulsy. Osa x je čas ve vzorcích (900 000 (počet vzorků EKG signálu) / 62 ≈14516) a osa y 

je sumace hodnot impulsů v místě protnutí s oknem. 

b = h(a1)+ h(a2)+...+h(an)              (6) 

kde h je hodnota představující hodnotu impulsu v místě protnutí s oknem. 

Jedná se tedy opět o dolní propust, přenosová funkce je zobrazena na obr. 33. (levý dolní 

graf). 

Dále došlo k provedení odstranění artefaktů, vesměs se jedná o korekci hodnot přibližně o 

30-50% nižších než průměrný vývoj křivky díky výpadku R kmitu v EKG signálu a tedy 

výpadku jednotkového impulsu, přes které hannovo okno prochází. K tomuto ději došlo díky 

neodstraněným dlouhým RR intervalů (viz. kapitola 4.2.1, strana 22). Pokud by odstranění 

dlouhých RR intervalů bylo realizováno, ke korekcím po průchodu oknem by už 

nedocházelo. V tomto signálu bylo vypsáno celkem 69 intervalů RR, které nejsou v rozmezí 

0,8 až 1,2 násobku průměrného RR intervalu (viz. kapitola 4.2, strana 19), při průchodu 

oknem tímto místem, dojde k promítnutí chybějícího nebo nadbývajícího R kmitu 3 až 4x, 

protože okno je dlouhé přibližně 3-4 násobně oproti průměrné délce RR intervalů. Ve 

výsledném grafu (viz. obr. 36), kde je zobrazen výsledek po průchodu neekvidistantními 

jednotkovými impulsy hannovým oknem a po korekci neodpovídajících hodnot, dojde tedy 

celkem ke korekci 69*3=207 až 69*4=276 hodnot. Výsledně došlo ke korekci 6ti vysokých 

hodnot a 399ti nízkých hodnot, celkem tedy 405 korekcí (více než bylo odhadováno) 

(neodpovídající hodnoty byly přepsány na průměr posledních 6ti hodnot). Jak ale bylo psáno 

výše, korektnější způsob je abnormální RR intervaly hned po jejich detekci odstranit a tuto 

korekci po průchodu oknem neprovádět. 
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Obr. 36.: Celkový výsledek po pr ůchodu hannovým oknem NJI (neekvidistantními jednotk ovými impulsy) 
včetně provedené korekce chybných hodnot. 

Můžeme si na obr. 36 všimnout zajímavého pozvolného kolísání, vyšší hodnoty odpovídají 

kratším RR intervalům a tedy vyšší tepové frekvenci. Máme zde přibližně 7 „vln“, jedna 

povídá délce přibližně 14516/7 ≈ 2074 vzorků, 4 vzorky odpovídají 1 sec. Tedy jednou za 

(2074/7≈519) 519 sec. (téměř 9 minut) dojde k jednomu „cyklu“ poklesu a vzrůstu tepové 

frekvence. 

Jako u první metody je zapotřebí realizace horní propusti pro odstranění VLF (velmi nízkých 

frekvencích) nacházejících se v rozsahu 0-0,05Hz. Realizace byla provedena nerekurzivním 

FIR filtrem s konečnou impulsní charakteristikou a délkou filtru 200 vzorků jako v prvním 

případě. Výsledek je zobrazen na obr. 37. 
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Obr. 37.: Celkový výsledek po pr ůchodu hannovým oknem NJI (neekvidistantními jednotk ovými impulsy), 
provedená korekce chybných hodnot a realizace HP (ho rní propusti) 

Kde bfil je filtrovaná jednotka b horní propustí. 

4.5.2 Výsledky 
Výsledek druhé metody odhadu výkonového spektra z variability srdečního rytmu je shrnut 

na obr. 38.,39.,40. a 41. Výpočet odhadu parametrických a neparametrických spekter je 

uveden v kapitole 4.4.2, strana 34. Přepočet osy y mezi obr. 38. a 39. je dán opět rovnicí (1). 
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Obr. 38.: Parametrický odhad výkonového spektra pomo cí Burgovy metody – dB osa y 

 

Obr. 39.: Parametrický odhad výkonového spektra pomo cí Burgovy metody – lineární osa y 
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Obr. 40.: Neparametrický odhad výkonového spektra p omocí Periodogramu – lineární osa y 

 

Obr. 41.: Neparametrický odhad výkonového spektra p omocí Korelogramu - lineární osa y 
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Frekvence VLF (velmi nízké frekvence) byly odstraněny FIR filtrem, frekvence nad 2Hz byly 

odstraněny převzorkování o kmitočtu 4Hz. 

Ve výsledku nás zajímavé LF (nízké frekvence) a HF (vysoké frekvence). Hodnotíme jejich 

počet píků – osa x, výkon - osa y, sklon křivky apod. 

4.5.3 Hodnocení výsledků 
Parametrický odhad výkonového spektra zobrazí hladší křivku, neparametrický odhad 

vykreslí graf s více extrémy. Odhady mezi sebou korespondují. Přehlednější graf, který se dá 

lépe hodnotit nám poskytne odhad parametrický, jak už bylo psáno u metody první. 

V našem případě u této druhé metody se píky vyskytovaly podle parametrického odhadu ve 

frekvencích: 

137,1mHz - Ps = 0,025 [ms2/Hz] 

235,5mHz - Ps = 0,01 [ms2/Hz] 

370mHz - Ps = 0,002 [ms2/Hz] 

Sklon křivky měl tvar klesající exponenciální funkce. 

Výkony poměrově: 12,5 : 5 : 1  

Další jsou už za požadovanými 400mHz, tedy nás už nezajímají. Výkon frekvencí v oblasti 

píků postupně s frekvencí klesal. Sklon křivky měl tvar klesající exponenciální funkce 

(nejlépe zobrazeno v lineární ose y). 

Hodnocení neparametrického odhadu výkonového spektra pomocí periodogramu a 

korelogramu je složitější (viz. obr. 40. a 41.). Sklon křivky má opět průběh podobný klesající 

exponenciální funkci. Vysoký výkon frekvencí se nachází v rozsahu od 90mHz až do 

požadovaných 400mHz, s výkonem nejvyšším v oblasti 110 až 310mHz, což přibližně 

odpovídá parametrickému odhadu, kde se vysoký výkon frekvencí se nachází v rozsahu od 

100mHz až do požadovaných 400mHz, s výkonem nejvyšším v oblasti 120 až 270mHz. 
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4.6 Srovnání metod odhadu výkonového spektra z variability srdečního 
rytmu 
 

Výsledky obou metod jsou mírně rozdílné, na obr. 42., 43., 44. a 45. je vykresleno jejich 

srovnání. Toto není úplně ideální řešení srovnání, protože u každé z metod vyšly grafy 

v jiných měřítcích na ose y. Osa y mají aspoň zachovaný rozsah u obr. 42. Rozdílné osy y u 

odlišných metod byly zřejmě způsobeny normalizací v prvním kroku druhé metody, kdy se 

sestavili neekvidistantní jednotkové impulsy o výšce 1. U první metody se pracovalo s celou 

délkou RR intervalu. Srovnání na následujících obrázcích je pouze informativní, můžeme 

porovnat průběh křivky. U první metody dochází k silnějším detekcím signálu v oblasti LF 

postupně se rozdíl mezi křivkami zmenšuje. U srovnání s jiným EKG signálem (viz. kapitola 

4.7.1, strana 52), kde známe výsledné výkonové spektrum, došlo k odpovídajícímu spektru u 

obou metod. Výsledky se sice mírně liší, ale to bude způsobeno hlavně porovnáváním 

spektra odhadnutém parametricky ku neparametricky a rozdílnými metodami odhadu 

výkonového spektra z variability srdečního rytmu. 

 

Obr. 42.: Porovnání parametricky odhadnutých výkonov ých spektrem obou metod – dB osa y 
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Obr. 43.: Porovnání parametricky odhadnutých výkonov ých spekter obou metod – lineární osa y 

 

Obr. 44.: Porovnání neparametricky odhadnutých výkon ových spektrem obou metod – periodogram – 
lineární osa y 
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Obr. 45.: Porovnání neparametricky odhadnutých výkon ových obou metod – korelogram – lineární osa y 

Každá z metod má jinou osu y, proto při porovnání není osa y zobrazena. Osa x je 

zachována. 

4.6.1 Porovnání výkonových spekter se známým spektrem u jiného EKG signálu 
Do skriptu byl načten signál s názvem: 0151.mat, u kterého bylo známo výkonové spektrum 

v lineární ose (viz. obr. 46) 

 

Obr. 46.: Výkonové spektrum získané z EKG signálu 01 51.mat [14] 
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Byly provedeny opět výpočty výkonových spekter obou dvou výše popsaných metod odhad 

výkonového spektra z variability srdečního rytmus těmito výsledky: 

 

Obr. 47.: Odhad výkonového spektra pomocí parametri cké Burgovy metody – lineární osa y – první 
metoda 
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Obr. 48.: Odhad výkonového spektra pomocí parametri cké Burgovy metody – lineární osa y – druhá 
metoda 

U obou našich metod vyšlo výsledné spektrum tvarově podobné, které přibližně 

koresponduje s odhadem spektra u získaného obr. 46. Píky u našich metod vyšly u obou 

metod přibližně na frekvenci 140mHz a 240mHz, u získaného obr. 46. Vychází nevyšší 

výkon v oblasti přibližně 100mHz a 280mHz. Píky se liší o 40mHz každý, ze zajímavého 

spektra do 400mHz, jsou to tedy odchylky 10%.  

4.7 Další výpočty 

4.7.1 Zkracování EKG signálu 
Analýza variability srdečního rytmu se provádí především na dlouhých EKG signálech, jejich 

zpracování může být mnohdy zdlouhavé a tedy časově náročné nejen na výpočetní výkon 

počítače. V programu byla provedena analýza na celém EKG signálu a srovnána s analýzou 

signálu zkráceného na ¼ původní délky EKG signálu. Jak bylo popsáno v kapitole 4.2 na 

straně 19 v celé (hodinové délce) EKG signálu bylo nalezeno 69 neodpovídajících délek RR 

intervalů, ve zkráceném EKG signálu na ¼ původní délky (ponechána první čtvrtina signálu) 

byl nalezen jen jeden neodpovídající RR interval, jednalo se o korektní delší RR interval 

způsobený delší refrakterní fází srdečního cyklu a nebyla nalezen žádná extrasystola. Na 

obr. 49., 50., 51. a 52. je vykresleno porovnání parametricky odhadnutých výkonových 

spekter nezkráceného a zkráceného EKG signálu. Popis první metody odhadu výkonového 
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spektra je popsán v kapitole 4.4, strana 27). Popis druhé metody odhadu výkonového 

spektra je popsán v kapitole 4.5, strana 39). Přepočet osy y mezi obr. 49. a 50. a mezi obr. 

51. a 52. je dán opět rovnicí (1). 

 

Obr. 49.: Porovnání spekter v dB ose zkráceného a ne zkráceného EKG signálu pro první metodu 
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Obr. 50.: Porovnání spekter v lineární ose zkrácenéh o a nezkráceného EKG signálu pro první metodu 

 

Obr. 51.: Porovnání spekter v dB ose zkráceného a ne zkráceného EKG signálu pro druhou metodu 
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Obr. 52.: Porovnání spekter v dB ose zkráceného a ne zkráceného EKG signálu pro druhou metodu 

U první metody odhadu výkonového spektra z variability srdečního rytmu mělo zkrácení EKG 

signálu na ¼ vliv v obou oblastech jak LF tak HF, výkon frekvencí se lišíl nejvíce u obou 

píků, jednom v LF, druhém v HF, kde se lišily při bližně o 1dB (viz. obr. 49). Na obr. 50 

můžeme vidět zastoupení signálu v lineární ose, opět zde vidíme odlišnoti výkonu v oblasti 

píků, jak u píku v oblasti LF, tak u píku v oblasti HF. Zkácený signál měl vyšší výkon u píku 

v oblasti LF, naopak nižší výkon u píku v oblasti HF. 

U druhé metody odhadu výkonového spektra z variability srdečního rytmu mělo zkrácení 

EKG signálu na ¼ vliv predevším v oblasti HF, kde se výsledky lišily až o 3dB (viz. obr. 51), 

což odpovídá přibližně 0,5x násobku původnímu výkonu frekvencí u nezkráceného EKG 

signáu. Na obr. 52 můžeme vidět zastoupení signálu v lineární ose pro druhou metodu, 

v oblasti LF (nízkých frekvencí) se výsledky příliš nelišily, naopak v oblasti HF došlo 

k poklesu výkonu na polovinu (což odpovídá zmiňovaným 3dB). Druhá metoda využívající 

posouvajícího okna je více závislá na délce signálu (sklon a tvar křivky navzájem 

korespondují) než u metody první. Předpokládalo se zrychlení výpočtu přibližně o 4x 

násobek díky krácení délky signálu na ¼ , ale doba výpočtu u první metody klesla z 3,43 

sec. pouze na 1,71 sec. (zrychlení přibližně 2,01x). U druhé metody klesla doba výpočtu z 

50,29 sec. na 5,14 sec. (zrychlení 9,78x) – tedy ještě o 2,45x rychlejší výpočet než bylo 

předpokládáno. Při zkrácení délky EKG signálu došlu k velkému urychlení výpočtu u druhé 
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metody a výsledné výkonové spektru variability srdečního rytmu bylo pozměněno jel v oblasti 

HF. 

4.7.2 Histogram RR intervalů 

 

Obr. 53.: Histogram RR interval ů 

Tento histogram slouží k posouzení RR intervalů. Při měření při stále stejné srdeční zátěži, 

kdy by měla být TF (tepová frekvence)  pořád stejná by měl být histogram intervalů co 

možná nejužší (a tedy co nejvyšší). Takový histogram vypovídá a stále stejných intervalech 

RR a tedy zdravému srdci. V obr. 53. nám vyšel histogram korektně, nejčetnější zastoupení 

intervalu se nachází v okolí 250 (vzorků, tedy přibližně 1 sec.). Výsledek odpovídá 

předpokladu průměrných RR intervalů vypočtených na 246,61 vzorků. Z grafu byly vypuštěny 

abnormální RR intervaly, které vznikly buď: pauzou v srdečním rytmu, špatnou detekci R 

kmitů či artefaktu v signálu. 

Jak už bylo napsáno výše, RR interval o délce přesahující 20% oproti průměrným RR 

intervalů by se dále neměl účastnit zpracování signálu. Nejjednodušší je jejich vymazání. 

Dokonalejší řešení by bylo neporovnávat RR interval s průměrem, ale jen třeba s 10 RR 

intervaly v okolí, abychom předešli problému v použití EKG signálu, který byl snímán v zátěži 

a v klidu současně. Tepová frekvence se zvedá v zátěži až trojnásobně, pakliže má daný 

pacient tepovou frekvenci v klidu 60 úderů za minutu a v zátěži 180 úderů za minutu a délka 
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měření pro klid a pro zátěž byla stejně dlouhá průměrný RR interval by se pohyboval okolo 

120 úderů za minutu. Podmínka vymazává rozdíl RR intervalu od průměru lišících se o 20%, 

došlo by tedy k vymazání RR intervalů pod 100 (120/1,2) úderů za minutu a 144 (120*1,2) 

úderů za minutu. V případě porovnávání jen s blízkými RR intervaly by k tomu ději nedošlo. 

HRV signály by měly být měřeny při konstantním zatížení srdce pro kvalitní posouzení 

variability rytmu, ale u 24 hod. (popř. 48) holterovském měření toho docílíme jen velmi 

obtížně. 

4.7.3 Poincarého mapy 
Další metodou analýzy založené na rozdílech RR intervalů jsou tzv. Poincarého mapy viz. 

obr. 51. 

 

Obr. 54.: Poincarého mapy RR interval ů 

Jedná se o zobrazení fluktuací RR2 vůči RR1 intervalů. Na ose x je zobrazen RR(x) interval, 

na ose y pak RR(x-1) interval. Metoda se často využívá k analýze TWA (T-Wave Alternans) 

– alternací T vlny. Alternace ve vlně T mají vztah k ischemii myokardu, detekce může 

posloužit k predikci komorových arytmií, její odhalení bývá při vyšších tepových frekvencích 

(přibližně okolo 100 tepů za minutu) [13]. 

Poincarého mapy se při fluktuacích RR2 vůči RR1 intervalů využívají např. při spánkových 

stádiích. 
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Obr. 55.: Detail shluku Poincarého map 

Alternace v našem případě nevznikla, shluk je rovnoměrný, nedošlo k rozdělení shluku na 

více částí. Rozdělení shluku by znamenalo určitou srdeční patologii. 

5. Závěr 

5.1 Hodnocení první metody ohadu výkonového spektra z HRV 
U první metody odhadu výkonového spektra z analýzy variability srdečního rytmu došlo 

k úpravě RR intervalů, splainové interpolaci, převzorkování, horní propust a odhad 

výkonového spektra pomocí parametrické Burgovy metody (zobrazeno v dB i v lineární ose) 

a neaprametrického odhadu pomocí periodogramu a korelogramu. Vyšly tyto výsledky (podle 

parametrického odhadu): 

141,2mHz - výkon Ps = 377,2 [ms2/Hz] 

240,1mHz – výkon Ps = 177,4 [ms2/Hz] 

350mHz – výkon Ps = 65 [ms2/Hz] 
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5.2 Hodnocení druhé metody ohadu výkonového spektra z HRV 
U první metody odhadu výkonového spektra z analýzy variability srdečního rytmu došlo 

k vytvoření neekvidistantních jednotkových impulsů a hannova okna délky 750 vzorků, který 

přes impulsy procházel, toto obsahovalo rovnou 3 kroky jako v první metodě, následně došlo 

už jen k horní propusti a odhadu výkonového spektra pomocí parametrické Burgovy metody 

(zobrazeno v dB i v lineární ose) a neaprametrického odhadu pomocí periodogramu a 

korelogramu.Vyšly tyto výsledky (podle parametrického odhadu): 

137,1mHz - výkon Ps = 0,025 [ms2/Hz] 

235,5mHz - výkon Ps = 0,01 [ms2/Hz] 

370mHz - výkon Ps = 0,002 [ms2/Hz] 

5.3 Hodnocení výsledků 
První – druhá metoda 

141,2mHz - 137,1mHz 

240,1mHz – 235,5mHz 

350mHz – 370mHz 

Výsledky jsou téměř totožné v prvním a druhém píku, ve třetím se liší přibližně o 20mHz, což 

odpovídáv pásmu do 400mHz, odchylce asi 5%. 

U obou metod došlo k nalezení frekvencí u LF a HF, což představuje u LF aktivitu sympatiku 

(zvyšuje TF (tepovou frekvenci)) a u HF aktivitu parasympatiku a vlivu dýchání (snižuje TF) 

[12]. 

5.4 Shrnutí 
Práce stručně seznámila v teoretické části s EKG signálem, jeho vznikem, snímání, křivkou 

signálu, využití. Dále bylo pojednáno o teorii analýzy variability srdečního rytmu a 

následovala samotná studie – praktická část. EKG signál nebyl žádnou jinou negativní 

frekvenční složkou zarušen, detektor R kmitů byl řešen jednudšším způsobem, ale v našem 

případě dostačoval, jeho popis je v kapitole 4.2 na straně 19. Dále je pojednáno o 

extrasystolách (viz. kapitola 4.3 strana 24) a následně popis obou metod odhadu 

výkonového spektra. Ke konci práce je ještě pojednání o doplňkových metodách, které 

pomohou k plnější diagnostice EKG signálu. Obě metody odhadu výkonového spektra se 

podařilo úspěšně realizovat, výsledky jsou shrnuty v kapitole 4.6, strana 48 a v závěru na 

této straně. 
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K práci je přiloženo CD, které obsahuje vytvořený skript a tuto práci ve formátu .doc .docx a 
.pdf 

Skript byl vypracováván v MathWorks – MATLAB 7.6.0 (R2008a) 

Metody byly programovány v opačném pořadí, po spuštění skriptu se nejprve vykreslují grafy 

metody druhé. 
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6. Seznam zkratek 
 

HRV – heart rate variability – variabilita srdečního rytmu 

VLF – very low frequency – velmi nízké frekvence 

LF – low frequency – nízké frekvence 

HF – high frequency – vysoké frekvence 

NJI – neekvidistantní jednotkové impulsy 

FIR - finite impulse response – konečná impulsní charakteristika 

EKG – elektrikardiogram 

TF – tepová frekvence 

RR – intervaly R kmit – R kmit 

QRS – kompex v EKG signálu představující repolarizaci síní a depolarizaci komor 

Fvz – vzorkovací frekvence 

Ps – výkonové spektrum 

U - napětí  
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