
 



 

 



ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat literární rešerši na téma automatické 

klasifikace spánkových stádií z polysomnografického měření a následně zvolit způsob 

extrakce příznakových vektorů a kvantitativně ho zhodnotit. V první části se práce zabývá 

převážně teorií ohledně klasifikace spánkových stádií a rozebírá různé možnosti procesu. 

Na tuto část navazuje popis jednotlivých částí programu, který slouží pro extrakci a 

následné kvantitativní zhodnocení příznakových vektorů. Práci uzavírá statistické 

zhodnocení výsledků. 
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ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis was to elaborate a literature research on the topic of 

automatic classification of sleep stages from polysomnographic measurements and to 

subsequently select a way of feature extraction and quantitatively evaluate it. In the first 

part, the thesis deals mostly with the theory regarding the classification of sleep stages 

and analyzes the various possibilities of the process. This part is followed by a description 

of individual parts of the program, which is used for the extraction and subsequent 

quantitative evaluation of the features. The work is concluded by statistical evaluation of 

the results. 
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ÚVOD 

Jakékoli spánkové poruchy či onemocnění ovlivňují život člověka. Díky moderním 

metodám, jako je právě polysomnografie, lze tyto onemocnění správně diagnostikovat a 

léčit. Polysomnografické vyšetření probíhá ve spánkové laboratoři. Je to vyšetření 

standartně celonoční a jsou při něm snímány různé biosignály těla. Díky těmto 

biosignálům byl spánek rozdělen do několika stádií. Jelikož se některé spánkové poruchy 

projevují atypickým trváním či uspořádáním těchto stádií, je jejich správná klasifikace 

velmi přínosná. Manuální klasifikace spánkových stádií z polysomnografických záznamů 

je velmi zdlouhavá a často subjektivní. Automatická klasifikace je tedy velmi potřebným 

nástrojem. 

V první části této bakalářeké práce je rozebírána teorie spánku a biosignálů 

měřených při polysomnografickém měření. Dále se práce zabývá literární řešerší již 

publikovaných metod na téma extrakce příznakových vektorů a klasifikace spánkových 

stádií. Poté následuje praktická část, ve které je podrobněji popsána zvolená metoda 

přezpracování signálu a extrakce příznakových vektorů. Práci uzavírá diskuze výsledků 

dosažených kvantitativním zhodnocením těchto extrahovaných vektorů. 

  



2 

 

1 POLYSOMNOGRAFIE 

Polysomnografie (PSG) je jedna ze základních metod používaných k sestavování diagnóz 

pro spánkové poruchy a pro zlepšení našeho porozumění normálního spánku a právě jeho 

poruch. Pojem PSG byl poprvé použit v roce 1974, aby popsal záznam, analýzu a výklad 

několika zároveň probíhajících fyziologických parametrů. Na základě naměřených dat lze 

sestrojit tzv. hypnogram, což je graf zobrazující spánková stádia jako funkci času. Je to 

komplexní procedura, která by měla být prováděna vyškoleným pracovníkem. Dnešní 

spánkové laboratoře se stále technologicky vyvíjejí, obzvláště ve využití digitálních 

systému při sběru dat. [1]  

 

1.1 PSG měření 

PSG je využíváno k vyšetření vztahu mezi změnami ve fyziologii, dopadu na spánek a 

důsledky v probouzení, výkonnosti a chování. Faktory jako práce na směny, změna 

časových pásem či syndrom opožděných spánkových stádií by měly být zohledněny při 

průběhu měření. PSG by také mělo být prováděno v době, kdy je pro pacienta hlavní 

spánek běžný. Pro většinu lidí to znamená v noci, avšak vyšetření lze provést i přes den, 

což je nutné pro pacienty s poruchami cirkadianního rytmu. Před vyšetřením by měl 

pacient vyplnit dotazník, ve kterém je tázán na jeho spánkový režim. Také by měl pacient 

přinést svů spánkový deník, který by mohl pomoci k jeho diagnóze. U některých pacientů 

se též provádí testy, které mají za úkol zhodnotit jejich pozornost. K tomuto účelu jsou 

navrhnuty stupnice jako například Stanford Sleepiness Scale (SSS) či Epworth Sleepiness 

Scale. [2] 

Polysomnogram obvykle nahrává 12 kanálů a v tom případě je k pacientovy 

připojeno minimálně 22 vodičů. Z 12ti kanálů jsou minimálně tři pro EEG, jeden či dva 

k měření proudění vzduchu, jeden až dva k EMG brady, jeden nebo dva pro měření 

pohybu nohy, dva pro EOG, tři pro EKG, jeden pro saturaci kyslíkem a jeden pro každý 

z pásů, které měří pohyby hrudníku a břicha. Tyto pásy vetšinou fungují na základě 

piezoelektrických senzorů či respirační indukční pletysmografie (RIP). Vodiče pro každy 

kanál nahraných dat vedou od pacienta a shlukují se do centrální rozvaděče, který je poté 

připojen na počítač. V průběhu měření může počítač tak data nepřetržitě zobrazovat a 

zároveň samozřejmě ukládat.  Mimo již zmíněné signály lze v některých laboratořích 

pořizovat i videozáznam, který může pomoci k přesnější diagnóze. [3] 

 

 

 

 



3 

 

2 SIGNÁLY 

2.1 EEG 

Elektroencefalografie neboli EEG je neinvazivní diagnostická metoda, která snímá 

elektrickou aktivitu mozku. Toho se docílí pomocí porovnávání elektrické aktivity nebo 

potenciálu mezi dvěma oblastmi. Elektrody jsou připevněny na povrch hlavy a snímají 

napětí přivedené z mozkové kůry. Následně je signál filtrován a zesílen. [1] 

Nejstandartnější systém umístění elektrod je tzv. 10-20 systém, kdy je na hlavu 

umístěno alespoň 21 elektrod, přičemž 19 je jich přímo nad oběma hemisférami a 2 na 

ušních lalůčcích. Tento systém spočívá v tom, že vzdálenost od dvou krajních poloh 

v podélné i příčné linii je rozdělena na úseky po 10 % nebo 20 %. Elektrody jsou 

označeny čísly a písmeny. Elektrody umístěny na levé straně lebky jsou označeny lichými 

čísly a elektrody umístěny na pravé části lebky jsou označeny čísly sudými. Pomocí 

písmen určujeme pozice elektrod na A = ušní lalůček; C = centrální; P = parietální; F = 

frontální; O = okcipitální; T = temporální oblast. [1] 

Počet snímacích elektrod závisí na množství kanálů a způsobu zapojení. 

Používané jsou dva způsoby, a to unipolární, bipolární a zdrojové („source derivation“). 

Unipolární zapojení spočívá v tom, že explorační elektrody jsou zapojeny proti společné 

referenční elektrodě, která je inaktivní. Je více variant referenčního zapojení. Bipolární 

zapojení je postupné propojení elektrod do řady. Ta samá elektroda je zapojena na druhý 

vstup předchozího a na první vstup následujícího kanálu. Tím pádem se jedna elektroda 

chová v jednom svodu jako referenční a v druhém jako explorační. Ve zdrojovém 

zapojení je pro každou elektrodou je pomocí matematické metody vypočítána reference, 

která spočívá v porovnání aktivity každé elektrody s průměrem voltáží ostatních elektrod. 

[1] 

 

 

 

Obrázek č. 1: Zapojení 10-20 [25] 
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Fyziologické rytmy EEG 

EEG křivka se skládá z vln různé amplitudy a trvání. Pokud má sled vln stálou frekvenci, 

určíme ho jako rytmus. Podle frekvence určujeme vlny alfa, beta, theta a delta. [4] 

 

Alfa:  

Rytmus alfa má obvyklou frekvenci v rozmezí 8-13 Hz a amplitudu 20-50 μV. Tento 

rytmus je převládající aktivita u zdravých a dospšlých jedinců, kteří jsou v bdělém stavu, 

v klidu a mají zavřené oči. Maximum tohoto rytmu detekujeme nad zadní oblastí hlavy. 

Jakmile jedinec otevře oči, aktivita zmizí a znovu se objeví až při jejich opětovném 

zavření. Tento děj se označuje jako alfa atenuační reakce, neboli AAR. [4] 

 

Beta: 

Tento rytmus má obvykle frekvenci 13-30 Hz a jeho amplutida se pohybuje v rozmezí 

10-30 μV. Za normálních okolností se u zdravých jedinců objevuje nad předními oblastmi 

hlavy a směrem dozadu ho ubývá. Beta rytmus se objevuje v případech, když je jedinec 

neklidný, soustředí se na vnější podněty, usilovně přemýšlí nebo je léčen barbituráty či 

benzodiazepiny. U neklidných jedinců může představovat převažující typ mozkové 

aktivity, a to i nad zadní oblastí hlavy. [4]   

 

Delta: 

Rytmus typu delta se u zdravého dospělého jedince vyskytuje pouze při hlubokém 

spánku, transu nebo hypnóze. Jeho obvyklá frekvence je 0,5-4 Hz a amplituda až 100 μV. 

V případě, že se tento rytmus objeví i mimo hluboký spánek, je považován za 

patologický. Jedinou výjimkou jsou děti do 6 měsíců věku, kde je rytmus delta považován 

za fyziologický i v bdělém stavu. [4] 

 

Théta: 

Frekvence rytmu théta se pohyvuje v rozmezí 4-8 Hz a jeho amplituda může dosahovat 

hodnoty až 150 μV. Obvykle ho lze detekovat v centrální, temporální a temenní oblasti. 

U zdravého jedince se často objevuje ve spánku. Jestliže je tento rytmus zaznamenán u 

bdělého jedince, může se jednat o patologický stav. Fyziologicky se tento rytmus 

v bdělosti vyskytuje u dětí do zhruba 3 let věku, kde je dokonce dominatní. [4] 
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EEG artefakty 

EEG je navrženo na snímání elektrické aktivity mozku, ale je také schopno snímat 

aktivity, jejichž zdrojem není mozek. Tyto aktivity můžeme rozdějit na fyziologické,  

které jsou vytvářeny v těle a extrafyziologické, které vytváří okolí. [5] 

 

Fyziologické: 

 

Svalová aktivita: 

Myogenické potenciály jsou nejběžnější artefakty. Obvykle jsou způsobeny aktivitou 

musculus frontalis nebo temporalis. Obecně mají potenciály generovány ve svalech 

kratšího trvání než signály generované v mozku a tím pádem jsou lehce identifikovány 

na bázi doby trvání, morfologie či frekvence. [5] 

Bylo zjištěno, že aktivita musculus masseter, který je zapojen ve žvýkání se pohybuje 

okolo 50-60 Hz, zatímco musculus frontalis ovládající kupříkladu pohyby obočí 

disponuje aktivitou o frekvencích 30-40 Hz. Dolní limit pro frekvence generované těmito  

svaly je 15 Hz a horní se pohybuje až nad hranicí 100 Hz. Aktivita zadních svalů hlavy – 

sternocleidomastoid, splenius capitus a trapezius – se pohybuje v okolí 100 Hz, i když 

tato hodnota závisí na směru a síle kontrakce a také například na pohlaví pacienta. Svaly 

v okolí oka produkují aktivitu cca 65 Hz a musculus temporalis generuje 40-80 Hz. I 

přesto, že frekvence jednotlivých svalů hlavy jsou odlišné, platí, že spektrální pásmo této 

aktivity je široké. [6] 

Amplituda svalové aktivity se pohybuje až v okolí 100 μV, což je vyšší napětí než u 

většiny EEG rytmů. [6] 

  

 

Aktivita jazyku: 

Kromě svalové aktivity může jazyk vytvářet ještě jiné artefakty. A to z důvodu, že 

funguje jako dipól, přičemž je pohyblivá špička záporná ve vztahu ke kořenu. Artefakt 

produkovaný jazykem má široký potenciál pole, který klesá od frontální k okcipitální 

části. [5] 

 

Aktivita očí: 

Pohyby očí jsou zaznamenávány na jakémkoli EEG a jsou především vhodné 

k identifikaci spánkových stádií. Stejně jako jazyk se oko chová jako dipól, kde je sítnice 

negativní a rohovka pozitivní. Když se oko otáčí kolem své osy, generuje 

vysokonapěťové pole, které je detekováno jakoukoli elektrodu umístěnou blízko oka. 

Další artefakty pochází z EMG potenciálu svalů okolo oka. [5] 

 

 

Artefakty EKG: 

Některé individuální variace ohledně EKG artefaktů jsou způsobeny anatomií 

vyšetřovaných jedinců. Lidé s krátkými a širokými krky mají největší EKG artefakty na 

jejich EEG. Tyto artefakty mohou být jednoduše rozpoznány pomocí jejich rytmicity a 

podobnosti s naměřeným EKG. [6] 
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Puls: 

Pulsní artefakty se objevují v případě, že je elektroda umístěna na pulsující místo na 

lebce. Pulzace mmůže způsobit polmalé vlny, ktere mohou simulovat EEG aktivitu. 

Existuje přímý vztah mezi EKG a pulzními artefakty, protože QRS komplex v EKG 

předchází pulzní vlny zhruba o 0,2-0,3 sekundy. [5] 

 

 

Respirační artefakty: 

Dýchání může vytvořit dva typy artefaktů. Jeden je ve formě pomalé a rytmické aktivity, 

synchronizované s pohyby těla při dýchání a mechanicky ovliňuje impedanci některé 

elektrody. Druhý typ jsou krátké vlny, které jsou synchronizované s exhalací či inhalací 

a zahrnuje ty elektrody, na kterých pacient leží. Tyto artefakty jdou odečíst z EEG pomocí 

přístroje na monitorování respirace. [5] 

 

Kožní artefakty: 

Biologické procesy či defekty mohou pozměnit impedanci a vytvořit artefakty. Pot je 

běžná příčina, díky reakci mezi chloridem sodným a kovem na elektrodách. [5] 

 

Extrafyziologické: 

 

Elektrody: 

Nejčastější artefakt způsoben elektrodami je jejich odchlýpnutí. Morfologicky to vypadá 

jako jedna či více ostrých vln, které jsou způsobeny rychlou změnou impedance. Je 

jednoduše identifikován díky jeho charakteristickému tvaru a díky tomu, že se objeví 

pouze na jedné elektrodě. [5], [6] 

 

Síťové artefakty: 

Tento problém vzniká při špatném uzemění pacienta. V tom případě se ze země stane 

aktivní elektroda, která produkuje artefakt o frekvenci 50 Hz. [5] 

 

Okolí pacienta: 

Tyto artefakty jsou způsobeny pohyby ostatních lidí či předmětů v okolí pacienta. Taktéž 

může nastat případ přetížení zesilovačů EEG zdrojmi vysokofrekvenčního záření, jako 

jsou rádia či televize. [6] 
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2.2 EOG 

Elektrookulografie je metoda zaznamenávající pohyb oka měřením jeho měnící se 

elektrického potenciálu. Využívá se toho, že sítníce je negativně nabitá ve vztahu 

k rohovce. Tím pádem se oko chová jako pole potenciálu uvnitř hlavy, která pak slouží 

jako objemový vodič pro toto pole. EOG tak neměří svalové potenciály okolo oka, měří 

ovšem měnící se potenciál samotného oka. Elektroda je obvykle přiložena k vnějšímu 

koutku pravého oka (ROC) zhruba 1 cm nad horizontální rovinu oka. Druhá elektroda je 

umístěna cca 1 cm pod vnější koutek levého oka (LOC). [1] 

Jelikož nelze signál EOG popsat matematickým vztahem, je brán jako náhodný 

signál. Napěťová amplituda signálu se pohybuje od stovek µV až po jednotky mV. Pokud 

se amplituda signálu změní o 20 µV, změní se natočení oka o 1° v příslušném směru. Ve 

frekvenční oblasti se signál pohybuje v rozmezí 0,1 až 30 Hz. [1], [7] 

2.3 EMG 

Elektromyograf detekuje elektrický potenciál generovaný svalovými buňkami při jejich 

elektrické či neurologické aktivaci. Signál může být analyzován k detekci abnormalit, 

stupni aktivace nebo k obecné analýze biomechanických pohybů. [1] 

Základní funkční jednotkou svalového aparátu je motorická jednotka (MJ). Tato 

jednotka je složena ze souboru svalových vláken a jednoho motoneuronu, který svalová 

vlákna inervuje. Ve svalu může být 100 až 2000 motorických jednotek a jeden 

motoneuron může inervovat 5 až 1000 svalových vláken. Somatická těla motoneuronů 

jsou umístěna v předním rohu páteřní míchy, odtud vycházejí nervová vlákna (axony). 

Axon každého motoneuronu se větví. Každá z těchto větví je zakončena nervosvalovou 

ploténkou, která inervuje svalové vlákno. Signál EMG je výsledkem sledu akčních 

potenciálů produkovaných motorickámi jednotkami. Tyto potenciály jsou detekovány 

povrchovou elektrodou umístěnou v blízkosti aktivních svalovýck vláken. Jednotlivé 

akční potenciály motorických jednotek produkují na sobě nezávislé výboje a frekvence. 

V případě větších svalů, pouze 10-20 % akčních potenciálů vykazuje synchronizaci. U 

malých svalů je to 20-50 %. Frekvence samotné motorické jednotky není příliš vysoká, 

zhruba 6-25 akčních potenciálů za vteřinu. [1] 

Při PSG se nahrává EMG aktivita z mimických svalů v oblasti brady. Obvykle jsou 

použity alespoň tři elektrody. První z nich je umístěna zhruba 1 cm nad spodní hranu 

dolní čelisti uprostřed. Dvě další mají být umístěny 2 cm pod spodní hranou dolní čelisti. 

Jedna z nich pak 2 cm od středu doleva a druhá 2 cm od středu doprava. Standartní EMG 

derivace se skládá z jedné z elektrod pod čelistí, která je pak porovnávána s elektrodou 

nad čelistí. Elektrody pod čelistí jsou dvě proto, aby v případě tvorby artefaktů na jedné 

z nich bylo stále dostatečné množství dat k analýze. Další elektroda může být umístěna 

na zevní sval žvýkací pro detekci bruxismu. Dále mohou být na přední sval holenní 

připevněny bipolární elektrody ke snímání periodických pohybů končetiny ve spánku. 

[1], [7] 
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Obrázek č. 2: Umístění elektrod EMG, EOG a EEG (A1, A2) na obličeji. (GND = 

zem) [1] 

 

 

2.4 EKG 

Je více přístupů k záznamu EKG při PSG měření. Nejjednoduší z nich je použití 

standartních zlatých elektrod připevněných na kůži pomocí lepících kroužků. Při 

dvousvodovém zapojení se elektrody umísťují pod pravou klíční kost a na sedmé žebro 

na levé straně hrudníku. Pří třísvodovém se využívá umístění na pravém a levém zápěstí 

a na levém kotníku. [1] 
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3 SPÁNEK A JEHO ZMĚNY 

Spánek je přirozený stav těla a mysli charakterizovaný měnícím se stupněm vědomí, 

relativně utlumenou smyslovou aktivitou, inhibicí téměř všech vědomě ovládaných svalů 

a sníženou interakcí s okolím. Je odlišen od bdění sníženou schopností reagovat na okolí, 

ale člověk se z něj jedodušeji probudí než například z hibernace nebo z komatu. [1] 

3.1 Spánková stádia 

Spánek není pouze jednoduchý nedostatek povědomí o světě ale souhrn několika 

rozlišitelných spánkových stádií. Každé z těchto stádií má potenciál pro variace, z nichž  

některé mohou být brány jako normální jev, ale taktéž mohou být známkou spánkové 

poruchy či epilepsie. Dle standardu AASM je spánek rozdělen do pěti stádií. Stádium W 

je pro bdění, stádia N1, N2 a N3 pro NREM spánek a stádium R pro REM spánek. Časově 

je rozdělen spánek na půlminutové epochy, na kterých jsou poté jednotlivá stádia 

klasifikována. [7] 

Ještě před usnutím se pacient nachází v W stádiu. Toto stádium trvá asi 2-5 % 

celkové doby spánku. Ihned po usnutí se dostává do prvního NREM stádia, čili N1. 

Stádium N1 zabírá přibližně 3-8 % z celého spánku. Druhé NREM stádium, N2, nastává 

po N1 a dohdromady trvá 44-55 %, což z něj dělá nejdelší stádium ze všech. Stádium N3 

je považováno za nejhlubší spánek a trvá cca 10-15 % celkové doby. REM spánek je 

reprezentován stádiem R. Dohromady zabírá stádium R asi 20-25 % spánku. Toto stádium 

se objevuje v cyklech, přičemž poprvé trvá zhruba 5 minut, ale poté se prodlužuje. 

V posledním cyklu trvá toto stádium až 30-60 minut. Po skončení stádia R se pacient buď 

probudí, nebo se dostane zpět do stádia N1. Podrobnější charakteristika stádií je uvedená 

níže: [1],[7] 

3.1.1 Stádium W 

Bdění zahrnuje stav člověka od plné pozornosti a vědomí po první příznaky spánku. V 

záznamu EEG se objevuje rytmus alfa, který ovšem vymizí při otevření očí. Oči mrkají o 

frekvenci 0,5 až 2 Hz a na EOG záznamu se objevují čtecí pohyby.  Dále se vyskytují i 

rychlé oční pohyby (REM) a na EMG lze vidět normální či vysoké svalové napětí na 

bradě. Epocha se klasifikuje jako stádium W, když je na EEG rozpoznatelný alfa rytmus 

nad okcipitální oblastí alespoň 50 % trvání epochy. Elektrofyziologické a 

psychofyziologické znaky ospalosti se mohou začít objevovat v tomto stádiu a přejít i do 

stádia N1. [7] 

3.1.2 Stádium N1 

V tomto stádiu se objevují konjugované, pravidelné sinusiodální pohyby očí, které jsou 

známy jako SEM (Slow eye movement). Na záznamu EEG se objevuje aktivita s nízkou 

amplitudou a frekvencí převážně 4-7 Hz. Taktéž se na záznamu objevují V vlny, což jsou 

ostré vlny s trváním menším než 0,5 s, které se objevují v centrálním regionu a jsou 

odlišitelné od pozadí. Tyto vlny ovšem nemusí být přítomny. Epocha se řadí do stádia 

N1, když je alfa rytmus málo zřetelný a je nahrazen aktivitou o malé amplitudě a 



10 

 

nejedoznačné frekvenci po aspoň 50 % trvání epochy. Amplituda napětí EMG brady bývá 

nižší než u stádia W. [7] 

3.1.3 Stádium N2 

Ve stádiu N2 se objevují K-komplexy. Tyto komplexy se skládají z negativní ostré vlny, 

kterou okamžitě následuje pozitivní komponenta. Celý komplex trvá déle než 0,5 s a má 

obvykle nejvyšší amplitudu, když je zaznamenán ve nad frontálním regionem. Aby mohl 

být K-komplex spojený se vzrušením, musí vzrušení začít méně než 1 s po ukončení 

komplexu. Dalším jevem, který se objevuje při N2 stádiu jsou spánková vřetena. To jsou 

vlny s rozpoznatelným tvarem, frekvencí 11-16 Hz a trváním větším než 0,5 s. Epocha se 

rozpoznává jako počátek stádia N2, když je na EEG zřetelný alespoň jeden K-komplex, 

který není spojený se vzrušením a alespoň jedno spánkové vřeteno. Jako pokračování 

stádia N2 se epocha klasifikuje, když se v ní objevuje aktivita se smíšenou frekvencí a 

nízkou amplutdou, které předchází K-komplexy nespojené se vzrušením či spánková 

vřetena. Ukončení stádia N2 může nastat několika způsoby. Může to být buď přechod do 

stádia W, R nebo N3, nebo vzrušení, při kterém se navrací do stádia N1. Taktéž může 

dojít k výraznému pohybu těla doprovázenému SEM a EEG aktivitě o nízké amplitudě a 

smíšených frekvencích. V tomto případě se také klasifikuje přechod do N1 stádia. [7] 

3.1.4 Stádium N3 

V tomto stádiu se objevují na EEG vlny o frekveních 0,5-2 Hz, které mají peak-to-peak 

amplitudu vyšší než 75 µV, když jsou měřeny nad frontálním regionem. Epocha se 

klasifikuje jako stádium N3, když je alespoň z 20 % tvořena pomalou vlnovou aktivitou. 

Ve stádiu N3 taktéž mohou přetrvat spánková vřetena, ale pohyby očí už se v tomto stádiu 

neobjevují. [7] 

3.1.5 Stádium R 

Pro stádium R je typický rychlý, konjugovaný pohyb očí známý jako REM (rapid eye 

movement). Na EMG brady lze vidět, že obecné svalové napětí je nízké, avšak objevují 

se tu krátké impulsy (<0,25 s) s vysokou amplitudou. V EEG záznamu mohou být 

rozpoznatelné pilovité vlny s maximální amplitudou nad centrálním regionem a o 

frekvenci 2-6 Hz. Aby byla epocha klasifikována jako stádium R, musí obsahovat EEG o 

nízké amplitudě a smíšené frekvenci, nízké svalové napětí brady a REM. Stádium R 

pokračuje v dalších epochách, i když už neobsahuje REM, ale EEG zůstává na nízké 

amplitudě a smíšené frekvenci a svalové napětí je taktéž nízké. Záznam EEG ovšem 

nesmí obsahovat K-komplexy a spánková vřetena. Stádium R je ukončeno, když pacient 

přejde do stádia W či N3, zvýší se svalové napětí na bradě, dojde ke vzrušení, výraznému 

pohybu těla nebo se objeví K-komplexy nespojené se vzrušením doprovázené absencí 

REM. V tomto případě pacient přechází do stádia N2. [7] 
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3.2 Poruchy spánku 

Téměř 50 % dospělé populace má potíže se spánkem, které se s narůstajícím věkem stále 

zvyšují. Až 25 % dotázaných udává příležitostní nespavost, 10 % respondentů má obtíže 

trvalé a 5 % přiznalo nadměrnou denní spavost. Poruchy spánku se stávají jak problémem 

společenským, tak i pracovním. Za dostatečnou délku spánku bývá považováno 6-8 hod. 

Kvalita spánku je důležitá pro regeneraci organismu, kognitivních, metabolických, 

imunitních a endokrinních funkcí. [8] 

Insomnie: 

Insomnie, jinak také nespavost, patří mězi nejčastější poruchy spánku. Dle statistik jí trpí 

10-20 % dospělé populace a se stoupajícím věkem její výskyt narůstá, přičemž u seniorů 

nad 60 let má až 90 % populace problémy se spánkem. Je více definic insomnie, ale 

obecně jde o poruchy usínaní, narušenou kontinuitu spánku a časté probouzení. Tato 

nedostatečná kvalita spánku se projevuje v únavě, ospalosti a horší koncentraci v průběhu 

dne. U insomniaků převládá ve spánku stádium N1 a časté změny mezi stádii. Při usínání 

se pak objevuje více beta aktivity. [8] 

Za nejčastější příčiny akutní insomnie se považují psychické faktory jako stres. 

Pokud se tyto faktory nevyléčí, může přejít akutní insomnie v insomnii chronickou. Za 

příčiny chronické insomnie se mimojiné považuje spánková apnoe, syndrom neklidných 

nohou a užívání některých léku či alkoholu. [8] 

 

Hypersomnie: 

Nadměrná spavost se během dne projevuje patologickou ospalostí a neschopnost urdžení 

bdělého stavu. Zhruba 15-20 % obyvatelstva trpí lehčí formou hypersomnie a 5 % 

populace má výrazné potíže s udržením bdělosti během dne. Mezi příčiny hypersomnie 

patří jiné spánkové poruchy jako insomnie, poruchy cirkadiánního rytmu či syndrom 

spánkové apnoe. Jednou z forem hypersomnie je i narkolepsie, kterou trpí cca 0,05 % 

populace. Narkoleptici během dne upadají do extrémní ospalosti bez ohledu na dobu 

spánku v noci. Tato ospalost se nedá nijak potlačit a může způsobit halucinace. [8] 

 

Parasomnie: 

Parasomnie je definována jako porucha způsobující nepředvídatelné a abnormální jevy 

ve spánku. Pacient tak provádí pohyby, které nemůže zastavit ani korigovat. Mezi tyto 

jevy patři somnabulismus (náměsíčnictví), pavor nocturnus (děs ve spánku), noční můry, 

noční pomočování, bruxismus a mluvení ze spánku. Mezi příčiny se řadí hlavně stres či 

porucha koordiance psychologických a biologických dějů v těle. [8] 

 

Poruchy cirkadiánního rytmu: 

Tyto poruchy se projevují jako změny v délce a načasování spánku. To vede k dalším 

poruchám, jako například k insomnii. Taktéž to může vyústit ve zvýšené riziko potíží 

gastrointestinálního traktu, úrazů, kardiovaskulárních nemocí a náchylnost k vytváření 

závislostí. Hlavní příčinou je změna životního stylu, která způsobuje změnu pravidel 

spánku a bdění. [8] 
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Poruchy dechového rytmu: 

Mezi poruchy dechového rytmu ve spánku patří hypopnoe (změlčené dýchání) a apnoe 

(dechová zástava). Tyto poruchy způsobují menší efektivitu spánku, ranní bolesti hlavy 

či poruchy soustředění. Většinou jsou důslekem jiného onemocnění jako třeba obezity, 

deformity hrudníku nebo gastroesofageálního refluxu. Apnoe dělíme na dvě třídy. Jedna 

z nich je obstrukční spánková apnoe (OSA) a druhá je centrální spánková apnoe (CSA). 

OSA je zapříčeněna kolapsem či zúžením horních cest dýchacích během spánku při 

zachovalém úsilí. CSA je způsobena poklesem dýchacího úsilí při zachování tvaru a 

velikosti dýchacích cest. [8] 
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4 AUTOMATICKÁ KLASIFIKACE 

Obecné schéma využívané pro automatickou klasifikaci biologického signálu, které se 

bude využívat i v přůběhu této práce je rozděleno na tři základní kroky: předzpracování, 

analýza a klasifikace. [9] 

 

Obrázek č. 3: Schéma automatické klasifikace biosignálů [9] 

4.1 Způsoby předzpracování 

Cílem předzpracování je úprava signálu do podoby, která bude vhodnější pro následnou 

analýzu. Tím se myslí potlačení nežádoucích složek signálu, jako jsou artefakty a šum, 

aniž by došlo k narušení užitečné složky signálu. Mezi způsoby předzpracování patří 

filtrace, segmentace a případně kumulace pro repetitivní signály postižené aditivním 

šumem. [9] 

4.1.1 Filtrace 

Lineární filtrace se při zpracování PSG signálů nejčastěji používá k odstranění 

myopotenciálů a síťového brumu. Myopotenciály se filtrují filtrem typu dolní propust. 

Tyto potenciály se ovšem nedají odstranit úplně jednoduše, protože se frekvenčně 

pohybují ve stejných pásmech jako EEG signál. K potlačení síťového brumu se volí 

úzkopásmová zádrž o frekvenci cca 50 Hz a to z toho důvodu, že v České republice je 

distribuováno síťové střídavé napětí o frekvenci právě 50 Hz.. Pro filtraci očních a 

srdečních artefaktů se standartně volí adaptivní filtrování nebo kolerační filtrace. Obecně 

se k odstranění artefaktů používají např.: adaptivní filtry, Wienerovy filtry či regresní 

analýza. Pomocí filtrace typu pásmové propusti se rozděluje EEG signál na jednotlivé 

rytmy, jejichž frekvenční rozsah je pevně daný. Filtr typu horní propust o mezních 

frekvencí 0,1-0,7 Hz se využívá na odstranění driftu. [9], [10] 

4.1.2 Segmentace 

Nestacionární charakter PSG je nevhodný pro metody zpracování, které spoléhají na 

stacionaritu signálu. Tyto problémy jsou v oblasti zpracování relativně časté a přijatelné 

řešení tohoto problému spočívá v segmentaci signálu v časové oblasti na menší sekce, na 

kterých je signál kvazistacionární. Segmentace se může provést adaptivně či konstatně. 
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Konstatní segmentace je nejvíce používaná metoda používaná v případě 

spánkoveého EEG. Typicky se signál dělí na porce dlouhé 30, 20 nebo až 1 s. Volba 

vhodné doby jednoho úseku je vždy kompromisem. S rostoucí dobou trvání jednoho 

segmentu roste riziko jeho nestacionarity, která může vyústit ve ztrátu senzitivity 

systému. Výhodou delších segmentů je naopak nárust efektivity systému v případě, že po 

celou dobu segmentu signál opravdu stacionární je. Vyšší délka segmentů také znamená 

vetší nároky na výpočetní systém počítače. Výběr délky segmentu je tak ovlivněn 

převážně použitým klasifikačním algoritmem. [11] 

Adaptivní segmentace je více sofistikovaná. Jejím úkolem je prozkoumat signál, aby 

byla zvolená co nejvhodnější délka segmentů. Díky tomu lze použít delší segmenty, ve 

kterých je signál zhruba stacionární a naopak kratší segmenty, ve kterých jsou 

zaznamenávany rychlé změny. Výhodou tohoto přístupu je, že extrakce 

charakteristických rysů po adaptivní segmentaci bude více spolehlivá díky tomu, že jsou 

charakteristické rysy extrahovány z homogenních epoch a ne z epoch o konstatní délce. 

Aby tato segmentace mohla být provedena, je nutné detekovat změny v signálové 

struktuře. To může být provedeno několika způsoby, mezi něž patří statistické či 

spektrální měření, autoregresivní modelování nebo měření energie signálu. Zatímco 

adaptivní segmentace nabízí potenciál pro vylepšení efektivity, nese s sebou táké dvě 

nevýhody. Tou první jsou zvýšené nároky na výpočetní systém počítače. Druhá nevýhoda 

je ta, že aby se mohly správně vymezit hranice jednotlivých segmentů, je potřeba provést 

analýzu dat části signálu. Tím pádem se provádí analýza dat i v kroku předzpracování 

signálu. [11] 

4.2 Způsoby analýzy 

Analýza signálu je obvykle provedena extrakcí užitečných charakteristických rysů ze 

signálu. Charakteristcký rys je brán jako užitečný, když má vypovídající hodnotu o 

struktuře signálu.[11] 

4.2.1 Analýza v časové oblasti 

Okamžitá statistika 

Tato metoda se zabývá nejjednodušími charakteristickými rysy, které mohou být 

odvozeny z časové oblasti. Měření tak považují každý vzorek jako nezávislý a mezi 

vzorky není uvažována žádná korelace. Tyto statistiky zahrnují střední hodnotu, střední 

efektivní hodnotu, směrodatnou odchylku, rozptyl, strmost a špičatost. Dále mezi ně patří 

i pravděpodobností funkce signálu, jako je modus, medián a entropie.[12] 

 

Střední hodnota: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Kde xi jsou jednotlivé hodnoty signálu a n je jejich počet. 

(1) 



15 

 

Směrodatná odchylka: 

𝑠 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛

𝑖=1

 

Rozptyl: 

𝑠 =
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2

𝑛

𝑖=1

 

Strmost: 

𝑠𝑘𝑒𝑤𝐸𝐸𝐺 =
𝑀3

𝑀2√𝑀2

 

 

Koeficient strmosti měří asymetrii rozložení náhodné veličiny. Jsou-li hodnoty 

náhodné veličiny rozloženy rovnoměrně na obě strany od střední hodnoty, je strmost 

nulová. Když se odlehlejší hodnoty vyskytují více vlevo než v pravo, je strmost záporná. 

Když je to naopak, je strmost kladná. [12] 

 

Špičatost: 

𝑘𝑢𝑟𝑡𝐸𝐸𝐺 =
𝑀4

𝑀2𝑀2
 

Koeficient špičatosti popisuje polochost či špičatost hustoty rozložení. Normální 

rozdělení má špičatost 3. Rozdělení, které je náchylnější k odlehlým hodnotám, má 

špičatost vyšší než 3 a rozdělení, které je k tomu méně náchylné, má špičatost menší než 

3. [12] 

 

Entropie: 

𝑥 = − ∑
𝑛𝑗

𝑛
𝑙𝑛

𝑛𝑗

𝑛

𝑛

𝑗=1

 

Entropie je statistická míra neuspořádanosti a je počítána z histogramu signálu jedné 

epochy, kde n je počet vzorků signálu x v epoše, N je počet tříd při výpočtu histogramu 

a nj je počet vzorků, které se náchází v příslušné j-té třídě. [12] 

 

Průchody nulou a periodo-amplitudová analýza (PAA)  

Průchody nulou jsou body, ve kterém projde průběh signálu osou x. Jsou jednoduché na 

vypočítání a nesou v sobě i informaci o frekvenci signálu, protože při vysoké frekvenci 

má obecně signál častější průchody nulou než při pomalé frekvenci. Jelikož výpočet 

průchodů nulou nepřinese velké množství informací, analyzuje se i část signálu mezi 

jednotlivými průchody, což vede k vytvoření PAA. [11] 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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Hjorthovy parametry 

Tyto parametry jsou založeny na rozptylu derivací průběhu signálu a jsou používány pro 

analýzu EEG. Existují tři Hjorthovy parametry, které jsou definovány jako aktivita, 

mobilita a složitost. Jelikož jsou založeny na derivacích signálu, jsou velmi citlivé na 

šum. Tím pádem je zkoumaný signál nejprve vyfiltrován, než se začne s počítáním 

parametrů. [11] 

 

Aktivita: 
𝐴 = 𝜎0

2 

 

Mobilita:  

𝑀 =
𝜎1

𝜎0
 

Složitost:  

𝐶 = √(
𝜎2

𝜎1
)

2

− (
𝜎1

𝜎0
)

2

 

4.2.2 Analýza ve frekvenční oblasti 

Nejčastější charakteristické rysy extrahované z EEG záznamu jsou právě ty ve frekvenční 

oblasti. Pomocí nich lze například analyzovat kmitočtová charakteristika signálu. [11] 

 

Neparametrické metody 

Tyto metody jsou nejobecnější formou spektrální analýzy, protože nezávisí na vlastním 

modelu signálu. Jsou založeny na Fourierově transformaci, většinou přesněji na algoritmu 

FFT (Fast Fourier Transoform), který využívá diskrétní Fourierovu transformaci (DFT). 

[11] 

 

 

Fourierova transformace:  

𝐹(𝑤) = 𝐹{𝑓(𝑡)} = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑗𝑤𝑡𝑑𝑡

∞

−∞

 

 

Diskrétní Fourierova transformace:  

𝐷𝐹𝑇{𝑓𝑛} = {𝐹𝑘 = ∑ 𝑓𝑛𝑒−𝑗𝑘Ω𝑛𝑇

𝑁−1

𝑛=0

} 

 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 
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Mezi neparametrické metody založené na použití DFT řadíme metodu periodogramu 

a metodu spektrogramu. Metoda periodogramu je využívá odhad výkonového spektra 

z jedné realizace analyzovaného signálu. Tato akce je definována vztahem:  

 

𝑆𝑥(𝑓) =
1

𝑁
|∑ 𝑥(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑛|

2

 

 

Velmi používaná metoda získání periodogramu je metoda Welchova, při níž se 

průběh signál rozdělí na segmenty, které jsou považovány za jednotlivé realizace. [11] 

Metoda korelogramu využívá diskrétní Wiener-Chinčinův vztah. Nejprve nastane 

odhad váhované autokorelační funkce, na kterou se aplikuje DFT. Korelogram můžeme 

získat z jedné realizace signálu. Když je signál stacionární a ergodický, lze považovat 

jednotlivé úseky signálu za jeho realizace. [13] 

 

Koherenční analýza 

V případě, že je naměřeno více signálů, analýza napříč spektry může být velmi vhodná. 

Koherence je forma takovéto analýzy a dá se brát jako korelace frekvenčních oblastí. 

Odráží podobnosti mezi frekvenčními oblastmi dvou signálů a může poskytnout odhad 

funkčního propojení v mozku. Příklad aplikace této analýzy ve spánkovém EEG je 

indikátor spánkových vřeten, která umocňují koherenci mezi dvěma EEG kanály na 

frekvenci okolo 13 Hz. Koherenční analýza bývá využita v často v případě, že je použito 

na měření EEG vetší množství kanálů. Vztah pro koherenční spektrum je normalizované 

vzájemné spektrum dvou signálů: [9] 

 


𝑥𝑦

(𝑘Ω) =
|𝑆𝑥𝑦(𝑘Ω)|

√𝑆𝑥𝑥(𝑘Ω)𝑆𝑦𝑦(𝑘Ω)
〈0,1〉  

 

 

Parametrické metody 

Potenciální výhodou parametrických metod je ta, že pokud jsou nalezeny vhodné 

modelové parametry, je možné určit přesné odhady spektra, i když půjde o relativně 

krátký úsek signálu. Problém spočívá v určení správných modelových parametrů. 

Populárním způsobem získání parametrů spočívá na základě autoregrese, protože se pro 

sestrojení parametrů využívá lineárního systému rovnic. [11] 

 

 

 

 

(12) 

(13) 
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Metody subspace 

Subspace metody jsou formou parametrických odhadů spektra, i když jejich výstup není 

přímo spektrum. Jsou založeny na myšlence, že signál se skládá ze sinusoid v bílém šumu 

a využívají Eigen-strukturu konečné korelační matice. Asi nejznáměnjší metoda této třídy 

je MUSIC (Multiple Signal Classification). 

 

Spektrální analýza vyššího řádu  

Výkonové spektrum je bráno kompletní reprezentace gaussovského procesu, zatímco pro 

negaussovský proces toto neplatí. Využití spektrální analýzy vyššího řádu může 

poskytovat nové informace o PSG signálech, jělikož jsou negaussovské. Pomocí této 

analýzy je například možné vyčíst ze spánkového EEG hloubku anestezie. [11] 

4.2.3 Analýza v časově-frekvenční oblasti 

Tento typ analýzy umožňuje rozklad signálu jak v časové, tak i ve frekvenění oblasti. Tím 

pádem poskytuje prostředky pro analýzu nestacionárních signálů, mezi které patří i 

spánkové EEG.  

 

Krátkodobá fourierova transformace (STFT) 

STFT je nejjedodnuší metoda analýzy v časově-frekvenční oblasti. Při této transformaci 

je signál rozdělen na menší vzájemně přesahující se úseky, na kterých jsou odvozena dílčí 

spektra. Výsledkem je řada jednotlivých spektrogramů, na kterých jde vidět vývoj signálu 

v čase. Vztah reprezentující STFT:  

 

𝑆𝑇𝐹𝑇 (τ, f) =  ∫ [𝑥(𝑡) ∙ w ∗ (t − τ)] ∙ 𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡

∞

−∞

 

Rozlišení dosažené pomocí STFT je určeno velikostí segmentu. Čím kratší je 

segment, tím vyšší je časové rozlišení, ale klesá rozlišení ve frekvenční oblasti. Zvýšením 

délky segmentu lze dosáhnout vyššího rozlišení ve frekvenční oblasti ale menší v časové. 

Delší segmenty též mohou narušit kvazistacionaritu potřebnou pro aplikaci Fourierovy 

transformace. STFT našlo značné použití v analýze spánkového EEG hlavně díky jeho 

jednoduchosti a snadné implementaci.[11] 

 

Vlnková transformace 

Vlnková transformace je metoda velmi blízká STFT. Zatímco STFT může být brána jako 

reprezentace signálu shlukem sinusoid o různých frekvencích, vlnková transformace 

reprezentuje signál pomocí bázové funkce, která je měněná v čase. Tyto funkce se 

označují jako vlnky, mají nenulové hodnoty jen na konečném časovém intervalu a působí 

tak pouze na určitý úsek analyzovaného signálu. Vlnky pokrývají po částech celý průběh 

signálu. Spojitou vlnkovou transformaci popisujeme vztahem: [13] 

(14) 
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𝑆𝐶𝑊𝑇(𝑎, τ) = ∫ 𝑥(𝑡)
1

√𝑎
ψ (

1

𝑎
− τ) 𝑑𝑡

∞

−∞

 

 

Hlavním záměrem vlnkové transformace je dosáhnout co nejlepšího poměru 

frekvenčního a časového rozlišení. Toto rozlišení se mění podle změny šířky okna, ve 

kterém se jednotlivé vlnky nacházejí, v čase a jeho tvaru. Při vyšších frekvencích je 

použité okno užší a při nižších frekvencích naopak širší. Díky změně velikosti okna je při 

vyšších frekvencích vetší časové a při nižších větší frekvenční rozlišení. [11] 

 

Matching pursuit (MP) 

MP je relativně nová metoda analýzy. Je založena na popisu signálu pomocí 

matematických funkcí, které jsou uloženy v databázi, neboli ve „slovníku“. Výhoda MP 

je značná velikost slovníku, který není limitován jednou formou funkce, což například 

Fourierova či vlnková transformace jsou. MP dosahuje časovo-frekvenčního rozkladu 

nalezením nejlepších funkcí, které by mohly popisovat jednotlivé úseky signálu. MP se 

využívá pro analýzu přechodných jevů ve spánkovém EEG. [11] 

 

Hilbert Huangova transformace (HHT) 

Hilbert-Huangovy transformace (HHT), která se skládá z implementace 

empirické modální dekompozice (EMD) a následného vyhotovení Hilbertova spektra. 

EMD je nástroj rozkládající analyzovaný signál na vlastní modální funkce (IMF). Tyto 

funkce jsou založeny na lokálních vlastnostech signálu. Tento postup umožňuje definovat 

okamžitý kmitočet a tím pádem není nadále nutné použití harmonických funkcí k popisu 

nelineárních a nestacionárních signálů, což je relativně obvyklé v případě krátkodobé 

Fourierovy transformace. [27] 

V případě normální Fourierově analýzy je kmitočet definován jako funkce sinu 

nebo kosinu s konstatní amplitudou, která trvá po celou délku analyzovaného signálu. Za 

účelem určení kmitočtu je zapotřebí znát průběh alespoň jedné celé periody. Tímto 

způsobem definovaný kmitočet ovšem nemá pro nestacionární signál ze statistického 

hlediska velký význam. Z tohoto důvodu je zaveden pojem okamžitý kmitočet. K definici 

okamžitého kmitočtu je nejdříve zapotřebí určit tzv. analytický signál. Díky tomuto kroku 

je možné určit okamžitý kmitočet v libovolném bodě. Zmíněný analytický signál z(t) je 

definován takto: 

𝑧(𝑡) = 𝑠(𝑡) + 𝑗𝑜(𝑡) = 𝑟(𝑡)𝑒𝑗𝜑(𝑡) 

přičemž s(t) je analyzovaný signál, o(t) je jeho Hilbertův obraz, r(t) 

okamžitá amplituda a φ(t) jeho okamžitá fáze.  

S takto zavedeným analytickým signálem z(t) nastala nyní možnost definovat 

okamžitý kmitočet ω(t) jako:  

𝜔(𝑡) =
𝑑𝜑(𝑡)

𝑑𝑡
 

Okamžitý kmitočet je tedy funkce jedné proměnné závislé na čase. Z tohoto důvodu 

(15) 

(16) 

(17) 
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může být definována v jakýkoli časový okamžik pouze jedna hodnota okamžitého 

kmitočtu. V případě, že by bylo potřebné získat okamžitý kmitočet z obecného signálu, 

může se se stát, že okamžitý kmitočet bude obsahovat i záporné hodnoty. Aby takové 

situace nenastaly, je nutné provést na vstupním signálu určitá omezení. Tato omezení 

spočívají v tom, že signál může obsahovat pouze jednu kmitočtovou komponentu. Jako 

globální kritérium se používá podmínka, která stanoví, že reálná část Fourierova spektra 

smí obsahovat pouze kladné kmitočty. Je ovšem potřeba i kritérium takové, které by bylo 

možné aplikovat i lokálně z důvodu nestacionarity signálu. Lokální střední hodnota pro 

smysluplný kmitočet musí být rovná nule. [27] 

Vlastní modální funkce (IMF) vychází z výše uvedených podmínek pro fyzikálně 

smysluplný kmitočet. Z tohoto důvodu je nutné, aby splňovala dvě důležité podmínky. 

První z nich je ta, že obálky tvořené lokálními maximy a minimy vůči nulové střední 

hodnotě musí být symetrické. Tato podmínka je použita místo podmínky uvedené výše 

obsahující nutnost rovnosti lokální střední hodnoty a nuly. Variace tohoto typu je nutná, 

protože u nestacionárních signálu není možné střední hodnotu lokálně definovat. Druhá 

podmínka spočívá v tom, že počet lokálních extrému musí odpovídat počtu průsečíku 

s časovou osou. Je tu možnost představit si IMF jako kmitočtově a amplitudově 

modulovaný signáal, který může být za určitých podmínek nestacionární. [27] 

Ne všechna běžně získaná data lze považovat za modální funkce. Navíc vstupní 

signál může obsahovat i více oscilačních složek a tím pádem by jeho zpracování 

Hilbertovou transformací nebylo relevantní. EMD je metoda, která rozloží libovolná data 

na vlastní modální funkce, přičemž umí rozložit i nestacionární a nelineární data. Metoda 

EMD je založena na dvou hlavních předpokladech. První je ten, že signál musí mít 

alespoň dva lokální extrémy – minimum a maximum. Druhý předpoklad spočívá v tom, 

že charakteristické časové rozmezí je definováno jako prodleva mezi extrémy. Postup této 

metody vychází z definice vlastních modálních funkcí. Je tudíž potřebé nalézt lokální 

extrémy, vytvořit příslušné obálky a v nich počítat střední hodnoty. Tato střední hodnota 

m(t) se z hodnoty minima emin(t) a maxima emax(t) v obálce získá pomocí vztahu:  

  

𝑚(𝑡) =
𝑒𝑚𝑖𝑛(𝑡) + 𝑒𝑚𝑎𝑥(𝑡)

2
 

Po tomto kroku se střední hodnota m(t) odečte od zpracovaného signálu h(t) a 

vznikne hodnota h1(t):  

𝑠(𝑡) − 𝑚1(𝑡) = ℎ1(𝑡) 

Tato hodnota h1(t) ovšem často nesplňuje podmínky pro to, aby byla označena jako 

vlastní modální funkce. Tento procese je tedy nutné opakovat, dokud tyto podmínky 

nesplní. Obecně: 

ℎ𝑖(𝑘−1)(𝑡) − 𝑚𝑖𝑘(𝑡) = ℎ𝑖𝑘(𝑡) 

kde i označuje index extrahované IMF a k označuje index iterace. Dekompozice 

může být považována za ukončenou, pokud ze zbytku hik(t) již nelze extrahovat další 

modální funkce. Až je proces ukončen, původní signál je poté rozložen do jeho vlastních 

modálních funkcí. Když tyto IMF funkce sečteme, dostaneme původní signál. [27] [14] 

Po aplikaci EMD na signál lze na získané IMF uplatnit Hilbertovu transformaci. Po 

(18) 

(19) 

(20) 
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tomto kroku se dá původní signál s(t) vyjádřit takto:  

𝑠(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘(𝑡)𝑒𝑗 ∫ ω𝑘(𝑡)𝑑𝑡+0

𝑛

𝑘=1

 

Pomocí tohoto vztahu lze získat jak okamžitou amplitudu a(t), tak okamžitý kmitočet 

ω(t) jako funkci času. Díky tomuto postupu lze poté vypoččítat amplitudu jako funkci 

času a kmitočtu a poté jí vykreslit do grafu. Tento trojrozměrný graf je nazýván 

Hilbertovým amplitudovým spektrem. Taktéž lze získat Hilbertovo energetické 

spektrum, a to po použití vztahu:  

ℎ(𝜔) = ∫ 𝐻(𝜔, 𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 

4.2.4 Nelineární metody analýzy 

Obvykle se má za to, že signály EEG jsou generovány stochastickými procesy a tudíž 

mohou být charakterizovány statistickými metodami. Alternativní pohled na věc tvrdí, že 

EEG signály mohou být generovány nelineárními deterministickými procesy. Jelikož 

jsou nervové buňky nelineární povahy, bylo dokázáno, že EEG signály jsou velmi 

nepravěpodobně plně charakterizovány lineárními stochastickými modely. [15] 

Nelineární dynamické systémy jsou obvykle popisovány jejich stavy, které se vyvíjí 

v závislosti na systému nelineárních rovnic. Prostor, přes který se tyto stavy šíří, je znám 

jako fázový prostor a obsahuje všechny možné stavy, kterých může systém nabývat. 

Nelineární parametry byly široce aplikovány při analýze spánkových EEG. Mohou 

poskytnout informace k charakteristice specifických průběhů signálu nebo spánkových 

stádií. Mezi nelineární metody analýzy řadíme analýzy fraktálních a korelačních dimenzí, 

měření entropie, support vector machines (SVM) či Lyapunovy exponenty. [16] 

4.3 Způsoby klasifikace 

Poté, co jsou extrahovány příznakové vektory signálu, může být provedena jejich 

klasifikace. Tím se myslí rozřazení jednotlivých příznaků do charakteristických skupin. 

V této kapitole se budu zabývat možnostmi klasifikace příznakových vektorů. [11] 

 

Neuronové sítě 

Umělé neuronové sítě byly původně vyvinuty k tomu, abychom lépe porozumněli funkci 

lidského mozku. Jsou to matematické modely inspirované interakcemi neuronů v mozku 

a mohou být využity k řešení různorodých problémů. Neuronová síť se typicky skládá ze 

vstupní vrstvy, výstupní vrtstvy a několika skrytých vrstev mezi nimi. Vrstvy jsou 

poskládané z umělých neuronů. Neurony lineárně skládají jejich váhované vstupy a 

výstup je generován jejich nelineární výstupní funkcí. Při spojení několika neuronů jsou 

neuronové sítě schopné modelovat velmi komplexní nelineární systémy. Parametry 

neuronových sítí jsou typicky váhy, podle kterých jsou orientovány jejich vstupy. Tyto 

váhy jsou generovány učením neuronů. [11] 

Při učení dochází nejprve k inicializaci vah a prahu, ke kterým je následně 

(21) 

(22) 
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předložena trénovací dvojice skládající se ze vstupního vektoru a jemu odpovídajícímu 

výstupu. Po vypočítání aktuálního výstupu ho porovnáme s požadovaným výstupem. 

Jestliže je zjištěna odchylka, přizpůsobíme váhy. Učení probíhá v tzv. epochách. V dané 

epoše vyhodnotíme klasifikaci a ukončíme učení nebo zahájíme další epochu. Toto učení 

neuronové sítě probíhá s učitelem. Druhý typ učení je učení bez učitele. Síť s učitelem se 

snaží napodobit předkládané vzory, učí se z příkladů. Naopak u učení bez učitele obsahuje 

tréninková množina pouze vstupy sítě, síť sama organizuje tréninkové vzory a zjišťuje 

jejich souborné vlastnosti. [17] 

Při klasifikaci spánkových stádií lze využít již vyhodnocený hypnogram k naučení 

neuronové sítě, kterou se poté dá použít k vyhodnocení dalšiho hypnogramu.[11], [17] 

 

Shlukování 

Shlukování je proces rodělení dat do homogenních skupin, ve kterých jsou si všechny 

prvky navzájem podobné a zárověň odlišné od prvků jiných skupin. Nejjednoduší a 

nejběžnější metodou rozdělení dat do shluků je algoritmus k-means. Tento algoritmus 

předpokládá rozdělení do k shluků, jejichž středy (centroidy) jsou náhodně rozmístěny. 

Poté iterativně upraví pozice centroid tak, aby se co nejvíce příblížily reálným středům 

shluků. Tyto úpravy jsou vykonány pomocí minimalizace kvadratické odchylky.  

Algoritmus je relativně nenáročný na implementaci a výpočetní kapacitu počítače. Je 

ovšem možné, že kvůli prvotnímu náhodnému rozmístění centroid, nedokáže algoritmus 

detekovat reálné shluky. V praxi se tím pádem využívá více než jedno nastavení 

rozmístění centroidů. [11] 

 

Statistická klasifikace 

Statistické klasifikátory vetšinou rodělují prostor charakteristických rysů do různých tříd 

vypočítáním pravěpodobnosti, že rys patří do určité skupiny. Tím pádem jsou založeny 

spíše na statistických modelech. Mezi takové klasifikátory patří lineární diskriminační 

analýza či Markovův model. [11] 

 

Fuzzy klasifikace 

Fuzzy množiny byly vyvinuty za účelem matematicky popsat nejednoznačné třídy, které 

nemají pěvně dané hranice. Už od vývoje byl princip fuzzy množin používán 

k rozpoznávání vzorů a klasifikaci. Fuzzy klasifikátory nepředpokládají pevně danou 

příslušnost prvku k množině a tím pádem jsou vhodnější ke klasifikaci reálných dat, kde 

hranice mezi skupinami nemusí být pevně vytýčeny. Fuzzy klasifikátory jsou všestranné 

a mohou být využity v kombinaci s jinými typy klasifikátorů ke zlepšení jejich efektivity. 

[11]  

 

Rozhodovací stromy 

Systém rozhodovacích stromů je nelineární hiearchický systém, který umožňuje funkci 

uložení znalostí. Uložené znalosti lze z rozhodovacího stromu extrahovat nebo využít 

k analýze jiných dat. Rozhodovací stromy jsou tvořeny pomocí algoritmů. Z jejich 

struktury lze pomocí grafických výstupů interpretovat získané znalosti. Existuje více 
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druhů rozhodovacích stromu, které se mouhou líšit topologií a typem vstupních či 

výstupních proměnných. [24] 

4.4 Způsoby kvantitativního zhodnocení příznakových 

vektorů 

V této části práce je rozebíráno statistické vyhodnocení vypovídajících hodnot 

příznakových vektorů. Toho lze dosáhnout více způsoby. Prvním rozebíraným způsobem 

bude algoritmus ReliefF a druhým bude MATLAB funkce „rankfeatures“. 

4.4.1 Algoritmus ReliefF 

Relief algoritmy jsou obecné a účinné vyhodnocovače atributů. Jsou schopné detekovat 

podmínkové závislosti mezi atributy a poskytnout sjednocený pohled na estimaci atributů 

při regresi a klasifikaci. Navíc mají jejich odhady kvality přirozenou interpretaci. Zatímco 

byly tyto algoritmy dříve vnímány jako nástroj aplikovaný před učením modelu za účelem 

výběru podmnožin příznaků, jsou nyní úspěšné ve více oblastech. Mezi tyto oblasti patří 

například vedení konstruktivní indukce při rozhodovacím procesu či učení regresních 

stromů nebo je na ně nahlíženo právě také jako na metodu hodnocení příznaků. [28] 

Vstup: vektor atribut a hodnota třídy pro každký trénovací příklad 

 Výstup: vektor W odhadu vah atributů 

 1. nastavit všechny váhy W[A] :=0.0; 

 2. pro i := 1 až m 

 3. náhodně zvolit příklad Ri 

 4. nalézt souseda typu „nearest hit“ H a „nearest miss“ M; 

 5. pro A := 1 až a 

 6.   W[A] := W[A] – diff(A,Ri,H)/m+diff(A,Ri,M)/m 

 7. konec 

Obrázek č. 4: Pseudokód algoritmu Relief [28] 

Klíčovou myšlenkou originálníáho Relief algoritmu je posoudit kvalitu atributů dle 

toho, jak rozdílné jsou jejich hodnoty mezi příklady ležícími blízko sebe. Za tímto účelem 

je vybrán příklad Ri. Relief následně vyhledá dva nejbližší sousedy, jednoho ze stejné 

třídy, který je poté označen jako „nearest hit H“ a z jednoho z třídy jiné, který je značen 

„nearest miss M“. Tento proces aktualizuje odhad kvality W[A] pro všechny atributy A, 

přičemž záleží na jejich hodnotách Ri, M a H. Pokud mají příklady Ri a H jiné hodnoty 

atributu A, jsou poté příklady rozděleny stejnou třídou, což není žádoucí, a proto se sníží 

posouzení kvality W[A]. Na druhou stranu, pokud příklady Ri a M mají jinou hodnotu 

atributu A, jsou příklady rozděleny jinou třídou, což je žádoucí a zvyšuje se tak odhad 

kvality W[A]. Celý proces je zopakován m-krát, přičemž m je uživatelem zadaný 

parametr. 

Funkce diff(A,I1,I2) počítá rozdíl mezi hodnotami atributu A pro dva příklady I1 a I2. 

Pro nominální atributy je tato funkce definována jako:  

𝑑𝑖𝑓𝑓(𝐴, 𝐼1, 𝐼2) = {0 ; 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝐴, 𝐼1) = 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝐴, 𝐼2)

1: 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 (22) 
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a pro numerické atributy jako:  

𝑑𝑖𝑓𝑓(𝐴, 𝐼1, 𝐼2) =
|𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝐴, 𝐼1) − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒(𝐴, 𝐼2)|

𝑚𝑎𝑥(𝐴) − 𝑚𝑖𝑛 (𝐴)
 

 Funkce diff je také využívána pro výpočet vzdálenosti mezi příklady za účelem 

nalezení nejbližšího souseda. Celková vzdálenost je jednoduše suma vzdáleností skrz 

všechny atributy (Manhattaneská vzdálenost). Původní Relief může zpracovat nominální 

a numerické atributy. Nemůže se ovšem vypořádat s nekompletními daty a je limitován 

na dvoutřídní problémy. Jeho rozšíření ReliefF řeší tyto nedostatky. [28] 

Vstup: vektor atribut a hodnota třídy pro každký trénovací příklad 

 Výstup: vektor W odhadu vah atributů 

 1. nastavit všechny váhy W[A] :=0.0; 

 2. pro i := 1 až m 

 3. náhodně zvolit příklad Ri 

 4. nalézt k případů souseda typu „nearest hit“ H; 

 5. pro každou třídu, kde platí C ≠ třída(Ri) 

 6.  z každé třídy C nalézt k případů sousedů typu „nearest miss“ MjC  

 7. pro A := 1 až a 

 8.   W[A] := W[A] – ∑
diff(A,Ri,Hj)

mk
+𝑘

𝑗=1  

 9.  ∑ [
P(C)

1−P(třída(Ri))
∑ diff(A, Ri, Mj(C))k

j=1 ] /mkC≠třída(Ri) ; 

 10. konec; 

 

Obrázek č. 5: Pseudokód algoritmu ReliefF [28] 

ReliefF algoritmus není limitován pro dvoutřídní zadání. Je více robustní a může 

zpracovat i nekompletní či zašuměná data. Podobně jako Relief, ReliefF náhodně vybere 

příklad Ri. Potom ovšem vyhledá k jeho nejbližších sousedů ze stejné třídy, nazvaných 

„nearest hits Hj“.Také vyhledá k nejbližších sousedů z jiných tříd, nazývaných „nearest 

misses Mj(C)“. Aktualizuje odhad kvality W[A] pro všechny atributy A v závislosti na 

hodnotách pro Ri, Hj a Mj(C). Od aktuální váhy se odečíta hodnota Mj(C) a přičítá se k ní 

hodnota Hj. Tento postup je podobný postupu z jednoduššího algoritmu Relief. Rozdíl je 

ovšem v tom, že se zprůměrovává přínos všech „hits“ a „misses“. Přínos pro každou třídu 

sousedů typu „misses“ je váhován s pravděpodobnostní hodnotou jejich třídy ozanečenou 

P(C), která se odhaduje z trénovací množiny. Je žádoucí, aby přínos sousedů typu „hits“ 

a „misses“ byl vždy v intervalu <0,1> a také symetrický. Toho se dosáhne parametrem 

m, tudíž je výsledná váha v intervalu <-1,1>. Pro zpracování nekompletních dat se 

využívá funkce diff. Ve výsledku lze říci, že pro relevantní příznaky bude hodnota 

„nearest hits“ vyšší než hodnota „nearest misses“, a tím pádem se výsledná váha bude 

blížit k hodnotě 1. Pro méně relevantní příznaky se vásledná váha bude pohybovat kolem 

0, případně bude padat i do záporných hodnot. [28]     

4.4.2 Funkce „rankfeatures“ 

Funkce „rankfeatures“ řadí klíčové příznaky dle kriteria separability tříd. Využívá k tomu 

statistické testy. V této práci je využit Wilcoxonův neparametrický test a ROC analýza. 

Wilcoxonův test, jinak také nazývaný Mann-Whitneyův U test je neparametrická 

(23) 
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ekvivalent párového t-testu. Test předpokládá dvě různé sady dat ze dvou populací, kde 

mají data podobný rozměr a rozptyl, ale nemusí být symetrické. Test zkoumá rozdíl mezi 

dvěma mediány s nulovou hypotézou, která říka, že jsou si rovné. Jako ostatní 

neparametrické testy, Wilcoxonův test pracuje s neseřazenými daty. Základní postup 

spočívá v tom, že se všechna data seřadí do jednohou sloupce, poté se k nim připíše jejich 

pořadí (U) a následně se opět rozdělí do původních populací. Jestli je nulová hypotéza 

pravdivá, celkový součet pořadí by měl být zhruba stejný. Pro test významnosti se využije 

vztahu:  

𝐸(𝑈) = 𝑛𝑢(𝑁 + 1)/2 

Kde E(U) je pravděpodobnost U, nu je velikost testovaného vzorku a N 

je velikost obou testovaných vzorků dohromady. Následně je vypočítáno 

skóre z:  

𝑧 =
𝑈 − 𝐸(𝑈)

√𝑛1𝑛2(𝑁 + 1)/12
 

Ze skóre z lze poté potvrdit či vyvrátit nulovou hypotézu. [29] 

ROC (receiver operating characteristic) analýza je prováděna za účelem rozřazení 

objektů do dvou tříd. Podmínkou je, že zkoumaný objekt musí patřit právě do jedné 

z nich. Vypočtená plocha pod křivkou (AUC – area under curve) následně zobrazuje 

kvalitu rozhodovacího kritéria. [30] 

  

  

(24) 

(25) 
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4.5 Zhodnocení 

V následující tabulce jsou porovnány jednotlivé způsoby automatické klasifikace PSG 

signálů za účelem rozpoznání spánkových stádií převzaté z různých vědeckých článků. 

Tabulka č.1: Zhodnocení metod 

Zdroj Charakteristické rysy Způsob klasifikace Sledovaná stádia Úspěšnost 

[18] 

EEG: detekce K-
komplexu a 

spánkových vřeten, 
relativní výkon 

rytmů. EMG, EOG: 
průměrné a 

maximální hodnoty 

Fuzzy logika W, N1, N2, N3, R 

W: 94%        
N1: 94%      
N2: 88%      
N3: 97%         
R: 94% 

[19] 

EEG: časově-
frekvenční zobrazení 

pomocí uhlazené 
Winger-Villovy 

distribuce 

Metoda multiclass 
least squares 

support vector 
machines 

W, N1, N2, N3, R 

W: 88% 
N1:75,48% 
N2: 96,53% 
N3:92,42%    
R: 92,53% 

[20] 

EEG: Welchova 
spektrální analýza, 

statistické 
charakteristické rysy 

k-Nearest 
neighbor 

klasifikátor, C4.5 
rozhodovací strom 

W, N1, N2, N3, R 

W: 80% 
N1:7,33%    
N2: 88,9%   

N3: 65,34%   
R: 81% 

[21] 

EEG: energetické 
rysy extrahovány z 

EEG rytmů 
charakteristických 

vln 

Rekurentní 
neurální 

klasifikátor 
W, N1, N2, N3, R 

W: 70,8% 
N1:36,7%   
N2: 97,3%  
N3: 89,7%    
R: 89,5% 

[22] 

EEG, EMG, EOG: 
statistické 

charakteristické rysy 
EEG: energetické 
hodnoty rytmů a 

relativní RMS 
vlnkových 

koeficientů, EMG: 
relativní výkon 

pásma 12,5-32 Hz 

Vícevrstvá 
neuronová síť se 
zpětným šířením 

chyby 

W, N1, N2, N3, R 

W: 84,75% 
N1:64,56% 
N2: 85,55% 
N3: 92,01%   
R: 72,81% 

[23] 
EEG: výkonová 
spektra signálu 

Genetický fuzzy 
klasifikátor 

W, NREM, R 
W: 86,4% 

NREM: 84,1% 
R: 85,5%  
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4.6 Teoretický návrh algoritmu 

Jak bylo již vysvětleno, prvním krokem ve zpracování biosignálů je jejich 

předzpracování. To budu muset provést i v navrhovaném algoritmu zpracování PSG 

záznamu. Konkrétněji půjde o segmentaci a filtraci signálů. Speciálně u signálu EEG 

bude nutné zbavit se různých artefaktů a dle potřeby ho například rozdělit do jednotlivých 

rytmů v závislosti na frekvenční složce. [9] 

Následuje fáze extrakce charakteristických rysů. K tomuto cíli bych nejradši využil 

více metod, abych porovnal jejich efeketivitu. Po vytvoření tabulky na základě literární 

rešerše jsem došel k závěru, že nejefektivnější metoda automatické klasifikace je popsána 

ve zdroji [18]. Tato metoda spočívá v extrakci K-komplexů, spánkových vřeten a 

vypočítání relativního výkonu jednotlivých rytmů signálu EEG. Ze signálů EMG a EOG 

se extrahují statistické charakteristické rysy v podobě průměrných a maximálních hodnot. 

[18]  

Charakteristika pohybu očí pomocí EOG je vykonána posouvacím přesahujícím 

oknem o délce 3 s, které sekundu po sekundě projíždí levý i pravý EOG kanál. V tomto 

okně se počítá amplituda signálu, což je rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou 

každého signálu. Opakováním tohoto procesu  napříč záznamem vytváří dva amplitudové 

signály, jeden pro každý kanál. Za účelem vytvoření jednoho parametru, který by 

popisoval EOG nezávislé na kanálech, jsou amplitudové signály zprůměrovány a vzniká 

tak jeden signál, který popisuje celkové EOG. [18] 

U EMG je provedena podobná analýza amplitudy jako u EOG. S použitím 3 sekundy 

trvajícího okna a jeho posunu sekundu po sekundě po signálu, dostaneme nový 

amplitudový signál. Tentokrát jsou ovšem amplitudy tvořen jako průměr absolutní 

hodnoty EMG vzorků, které se nacházejí v okně. Tato definice amplitudy je lépe 

situovaná pro vysokofrekvenční povahu EMG signálu. [18] 

Zpracování EEG aktivity začíná s aplikací STFT metody s třísekundovým oknem a 

dvousekundovým přesahem k výpočtu časově-frekvenční analýzy. V každém okně je 

určena hustota výkonového spektra (PSD) za použití pásmové propusti a integrací 

korespondujícího umocněného spektra na filtrované okno. Tímto způsobem dostanem 

čtyři hodnoty PSD: PSDα, PSDβ, PSDγ a PSDδ. Určíme, že: 

 

PSDT = PSDα + PSDβ + PSDγ + PSDδ 

 

a že relativní výkonová proporce (rPSD) pro každé pásmo x je poté spočítána jako: 

 

rPSDx = PSDx/PSDT, x = {α, β, γ, δ}. 

 

Následně jsou k dispozici dvě derivace EEG signálu. Konečné parametry jsou 

vypočítany průměrováním odpovídajících hodnot obou derivací. Dále se z EEG signálu 

extrahují spáková vřetena a K-komplexy. [18] 

Klasifikace je provedena na principu fuzzy množin. Tím pádem je každý okamžik 

(16) 

(17) 



28 

 

průběhu signálu ohodnocen stupněm příslušnosti ke všem spánkovým stádiům. To nám 

poskytuje spojitý vývoj spákových stádií. [18] 

 Tuto metodu automatické klasifikace bych poté chtěl porovnat s metodami 

popsanými ve zdrojích [20] a [21], které jsou založeny na Welchově spektrální analýze, 

respektive na extrakci energetických rysů. Co se týče klasifikace charakteristických rysů, 

opět bych rád využil více metod, protože jak jsem již popsal v kapitole o klasifikaci, 

nejúčinější postup je právě jejich kombinace.  

 

 

Obrázek č. 6: Blokové schéma klasifikace PSG záznamu 

  

PSG záznam Předzpracování 

signálů 

Extrakce 

charakteristických 

rysů 

Klasifikace 
stádií 

Zpracovaný 

výstup 
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5 PROGRAMOVÁ ČÁST 

V této části bakalářské práce spočívala úloha v realizaci zvoleného postupu extrakce 

příznakových vektorů a následného kvantitativního zhodnocení jejich výpovědní hodnoty 

na sadě záznamů dostupných na UMBI. Kvantitativní zhodnocení spočívá ve využití 

algoritmů popsaných v předešlé části práce.  

Obrázek č. 7: Vývojový diagram úpravy signálu 

Poskytnutá sada dat byla složena z PSG záznamů naměřených na deseti pacientech, 

kteří trpěli hypertenzí a spánkovou apnoe. Tato data byla uložena ve formátu buňkových 

polí, přičemž měla až 24 sloupců po 10ti buňkach v každém sloupci. V poslední buňce 

v každém sloupci byl některý z naměřených signálů a ve sloupci posledním byl 

vyhotovený hypnogram. Každá hodnota v hypnogramu zastupovala jednu epochu (tj. 30 

s) spánku. Tyto hodnoty byly následující: hodnota 0 zastupovala stádium W; hodnoty 1, 

2 a 3 zastupovali stádia N1, N2 a N3 respektive; hodnota 5 zastupovala stádium REM a 

hodnota 9 zastupovala nehodnocenou část signálu.  

Obrázek č. 8: Hypnogram (pacient č. 10) 

 Všechny zájmové signály (EOG, EEG a EMG) byly vzorkované s vzorkovací 

frekvencí 256 Hz. EOG a EEG byly taktéž předem vyfiltrovány horní propustí 0,3 Hz, 

dolní propustí 70 Hz a pásmovou zádrží na síťový brum (50 Hz). Signál EMG byl 

vyfiltrován horní propustí 10 Hz, dolní propustí 100 Hz a pásmovou zádrží 50 Hz.  
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Obrázek č. 9: Část původního signálu EEG (10000 vzorků) 

5.1 Postup extrakce příznakových vektorů 

Zvolený postup spočíval v kombinaci několika postupů popsaných ve vědeckých 

článcích. Nejprve bylo ovšem nutné vybrat jednotlivé signály, ze kterých bylo v plánu 

vektory extrahovat a následně je vhodně předzpracovat. 

5.1.1 Výběr a předzpracování signálů 

Po načtení všech PSG dat ze souboru „*.mat” bylo určeno, že záznamy EOG jsou ve 

sloupcích 2 a 3. Pro záznam EEG byl použit sloupec č. 4 s označením „Fz-Cz“. Z tohoto 

označení je patrné, že jde o záznam naměřený mezi frontální a centrální elektrodou. Pro 

EMG záznam byl vybrán signál naměřený z brady pacienta ve sloupci č. 8 označeném 

jako „Chin1Chin2“.  

 Po této selekci byl signál EEG normalizován a profiltrován řadou filtrů. První 

filtrace spočívala v pásmové propusti o mezních frekvencích 0,3 Hz a 35 Hz. K tomuto 

účelu byl využit filtr zkounstruován pomocí funkce „fdesign.bandpass“. K samotné 

filtraci byl následně využit příkaz „filtfilt“. Pomocí filtrů sestrojených za pomoci stejné 

funkce s rozdílnými mezními frekvencemi byl EEG signál poté rozdělen do čtyř 

charakteristických rytmů: alfa (8 – 13 Hz), beta (13 – 30 Hz), delta (0,5 – 4 Hz) a théta 

(4 – 8 Hz).  
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Obrázek č. 10: Alfa pásmo části EEG signálu po normalizaci a filtraci (10000 vzorků) 

5.1.2 Extrakce příznakových vektorů 

Jako první sada příznakových vektorů byly vybrány výkonové hustoty (PSD) 

jednotlivých EEG rytmů. Toho bylo dosaženo utvořením spektrogramů s třísekundovým 

oknem a přesahem 2 sekundy pomocí příkazu „spectrogram“. Výstupem tohoto příkazu 

jsou tři matice. Jedna matice obsahuje vektor čísel odpovídající vzorkům výsledného 

spektrogramu a druhá obsahuje celočíselné hodnoty frekvence, které se v tomto případě 

pohybují v rozmezí <0,256>. Třetí matice je matice komplexních hodnot obsahující 

hodnotu výkonu pro každý vzorek a každou hodnotu frekvence. Tato třetí matice byla 

následně převedena do absolutních hodnot. U každého vzorku ve spektrogramu byla poté 

vybrána průměrná hodnota z jeho výkonových hodnot pro všechny frekvence. Pro 

odstranění extrému byly tyto průběhy déle filtrovány mediánovým filtrem s oknem o 

velikosti 31 vzorků.

 

Obrázek č. 11: PSD průběhy jednotlivých rytmů EEG signálu  

Další sada příznakových vektorů byla extrahována pomocí algoritmu EEMD 

(ensemble empiric mode decomposition). Tento algoritmus se liší od klasického EMD 

tím, že je k signálu přidán bílý šum, který na sebe naváže vysokofrekvenční rušení a to je 
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možné tak lépe odfiltrovat vyloučením frekvence nejvyššího komponentu. EEMD byl 

proveden na epochách trvajících 7680 vzorků (30 s). 

Obrázek č. 12: Vlastní modální funkce 1-4 (IMF 1-4) z části EEG signálu – 10000 

vzorků 

Obrázek č. 13: Vlastní modální funkce 5-8 (IMF 5-8) z části EEG signálu – 10000 

vzorků 

Z každé epochy bylo vybráno osm mediánů v osmi průbězích. První dva průběhy 

byly ovšem z dalšího postupu vyloučeny, jelikož byly těžce zašuměné. 

Takto vzniklé vektory byly poté transformovány pomocí Hilbertovy transformace. 

Z výsledků této transformace byla nejprve extrahována okamžitá frekvence a výkonová 

obálka, která je získána jako absolutní hodnota transponované matice získané pomocí 

funkce HHT aplikované na signál, který podstoupil EEMD. 

Jak již bylo zmíněno, EMG data byla brána z měření provedené na bradě pacienta. 

Data z EMG snímání byla nejprve vyfiltrována pomocí mediánového filtru s oknem 

velikosti 21 vzorků a následně je signál normalizován. Poté byla ze signálu počítána 

„amplituda“. Této „amplitudy“ je dosaženo za pomocí 3 sekundy trvajícího plovoucího 

okna s přesahen 1 s. Následně byl vypočten průměr absolutní hodnoty EMG vzorků 
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v daném okně. Tato definice amplitudy by měla být lépe situována pro myografický 

signál a jeho vysokofrekvenční povahu. 

Obrázek č. 14: EMG „amplituda“ 

Oba svody pro EOG signál byly nejprve vyfiltrovány mediánovým filtrem o velikosti 

okna 21 vzorků. Poté byly signály normalizovány. Následně byla podobně jako u případu 

EMG vypočtena amplituda. Tato amplituda je vypočtena díky plovoucímu oknu o 

velikosti 3 s a s přesahem 1 s. Toto okno projíždí jak levý, tak pravý EOG kanál a vždy 

extrahuje rozdíl mezí maximální a minimální hodnotou v okně. Tyto dva výsledné signály 

byly poté zprůměrovány a vznikl tak jeden signál popisující celé EOG měření.  

 

Obrázek č. 15: EOG amplituda 

5.2 Statistické zhodnocení příznakových vektorů 

Všechny statistické metody kvantitativního hodnocení dat jsou zaměřeny na data, která 

neodpovídají normálnímu rozložení, jelikož byly příznakové vektory otestovány pomocí 

příkazu „jbtest“. Tento algoritmus aplikuje na data test Jarque-Bera, což je test, který má 

nulovou hypotézu takovou, že data jsou normálně rozložená. Pokud tedy je výstupem 

hodnota 0, data jsou normálně rozložená. Výstup byl ovšem u všech testovaných dat 1, a 

tudíž nejsou normálně rozložená.  
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Pro další postup musely být také hypnogramy upraveny tak, aby v nich nebylo 

obsaženo stádium „unscored“ a také, aby se všechna stádia NREM spánku sloučila do 

jednoho, jak je instrováno v zadání bakalářské práce. Také bylo nutno upravit příznakové 

vektory na stejnou velikost, jakou měly upravené hypnogramy. 

Obrázek č. 16: Upravený hypnogram pro hodnotící účely 

V prostředí MATLAB je algoritmus ReliefF zprostředkován funkcí „relieff“. 

Vstupem funkce jsou příznakové vektory, výsledný hypnogram, koeficient k o hodnotě 

3, který reprezentuje fakt, že v hypnogramu jsou tři třídy (W, NREM, REM) a kritéria 

určující funkci příkazu ‘method’ a ‘classification’. Prvním výstupem jsou seřazené 

indexy příznakových vektorů dle jejich váhy a druhým výstupem jsou samotné váhy.  

Jedním ze vstupů do funkce „rankfeatures“ byl hypnogram, který byl vždy převeden 

na binární matici, kde bylo zájmové stádium reprezentováno hodnotou 1 a ostatní stádia 

byla reprezentována hodnotou 0. Dalším vstupem byly příznakové vektory a následně 

specifikace pro Wilcoxonův test či ROC analýzu. Výstupem funkce bylo pořadí 

příznakových vektorů dle vypočítaných vah a následně i samotné váhy. 
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6 VÝSLEDKY A ZHODNOCENÍ 

Tato část práce se zabývá zhodnocením výsledků získaných pomocí dříve popsaných 

algoritmů ReliefF a funkce „rankfeatures“, která využívá Wilcoxonův test a ROC 

analýzu. Tyto algoritmy byly použity na příznakové vektory extrahované ze všech 10ti 

poskytnutných pacientských dat (004.mat, 005.mat, 006.mat, 007.mat, 008.mat, 009.mat, 

010.mat, 012.mat, 014.mat, 015.mat).  

Prvním tématem v této sekci je využití algoritmu ReliefF a popis touto metodou 

dosažených výsledků. Níže je vytvořen krabicový graf. Krabicový graf zobrazuje medián 

hodnot červenou čarou, modrý obdelník ohraničuje první a třetí kvartil (percentil 25 a 75) 

a černé horizontální čáry (tzv. vousy) vyznačují hodnoty, které ještě algoritmus považuje 

za přilehlé. Jakékoli jiné hodnoty jsou považovány za extrémy a jsou vyznačeny 

červeným křížkem. 

Obrázek č. 17: Vyhodnocení příznakových vektorů dle algoritmu ReliefF – (PSD: 

Alfa, Beta, Theta, Delta; EOG + EMG amplitudy; výkonové obálky a okamžitá 

frekvence z jednotlivých IMF průběhů (3 – 8)) 

Jak lze vidět z grafu. algoritmus ReliefF vyhodnotil příznakový vektor PSD delta 

jako vektor s největší výpovědní hodnotou, i když má relativně velký rozptyl. Za ním 

následuje PSD alfa a amplituda EOG. Z vektorů získaných pomocí Hilbert-Huangovy 

transformace byly ohodnoceny jako nejsměrodatnější výkonové obálky extrahované ze 

čtvrtého průběhu vlastních modálních funkcí. Ovšem oproti vektorům získaných pomocí 

PSD a vektoru amplitudy EOG nemá žádný z těchto vektorů vyšší výpovědní hodnotu.  

Po vyhodnocení algoritmu ReliefF byla využita funkce „rankfeatures“ pro všechna 

zájmová stádia (REM, NREM a W). Zde jsou uvedeny krabicové grafy zobrazující 

výsledky využití funkce „rankfeatures“ pro stádium REM jak při využití Wilcoxonova 

testu, tak pří využití algoritmu ROC. 
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Obrázek č. 18: Vyhodnocení příznakových vektorů pro stádium REM dle funkce 

„rankfeatures“ pomocí Wilcoxonova testu – (PSD: Alfa, Beta, Theta, Delta; EOG + 

EMG amplitudy; výkonové obálky a okamžitá frekvence IMF průběhů (3 – 8)) 

Obrázek č. 19: Vyhodnocení příznakových vektorů pro stádium REM dle funkce 

„rankfeatures“ pomocí algoritmu ROC – (PSD: Alfa, Beta, Theta, Delta; EOG + EMG 

amplitudy; výkonové obálky a okamžitá frekvence IMF průběhů (3 – 8)) 

Oba vyhodnocovací algoritmy funkce „rankfeatures“ vyhodnotily PSD rytmu alfa 

jako nejsměrodatnější příznakový vektor. To relativně odpovídá realitě, jelikož je známé, 

že alfa vlny mají ve stádiu REM zvýšenou aktivitu. V případě ROC analýzy se na druhém 

místě objevuje PSD rytmu delta a v případě Wilcoxonova testu druhé místo dělí mezi 

PSD rytmu delta a beta. Dá se tedy říci, že oba způsoby vyhodnotily PSD rytmu delta 

jako relativně směrodatný příznakový vektor. Je ovšem zajímavé, že amplituda EOG se 
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nepohybuje na vyšších umístěníc. To z toho důvodu, že REM stádium je přímo odvozeno 

od předpokladu rychlého pohybu očí (rapid eye movement), ale i přesto algoritmy 

nevyhodnotily vektor EOG amplitudy za přespříliš směrodatný. Co se týče vektorů 

získaných pomocí HHT, Wilcoxonův test vyhodnotil jako relativně užitečné vektory 

okamžitých frekvencí získaných z IMF 4 a IMF 6. Naopak ROC analýza udělila nevyšší 

váhy vektorům výkonových obálek z průběhů IMF 5 a IMF 8.  

Dále následuje stádium NREM. 

Obrázek č. 20: Vyhodnocení příznakových vektorů pro stádium NREM dle funkce 

„rankfeatures“ pomocí Wilcoxonova testu – (PSD: Alfa, Beta, Theta, Delta; EOG + 

EMG amplitudy; výkonové obálky a okamžitá frekvence IMF průběhů (3 – 8)) 

Obrázek č. 21: Vyhodnocení příznakových vektorů pro stádium NREM dle funkce 

„rankfeatures“ pomocí ROC analýzy– (PSD: Alfa, Beta, Theta, Delta; EOG + EMG 

amplitudy; výkonové obálky a okamžitá frekvence IMF průběhů (3 – 8)) 
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V případě hodnocení příznakových vektorů stádia NREM se již dva vyhodnocovací 

algoritmy funkce „rankfeatures“ na nejsměrodatnějším vektoru neshodly. Algoritmus 

ROC označil za nejvýznamější vektory PSD rytmu delta a theta. To by odpovídalo 

skutečnosti, že tyto rytmy jsou nejaktivnějšími rytmy ve stádiích NREM (speciálně N2 a 

N3). Naopak algoritmus Wilcoxonova testu za nejvýznamější vektor označil vektor 

amplitudy EOG. K tomuto hodnocení mohlo dojít proto, že neaktivita pohybu očí 

v NREM stádiu může být také brána jako charakteristický rys, a proto to tak algoritmus 

vyhodnotil.  ROC analýza určila PSD vektory všech rytmů za velmi podobně 

vypovídající. Co se týče vektorů získaných pomocí Hilbert-Huangovy transformace, 

nejvyšší výpovědní hodnotů má podlě obou hodnotících algoritmů vektor výkonových 

obálek extrahovaný z průběhu vlastní modální funkce č. 4 (IMF 4). V případě ROC 

analýzy se umístil dokonce výše než jeden z PSD vektorů (beta). Vektory okamžitých 

frekvencí ovšem opět nebyly vyhodnoceny jako velmi směrodatné.  

Posledním testovaným stádiem je stádium W. 

Obrázek č. 22: Vyhodnocení příznakových vektorů pro stádium W dle funkce 

„rankfeatures“ pomocí Wilcoxonova testu – (PSD: Alfa, Beta, Theta, Delta; EOG + 

EMG amplitudy; výkonové obálky a okamžitá frekvence IMF průběhů (3 – 8)) 
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Obrázek č. 23: Vyhodnocení příznakových vektorů pro stádium W dle funkce 

„rankfeatures“ pomocí ROC analýzy – (PSD: Alfa, Beta, Theta, Delta; EOG + EMG 

amplitudy; výkonové obálky a okamžitá frekvence IMF průběhů (3 – 8)) 

Stejně jako v případě hodnocení vektorů pro stádium NREM, i pro stádium W vybral 

algoritmus Wilcoxonova testu jako nejsměrodatnější vektor amplitudy EOG. U analýzy 

ROC se EOG amplituda objevuje také relativně vysoko, ale ne tak vysoko jako PSD 

rytmu theta. PSD rytmu theta je ovšem vysoko umístěn i v případě Wilcoxonova testu, 

navíc má velmi malý rozptyl hodnot, takže se dá říci, že je tato hodnota je velmi 

konzistentní napříč všemi pacienty. Co se týče výkonových hustot ostatních rytmů, jejich 

hodnocení jsou relativně podobné, i když pořadí se u obou metod analýzy liší. V případě 

vektorů výkonových obálek získaných ze signálu po HHT byly nejlépe ohodnoceny 

výkonové obálky z IMF 3 a IMF 4, následovány výkonovou obálkou z průběhu IMF 8. 

Vektory okamžité frekvence analyzované ze signálu po HHT nehrají ani v tomto případě 

moc velkou roli.  

Tabulka č. 2: Dva nejlépe ohodnocené příznakové vektory od každého pacienta 

v každém spánkovém stádiu za pomocí funkce „rankfeatures“ 

  REM - Wil REM - ROC NREM - Wil NREM - ROC W - Wil W - ROC 

  1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

pac 4 EMG Alfa Alfa Delta EOG  Alfa Alfa EOG EOG Alfa EOG Alfa 

pac 5 EOG Delta Delta Alfa EOG  Theta Theta Delta Theta EOG Theta  Delta 

pac 6 Alfa IF 8 Alfa Delta Beta Theta Theta Delta Beta Theta Theta  Beta 

pac 7 Alfa EN 3 Alfa Delta Delta Beta Delta Alfa Beta Delta Delta EN 5 

pac 8 Beta EN 3 Beta EN 3 EOG  Theta EOG Theta EOG Theta EOG Theta 

pac 9 Alfa Beta EMG EOG Beta Alfa Theta Delta Alfa Beta Alfa Theta 

pac 10 Alfa IF 7 Alfa Beta EOG  Alfa Alfa Theta Beta EOG Beta Theta 

pac 12 Delta Theta Delta Theta Theta Delta Theta Delta EOG Theta Theta  Alfa 

pac 14 Beta Theta Beta Delta EOG  Alfa Alfa EOG EOG Alfa EOG Alfa 

pac 15 Alfa Beta Alfa Beta EOG  Delta EOG Delta EOG Delta EOG Theta 
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7 ZÁVĚR 

V první části této bakalářské práce se nachází literární rešerše na témata polysomnografie 

a spánku. Přesněji jde o popis měřených biosignálů, jednotlivých spánkových stádií a 

spánkových poruch. Na tuto část navazuje výtah možných metod předzpracování signálů, 

analýzy, klasifikace a kvantitativního zhodnocení příznakových vektorů. Tato část je 

uzavřena tabulkou popisující již publikované metody automatické klasifikace a 

předběžným návrhem dále zpracovaného algoritmu. 

V druhé polovině bakalářské práce je popsán zvolený způsob předzpracování signálů 

a extrakce příznakových vektorů. Mezi tyto vektory patří výkonové hustoty (PSD) 

jednotlivých EEG rytmů, amplituda EOG, amplituda EMG a parametry extrahované ze 

signálu po aplikaci algoritmu EEMD a částečné HHT, jimiž jsou výkonové obálky a 

okamžitá frekvence. Tyto příznakové vektory byly extrahovány ze signálů naměřených 

na 10ti pacientech a následně byly kvantitativně zhodnoceny algoritmem ReliefF a funkcí 

„rankfeatures“ z prostředí MATLAB. V další kapitole se nachází vyobrazení získaných 

výsledků pomocí krabicových grafů a jejich diskuze. 

Algoritmus ReliefF určil PSD vektory a vektor amplitudy EOG jako vektory 

s nejvyšší výpovědní hodnotou. Zcela nejvyšší výpovědní hodnotu měl podle něj vektor 

PSD rytmu delta. Funkce „rankfeatures“ ovšem hodnotila vektory pro každé stádium 

individuálně a PSD vektor rytmu delta byl nejlépe hodnocený pouze v jednom případě, a 

to u ROC analýzy při stádiu NREM. Jinak se hodnoty výsledků mezi měřeními u 

jednotlivých stádií docela lišily. To je ovšem relativně předpokládatelné, jelikož se 

v každém stádiu projevují jiné aspekty signálů. Určitá korelace se dala místy nalézt mezi 

hodnocením metodou za použití Wilcoxonova testu a ROC analýzou, ale nijak významná 

korelace to nebyla, jelikož obě metody hodnotí jiným způsobem. Dalším faktorem 

ovlivňujícím výsledky byl i fakt, že PSG data nebyla vždy naměřena na pacientech 

s fyziologickým spánkem, tudíž byly poměry mezi podíly jednotlivých stádií mimo 

normu. Speciálně šlo občas o velmi malé zastoupení stádia REM.  
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