
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra měřící a řídící techniky

Analýza signálu EEG
EEG signal analysis

2010                 Jakub Jirka



Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny  

literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.

.................................................

Jakub Jirka

Datum odevzdání diplomové práce: 7. 5. 2010



Poděkování

Děkuji Ing. Jitce Mohylové, Ph.D. za vedení mé diplomové práce bez, které by tato práce  

nevznikla a za mnohé návrhy a rady, které ji v mnoha směrech obohatily.



Abstrakt
Cílem této  práce  je  vytvoření  multiplatformní  aplikace,  pro  analýzu  EEG  signálu. 

Součástí  této  aplikace  je  i  vytvoření  nezávislé  a  znovupoužitelné  knihovny  napsané  v 
programovacím jazyce python, pro analýzu a zpracování EEG signálu. 

Aplikace zpracovává data, která jsou uložena ve formátu Micromed trc nebo ASCII, ale  
koncepce aplikace a použitý návrhový vzor dovoluje rozšíření o další typy datových úložišť.

Knihovna psaná v jazyce python obsahuje základní metody analýzy EEG signálu jako 
je  spektrální  analýza  pomocí  rychlé  fourierovy  transformace  dále  obsahuje  podporu  pro 
digitální  filtry  a   metody  analýzy  založené  na  datech  získaných  z  rychlé  fourierovy 
transformace. 

Uživatelská část aplikace podporuje výběr metody analýzy nebo filtrace z knihovny nad 
načtenými dat.

Software je navržen pro rozšíření o další algoritmy analýzy EEG signálu, které mohou 
být přidány do knihovny.

Klíčová slova
EEG, Micromed, python, eclipse, qt, signál, analýza

Abstract
This diploma thesis aims to create EEG analysis software. Part of this software is set of 

reusable independent libraries for EEG analysis written in Python programming language.
Application  process  data  stored  in  Micromed  trc  file  format  or  ASCII  file  format. 

Conception of this application and used design pattern allows to extend data storage format in 
future.

Library written in python language wrap basic EEG processing algorithms such as FFT 
for spectrum analysis, support for digital filter design and advanced analysis methods based  
on fast fourier transform.

User interface support analysis method choice from library over read data.
Analyzed  data  are  stored  in  trc  file  format,  that  is  file  format  used  by  Micromed 

company.
Software is written in a modular concept thus it can be extended in future with new 

analysis  methods  added into library that  can be reused by the main  application with user 
interface.
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Seznam použitých zkratek

Neuron Nervová buňka, která je schopna vést 

informaci v podobě elektrického signálu

EEG Elektroencefalogram – záznam časové 

změny elektrického potenciálu populace 

mozkových buňek.

Python Interpretovaný multiparadigmatický a 

multiplatformní "skriptovací" jazyk.

QT Multiplatformní grafická knihovna pro 

vytváření grafických uživatelských rozhraní

Permeabilita Propustnost látek

CNS Centrální nervová soustava

AP Akční potenciál

EP Evokovaný potenciál

AD převodník Analogově digitální převodník

MVC Návrhový vzor Model View Controller

DFT Discrete Fourier Transform (Diskrétní 

fourierova transformace)

FFT Fast Fourier Transform (Rychlá fourierova 

tansformace)

ICA Independent Component Analysis (Metoda 

analýzy nezávislých komponent)

PCA Principal Component Analysis (Metoda 

analýzy hlavních komponent)

NumPy Numerical python

SciPy ScientificPython

Framework Sada počítačových knihoven
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Analýza signálu EEG

 1 Úvod
Hlavní náplní  této práce je tvorba softwarové aplikace pro analýzu signálu EEG. K 

řešení takovéhoto zadání a co nejlepšímu zpracování dané problematiky nestačí pouze volba 
vhodného  programovacího  jazyka,  knihoven  a  dalších  částí  nezbytných  pro  napsání  této 
aplikace ale je také potřeba dobře pochopit princip vzniku a přenosu zkoumaného signálu od 
samotného  neuronu  a  chemických  reakcí  na  postsynaptických  membránách  přes  změření  
signálu na povrchu hlavy, jeho zesílení, filtraci, převodu a uložení do počítače. 

Tato  práce  tedy nepojednává  pouze o  návrhu softwaru,  který zpracovává naměřená 
EEG data ale také o tom jak a kde tato data vznikají a jakou cestou se dostanou do podoby 
signálu, který tato aplikace zpracovává.

Softwarové zpracování  EEG signálu v  počítači  přináší  nespočet  výhod oproti  starší 
metodě záznamu na papír a to sice možnost rychlé analýzy i během monitorování (on the fly), 
u starší  metody vyžadovalo dlouhodobou praxi  pro analýzu a nalezení  určitých segmentů, 
proto je reprezentace dat v počítači mnohem rychlejší a méně namáhavější pro obsluhující  
personál. Další výhodou je nepoměrně větší datová kapacita v podobě uložených digitálních 
dat oproti archivům s velkým množstvím EEG záznamů na papíře (8h záznamu = cca 800m 
papíru). Možnost archivace na přenositelných médiích (DVD, BD)

Druhá kapitola (Vznik EEG signálu) po úvodní první kapitole pojednává o vzniku EEG 
signálu v koře mozkové na buněčné úrovni neuronů, jejichž aktivita je zdrojem EEG signálu.  
V této kapitole jsou také probrány projevy organizmu, které jsou příčinou zkreslení měřeného 
signálu tzv. artefakty a nebo jsou klasifikovány jako nefyziologické např. epileptický záchvat.

Třetí  kapitola  (Elektroencefalografie)  této  práce  popisuje  měřící  řetězec 
elektroencafalografu  a  záznam  EKG  s  popisem  pozorovaných  jevů.  Tato  kapitola  je 
zakončena popisem ukládání dat do osobního počítače.

Čtvrtá  kapitola  (Metody  zpracování  EEG  záznamu)  popisuj  metody  přípravy  a 
zpracování EEG signálu (filtrace, úpravy) základní a pokročilé metody analýzy EEG signálu 
včetně popisu použitých algoritmů.

Pátá  kapitola  (Prostředky  pro  vývoj  software)  popisuje  volbu  a  samotné  vývojové 
prostředí, programovací jazyk, použité knihovny

Šestá kapitola (Aplikace pro analýzu EEG signálu teegPy) popisuje návrh a realizaci 
software spolu s knihovnami pro analýzu signálu EEG.

Sedmá  kapitola  (Testování  aplikace  teegApp)  popisuje  průběh  testování  aplikace 
teegApp na naměřených datech.

1



Analýza signálu EEG

 2 Vznik EEG signálu
Na genezi EEG signálu se podílejí zejména postsynaptické potenciály,  v menší míře 

potenciály dendritické. Nejméně ke vzniku EEG přispívají akční potenciály, které mají sice 
větší  amplitudu,  ale  jejich  trvání  je  významně  kratší  a  nevyskytují  se  tak  často  jako 
postsynaptické potenciály.  Důležitými  buňkami,  které  mají  významný vliv na vznik EEG, 
jsou podkorové neurony (lokalizované zejména v thalamu),  které vykazují  pacemakerovou 
aktivitu a jejichž axony široce divergují do mozkové kůry. Elektrická aktivita těchto buněk 
způsobuje  postsynaptickou  odpověď  velkého  počtu  korových  neuronů,  kterou  lze  pak 
registrovat  pomocí  elektroencefalografie.  K  tomu,  aby  na  EEG  záznamu  byla  viditelná 
elektrická aktivita, je zapotřebí synchronizované elektrické aktivity vysokého počtu korových 
neuronů. EEG tedy vzniká jako důsledek sumace časově sladěné elektrické aktivity obrovské 
populace nervových buněk. Vznikají tzv. makrorytmy.

EEG záznam je potom množina nesoucí informaci o elektrické aktivitě neuronu v čase.
Tato kapitola popisuje samotný zdroj a vodič výše zmíněného signálu neuron a popisuje 

elektrickou aktivitu zaznamenávanou elektroencefalogramem.

 2.1 Zdroj a vodič signálu – neuron
Jak již bylo zmíněno zaznamenávaný signál je výsledkem sumace elektrické aktivity 

velké populace nervových buněk (neuronů). Jak tedy zdroj tohoto elektrického signálu vypadá 
z  jakých  částí  se  skládá  a  jak  tento  elektrický  signál  vzniká  je  popsáno  v  následujících 
odstavcích. 

Samotný prvotní vzruch také nazývaný akční potenciál vzniká v některém s vyšších 
center mozku, ať už se jedná o centrum zrakové, sluchové, čichové, motorické nebo jakékoliv 
další. Tento vzruch je potom dále šířen do celého těla do příslušných částí nervovými vlákny,  
které se skládají z mnoha miliónů propojených nervových buněk neuronů. Neurony dokáží 
rychle  přenášet  informace o vzruchu ve formě podráždění.  Klíčovou strukturou k přenosu 
podráždění  je  speciální  cytoplasmatická  membrána  neuronu  (neuronální  membrána)  viz.  
(kapitola 2.1.4 Neuronální membrána).

Jak tedy tyto nervové buňky vypadají a jak se po nich šíří vzruch (akční potenciál) je  
popsáno v následujících kapitolách.

Na  následujícím  obrázku  je  ilustrováno  tělo  nervové  buňky  (neuronu),  které  bude 
popsáno v následujících kapitolách.
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Analýza signálu EEG

 2.1.1 Jádro neuronu - soma
Tělo  neuronu  (soma)  je  část  nervové  buňky,  ve  které  je  uloženo  buněčné  jádro 

(nucleus) jehož průřez lze vidět na (Ilustrace 2).
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Ilustrace 1: Tělo neuronu s popisem jednotlivých částí [13]

Ilustrace 2: Detail jádra nervové buňky (neuronu) [13]
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Jádro  je  poměrně  velké,  kulovité  nebo oválné,  ve  kterém se vyskytuje  jedno velké 
jadérko. V cytoplasmě těla (neuroplasma)  jsou organely a struktury shodné s organelovou 
výbavou  ostatních  somatických  buněk,  obzvláště  pak  drsné  a  hladké  endoplasmatické 
retikulum,  které  v  perikaryu  tvoří  dynamickou  strukturu  nazývanou  Nisslova  tigroidní 
substance,  a  Golgiho  komplex,  který  byl  poprvé  popsán  právě  v  nervové  buňce.  V  těle 
neuronu, stejně tak i v jeho výběžcích, se nachází spousty mitochondrií.

 2.1.2 Výběžky neuronu
Výběžky neuronu dělíme na dva typy podle délky:

• dendrity – krátké, dostředivé
• axony(neurity) – dlouhé, odstředivé

Výběžky  jsou  inteligentní  části  neuronu,  které  vedou  informaci  (el.  vzruch)  k 
distálnímu konci k synapsím, kde je informace o vzruchu předána pomocí neurotransmiteru 
receptorům další nervové buňce (neuronu). Ilustrace viz. (Ilustrace 2).

Výběžky se nazývají inteligentními částmi  neuronu protože v případě, kdy dojde ke 
zničení neurocytu výběžky degenerují a zanikají. Je li výběžek přerušen, ta část, která ztratí  
kontakt  s  tělem  neuronu  (neurocytem)  zaniká  a  zbývající  pahýl  výběžku  je  schopen  se 
regenerovat, proto při poškození nervů je určitá naděje na regeneraci.

Dendrity čili  krátké  výběžky mají  stejnou vnitřní  strukturu (neuroplasmu)  jako tělo 
neuronu a v místech odstupu od těla jsou široké a větví se. S větší vzdáleností od těla se šířka 
zmenšuje  až  do  úplného  zakončení,  kde  jsou  na  povrchu  dendritické  trny,  které  jsou 
považovány za morfologický substrát učení a paměti, kdy při procesu učení nebo obohacování 
o nové zkušenosti se zvyšuje počet dendritických trnů na povrchu dendritů.
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Ilustrace 3: Prostorová rekonstrukce 
dendritických trnů - zvětšení 25000x [14]
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Axony neboli dlouhé výběžky jsou vždy po jednom u každého neuronu. V těle axonu 
jsou podélně probíhající neurofilámenty, které axon po jeho délce vyztužují. Axon je většinou 
obalen myelinovou pochvou s vyjímkou několika procent neuronů v CNS, kde jsou jejich 
axony  obnažené.  Axon,  který  je  obalen  pochvou  se  nazývá  nervové  vlákno.  Pochva  je  
většinou tvořena gliovými a Schwannovými buňkami opět s vyjímkou CNS, kde je tvořena 
oligodendrogliemi, které obklopují(obmotávají) axony a produkují myelin. Jeden oligodendrit 
je schopen pojmout až 35 axonů.

Myelinová pochva tvořena Schwannovými buňkami není celistvá po délce axonu ale 
vytváří asi 1mm segmenty, které jsou děleny Ranvierovými zářezy. V místech zářezů je velké 
množství elektricky řízených iontových kanálů. Vedení vzruchu (akčního potenciálu) na takto 
tvořených  strukturách  je  až  10x  rychlejší  než  na  axonech  bez  myelinového  obalu  (tzv.  
saltatorní vedení). 

 2.1.3 Zakončení neuronu – synapse
Synapse neboli distální terminál axonu, slouží k předávání informace (vzruchu) mezi 

dvěma neurony. Neurony nejsou přímo spojeny ale je mezi nimi synaptická štěrbina o šířce  
asi 20nm. Spojení se uskutečňuje mezi nervovými zakončeními jednoho neuronu a vstupní 
membránou dalšího neuronu. Vstupní membránou může být buďto membrána dendritů a nebo 
buněčného těla neuronu – somatická membrána. Podle vstupní membrány dělíme synaptické 
spoje na axosomatické, axodendritické a axoaxonální. Axoaxonální spoje se vyskytují velice 
zřídka. Nejčastější spoje jsou axodentritické.
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Ilustrace 5: Druhy synaptických spojů [13]

Ilustrace 4: Šíření el. vzruchu ranvierovýmy zářezy
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Jestliže po nervovém vlákně přijde vzruch v podobě akčního potenciálu do distálního 
konce  axonu,  axon  uvolní  do  synaptické  štěrbiny  mediátor  v  podobě  chemické  látky 
neurotransmiteru  (acetylcholinu),  který  po  rozlití  do  synaptické  štěrbiny  a  navázání  na 
neuroreceptory způsobí vznik synaptického potenciálu na dalším neuronu, díky malé změny 
propustnosti  membrány pro ionty sodíku.  V této  části  přenosu  signálu  (vzruchu)  se  mění 
přenos elektrický na přenos chemický a posléze na straně receptorů opět na elektrický. 

 2.1.4 Neuronální membrána
V  neuronální  membráně  se  nachází  množství  různých  typů  iontových  kanálů.  Na 

membráně  dendritů  a  těla,  tam,  kde  nasedají  synapse,  převažují  iontové  kanály  řízené 
chemicky, jinak převažují kanály řízené elektricky.

Za fyziologických podmínek je ve všech buňkách jiná koncentrace různých iontů než v 
mezi-buněčném prostoru. Velké množství energie, která se uvolní při buněčném katabolismu, 
že použitá k udržení tohoto stavu (ATPázová pumpa). U nervových buněk je nerovnováha 
mezi ionty uvnitř a vně buňky taková, že na membráně vzniká membránový potenciál, činící  
asi -50 až -90 mV. Vnitřní povrch membrány nese záporný náboj, vnější povrch má náboj  
kladný.

Zdrojem potenciálu je náboj nesený ionty, zejména K+, Na+, Cl- a anionty bílkovin.  
Ionty mohou volně přecházet přes membránu,  iontovými kanály,  což jsou místa pro jejich 
průchod, pronikají dovnitř a vně buňky mnohem rychleji. Propustnost iontových kanálů pro 
jednotlivé ionty je významně ovlivňována koncentrací intracelulárního Ca+.

V klidu je proto na membráně membránový potenciál, membrána je tedy polarizována.

 2.2 Přenášený signál – akční potenciál
Předešlé kapitoly popisovaly strukturu nervové buňky a princip přenosu signálu. Tato 

kapitola  popisuje  samotný  přenášený  signál  jeho  tvar,  amplitudu  a  změny  při  různých 
fyziologických procesech.

Jak bylo zmíněno v kapitolách (2.1.3 a  2.1.4) membrána neuronu obsahuje chemicky 
řízené iontové kanály (tzv.  postsynaptické  membrány),  které  jsou drážditelné chemickými 
podněty především pak podněty v reakci na mediátor (acetylcholin). Odpověď na takovéto 
podráždění může být dvojího druhu:
• Depolarizace – zvýšení permeability pro sodné, draselné a chloridové ionty.
• Hyperpolarizace – zvýšení permeability pro draselné a chloridové ionty.
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Podráždění způsobí lokální změnu potenciálu membrány ale samotný vzruch se tímto 
ještě  nešíří.  Depolarizace  membrány  působí  excitačně,  hyperpolarizace  naopak  inhibičně. 
Chemicky řízené iontové kanály jsou tedy rozhodující  a důležité pro samotnou vzrušivost  
neuronu.

Membrána, na které převažují elektricky řízené iontové kanály, reaguje na podráždění 
podle zákona „vše nebo nic“. Buď ke vzruchu dojde a nebo nedojde, žádný částečný vzruch se  
nevykonává. Pokud už tedy ke vzruchu dojde, tak s nejvyšší možnou intenzitou. Aby došlo ke 
vzniku vzruchu musí  dojít  k  místní  depolarizaci  membrány,  a náhlému rychlému  poklesu 
membránového potenciálu. Prahová hodnota, při které dojde k otevření elektricky řízených 
iontových kanálů a ke vzniku vzruchu je -55 mV. Po vzruchu následuje refrakterní fáze, kdy 
buňka nereaguje na žádné další podněty (dochází k obnovení klidového stavu – polarizaci  
membrány) viz. (kapitola 2.1.4).

Tento obrázek uzavírá popis vzniku signálu a jeho přenos. Poslední část prví kapitoly se 
věnuje nefyziologickým projevům CNS a jejich důsledkům v přenosu signálu

 2.3 Důsledky nefyziologických projevů CNS na přenosu signálu
Tato kapitola popisuje jak je degradován přenos signálu a samotný signál při různých 

poruchách a  onemocněních  CNS.  Tato kapitola  se  obzvláště  zaměřuje  na onemocnění  při  
nichž jsou změny signálu veliké například při epileptických záchvatech a při nichž je přenos  
signálu ovlivněn díky degradaci přenosových cest jako například u roztroušené sklerózy,  u 
které dochází k poškození myelinového obalu axonu a zvýšení impedance přenosové cesty.
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Ilustrace 6: Průběh akčního 
potenciálu nervové buňky v čase
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 2.3.1 Epileptický záchvat a jeho projevy
Epilepsie je záchvatovité onemocnění mozku. V populaci se udává její výskyt vyšší než 

1%. 
V  celé  nervové  soustavě  jsou  informace  předávány  pomocí  synchronizovaných 

elektrických vzruchů z jednoho neuronu na další a pomocí tohoto jsou prováděny veškeré 
úkony a operace motorické, zrakové, čichové atd. U onemocnění epilepsií je narušen právě 
průběh  synchronizovaných  elektrických  vzruchů,  který  se  projevuje  zvýšenou  dráždivostí 
nervových buněk v určitých částech mozku. Důsledkem je, že se elektrické impulsy nešíří po  
axonech obvyklým způsobem.  Tyto  patologické  projevy jsou  klinicky pozorovatelné  jako 
epileptické záchvaty. A na EEG záznamu je můžeme pozorovat jako tzv. epileptické výboje

 2.3.2 Roztroušená skleróza a její projevy
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, při kterém lidský imunitní systém 

napadá CNS a způsobuje demyelinizaci pochev obalující nervové výběžky.
Vzhledem k tomu, že myelin výrazně urychluje přenos vzruchů a tedy informace po 

nervových vláknech, jak bylo zmíněno v kapitole  2.1.2, dochází u roztroušené sklerózy ke 
zhoršené  komunikaci  mezi  jednotlivými  buňkami  a  ke  zpomalení  či  úplnému  přerušení 
přenosu vzruchu. V místech, kde se nacházejí ložiska postižené roztroušenou sklerózou jsou 
viditelné jako jizvy v bílé hmotě mozkové.
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Ilustrace 7: EEG záznam s epilepsí [8]
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Na  záznamu  EEG  se  onemocnění  roztroušenou  sklerózou  projevuje  při  vyšetření 
evokovanými potenciály, kdy je přenos informace zpožděn, čili doba od vzniku evokovaného 
potenciálu až do příslušné odpovědi je prodloužena.
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Ilustrace 8: Vlevo axon bez RS,  
vpravo axon postižený RS [14]



Analýza signálu EEG

 3 Elektroencefalografie
Elektroencefalografie  je  metoda,  která  snímá  spontánní  elektrickou  aktivitu  mozku. 

Spontánní elektrická aktivita mozku se projevuje během dne i během noci ve spánku. Kromě 
spontánní  aktivity  pozorujeme  i  artefakty  ať  už  během  mrkání  nebo  další  fyziologické  
artefakty  způsobené  dýcháním  nebo  elektrickou  aktivitou  převodního  systému  srdce. 
Pozorujeme  také  artefakty  způsobené  evokovanými  potenciály,  které  jsou  pro  tělo 
nefyziologické.

Při  elektroencefalografickém  vyšetření  je  zaznamenána  zejména  elektrická  aktivita 
povrchových struktur mozkové tkáně, hlavně tedy šedé kůry mozkové. Výsledný záznam se 
skládá z vln a má většinou sinusový průběh. Záznam elektroencefalografického vyšetření se 
nazývá elektroencefalogram (EEG). 

V rámci této práce je pouze okrajová zmínka o starších typech elektroencefalografů. 
Tato práce se vzhledem ke zpracování  naměřených dat  v osobním počítači hlavně zabývá  
popisem moderních elektroencefalografů.

 3.1 Snímání EEG
V klinické praxi se nejčastěji používá neinvazivní záznam elektrické aktivity mozku z 

pokožky hlavy (rutinní EEG). V odůvodněných případech lze použít invazivní metody, kdy se 
elektrický signál snímá přímo z povrchu mozkové kůry (elektrokortikogram, ECoG) nebo z 
hluboko uložených mozkových struktur (hloubkový EEG).

Podle mezinárodní konvence je pro rozmístění elektrod na povrchu lebky standardně 
používán tzv. systém 10/20, kdy je obvod hlavy rozdělen na úseky po 10% a 20%. 
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Ilustrace 9: Rozložení elektrod systémem 10/20 [9]
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Analogickým způsobem probíhá  rozměření  ve  zbývajících  dvou  kolmých  rovinách, 
výsledkem jehož je síť bodů, připomínající průsečíky poledníků a rovnoběžek na zemském 
globu, podle které jsou pak umísťovány elektrody na standardní místa. Rozmístěné elektrody 
jsou  pojmenovány  jak  vidíme  na  (Ilustrace  9:  Rozložení  elektrod  systémem  10/20  [9]) 
následovně:
• F – frontální (umístěné na přední části hlavy)
• Fp – frontopolární (přední, kolem pomyslného pólu)
• C – centrální (střední na vrcholu lebky)
• P – parietální (temenní)
• T – temporální (spánkové)
• O – okcipitální (týlní)
• A – referenční elektrody (umístěné na lalůčku)

Při elektroencefalografickém vyšetření se využívá obou základních zapojení elektrod 
známých  například  z  registrace  elektrokardiogramu,  a  to  unipolárního  i  bipolárního.  Při  
bipolárním  zapojení  se  měří  rozdíl  elektrických  potenciálů  mezi  dvěma  aktivními  
(explorativními)  elektrodami.  U  unipolární  techniky  je  měření  prováděno  pomocí  aktivní 
elektrody umístěné na hlavě a indiferentní elektrody (A), která je nejčastěji lokalizována na 
ušním  lalůčku  anglicky  označována  jako  CR  (common  reference  –  společná  reference). 
Standardní elektroencefalografické vyšetření trvá 20 - 30 minut.

U moderních EEG přístrojů se používá výhradně unipolární technika, ze které je možno 
v počítači dopočíst varianty pro bipolární svody – vytváří se tzv. virtuální elektrody.
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Ilustrace 10: Unipolární varianta zapojení
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Vedle nahrávání EEG záznamu za klidových podmínek, mohou být před nebo během 
vyšetření  použity tzv.  aktivační  metody.  Tyto  metody slouží  k  vyvolání  nebo zvýraznění 
abnormálních  vzorců  elektrické  aktivity  mozku  a  využívají  se  zejména
při  diagnostice  epilepsie.  Patří  sem  například  fotostimulace  (stroboskopem,  sledováním 
televize,  hrou  počítačových  her),  spánek  a  spánková  deprivace,  hyperventilace,  mentální  
činnost (čtení, počítání), taktilní stimulace apod.

 3.1.1 Elektrody
Elektrody, které se používají k neinvazivnímu snímání aktivity mozku jsou vyrobeny z 

Ag/AgCl. Pro správné rozmístění elektrod podle systému 10/20 se používá elastická čepice 
nebo síťka.  Elektrody jsou na čepici  umístěny tak aby po nasazení  s  nimi  šlo  polohovat.  
Elektrody jsou většinou diskového typu o průměru 8mm a jsou obaleny tkaninou, do které se  
před  použitím  vstřikuje  kontaktní  gel  pro  zmenšení  přechodové  impedance  mezi  kůží  a 
elektrodou.

 3.2 Elektroencefalograf
V předešlých kapitolách bylo popsán systém snímání elektrické aktivity produkované 

velkou populací neuronů pomocí elektrod.
Tato kapitola následuje s popisem samotného přístroje, který snímaný signál upravuje 

do vhodné podoby pro záznam na zvolené médium.
Existují  tři  základní  varianty  elektroencefalografů  jejichž  uspořádání  je  vidět  na 

blokových schématech (Ilustrace 11).
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Ilustrace 11: Bloková schémata 
základních uspořádání  
elektroencefalografů
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Každý  EEG  přístroj  je  dělen  na  dvě  hlavní  části  na  tzv.  headbox  a  na  samotný 
elektroencefalograf.  Headbox je přístrojová skříňka, do které se zapojují veškeré elektrody s 
měřeným signálem. Pro minimální rušení se tato skříňka dává co nejblíže k pacientovi aby 
vodiče  se  signálem neprocházeli  žádnou  oblastí  s  potenciálním  rušením.  Z  této  "sběrné"  
krabičky  je  potom  měřený  signál  přenášen  do  elektroencefalografu.  Z  headboxu  do 
elektroencefalografu  je  signál  veden  buďto  mnoha-žilovým  kabelem  jak  tomu  bývalo  u 
prvních a starších typů elektroencefalografů a nebo při případné digitalizaci signálu v části 
headboxu  jak  je  tomu  u  moderních  elektroencefalografů  může  být  signál  veden  jedním 
optickým kabelem, což zároveň zvyšuje pacientovu bezpečnost neboť je galvanicky oddělen, 
kdy je signál přenášen v optickém kabelu světelnými pulsy.

U moderních přístrojů se předzpracování signálu a jeho digitalizace přesunula do části  
headboxu což zajišťuje menší rušení signálu a lepší odstup signálu od šumu, kdy každý kanál  
má svůj zvláštní převodník s vysokým rozlišením až 24bitů a vysokou vzorkovací frekvencí 
až do 1024Hz na kanál (u EP až 3000Hz).

Blokové  schéma  (Ilustrace  12:  Blokové  schéma  elektroencefalografu)  je  ukázkou 
úpravy signálu pro uložení jednoho kanálu.

Tento kanál zleva doprava obsahuje:
Vstupní předzesilovač je ve formě přístrojového zesilovače, který má velký vstupní 

odpor  (cca.  100MΩ) což  je  pro  EEG signál  s  malou  amplitudou nutné  a  vysoký  stupeň 
potlačení souhlasného signálu. Tento zesilovač má nastaveno malé konstantní zesílení

Pásmová propust slouží k odfiltrování pomalu se měnící stejnosměrné složky signálu, 
která  vzniká  v  důsledku půlčlánkového napětí  na  elektrodě.  Dochází  zde  také  k  omezení 
horního frekvenčního pásma což je nezbytné pro AD převodník jako antialiasingový filtr, 
neboli  frekvence  spojitého  signálu  je  omezena  alespoň na  poloviční  frekvenci  maximální 
vzorkovací frekvence AD převodníku.
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Ilustrace 12: Blokové schéma elektroencefalografu
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Zesilovač s proměnným zesílením – zesiluje hodnotu signálu na úroveň požadovanou 
AD převodníkem. Uvažujeme – li bipolární AD převodník s rozsahem ±1,024V potom musí 
dojít  k zesílení  na napětí  špička špička 2,048V, což při  vstupním rozsahu 50μV vyžaduje 
zesílení 400000.

AD převodník zajišťuje  převod analogového signálu  do  číslicové  podoby,  která  je 
zpracovávaná  signálovým procesorem nebo  osobním počítačem.  U řešení  nakresleného  v 
blokovém schématu (Ilustrace 12: Blokové schéma elektroencefalografu) má každý kanál svůj 
AD převodník což vylučuje  použití  multiplexovaného systému sběru kanálů s jedním AD 
převodníkem a tím i snížení šumu v signálové cestě, který zapříčiňují rychlo-přepínající prvky 
multiplexeru.  Odstup signálu od šumu se  tím tedy zvýší.  Používané AD převodníky jsou 
většinou 24-ti bitové se vstupním rozsahem ±1,024V a vzorkovací frekvencí 256Hz.

Galvanické  oddělení zajišťuje  elektrické  oddělení  snímací  části  pacienta  od  části 
zpracování signálu.  Ke galvanickému oddělení  se většinou používají  u elektroenefalografů 
optočleny, které převádí za AD převodníkem sled elektrických impulsů představující log. 0 a 
log.  1 na sled světelných impuslů,  kde je nositelem informace foton,  který po dopadu na 
fotocitlivý  prvek  v  optočlenu  je  opět  převeden  na  elektrický  náboj  a  nosič  informace 
(elektron).

Digitální filtrace: za galvanickým oddělením může následovat další digitální filtrace 
ve speciálním signálovém procesoru označovaném DSP (Digital  Signal  Processor),  kde je 
signál  odfiltrován  do  užitečného  pásma,  které  nese  informace  o  EEG  záznamu  a  rušivé 
informace jako je například rušení sítě je odfiltrováno.

Osobní počítač (PC), následuje buďto po DSP procesoru a nebo ihned po galvanickém 
oddělení a je použit v tomto případě jak pro filtraci přijatých dat čili nahrazuje funkci DSP a 
zároveň pro zobrazení EEG záznamu na displeji monitoru.

DC/DC konvertor zajišťuje v tomto případě hlavně galvanické oddělení napájení obou 
částí  měřící  soustavy stejně jako v případě galvanického oddělení.  K oddělení  se v tomto  
případě používá pulsní transformátor.

 3.3 Počítač jako záznamové médium
Data  snímána  způsobem,  který  je  popsán  v  kapitolách  (3.1 Snímání  EEG a  3.2 

Elektroencefalograf),  jsou ukládána v paměti  počítače na pevný disk, kde mohou být dále 
zpracovávaná a analyzovaná a později  archivována na přenositelná záznamová média jako 
například disky DVD, Blue Ray disky nebo na centralizovanější řešení na souborové servery.

V rámci této práce je úložištěm pevný disk a data jsou uložena v souborovém formátu 
trc, což je souborový formát používaný firmou Micromed ve verzích 0-4 a ve formátu ascii.

Další informace o souborovém formátu trc, ascii a datové struktuře těchto souborů se 
nachází v kapitolách (5.7 a 5.8)
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 3.4 EEG rytmy
Synchronizovaná elektrická aktivita velké populace nervových buněk vede ke vzniku 

pravidelných EEG rytmů, které jsou definovány frekvencí a amplitudou. Vzhledem k tomu, že 
elektrická aktivita je snímána přes kosti lebky, výsledná amplituda EEG vln je poměrně malá 
a  udává  se  řádově  v  μV.  Frekvence  se  vyjadřuje  v  Hz.  EEG  vlny  se  dělí  podle  pásma 
frekvencí, ve kterém se vyskytují na skupiny zobrazeny na (Ilustrace 13).

 3.4.1 Alfa rytmus
Tento rytmus je charakteristický pro EEG záznam dospělé bdělé osoby v relaxovaném 

stavu se zavřenýma očima. Zdrojem alfa rytmu jsou pravděpodobně jádra v thalamu. Dojde-li 
k přerušení thalamokortikálních spojů, není možné alfa rytmus na EEG zaregistrovat. Tento  
rytmus je nejvýraznější nad parietookcipitálními oblastmi mozku.  Frekvence alfa rytmu se 
pohybuje  v rozmezí  8 -  12 Hz,  amplituda alfa vln kolísá od 5 do 100 μV. Amplituda se  
zpravidla  zvyšuje  při  hyperventilaci  (hyperventilace  vede  k  respirační  alkalóze,  která 
stimuluje  elektrickou  aktivitu  mozku)  nebo  při  psychickém napětí.  S  narůstajícím  věkem 
naopak amplituda alfa vln klesá.

Při mentální činnosti, soustředění, nebo v důsledku otevření očí dochází k vymizení alfa 
rytmu,  který  je  nahrazen  nízkoamplitudovou  vysokofrekvenční  aktivitou  rytmu  beta  nebo 
gama.  Tento fyziologický fenomén je  označován jako blokáda alfa rytmu,  alfa  blok nebo 
desynchronizace.  Vzhledem  k  tomu,  že  při  alfa  bloku  je  synchronizovaný  rytmus  alfa 
vystřídán rytmem s vyšší frekvencí, který je ale rovněž synchronizovaný, je v tomto případě 
termín desynchronizace poněkud matoucí. K vymizení alfa rytmu dochází rovněž při usínání,  
kdy je alfa rytmus nahrazen elektrickou aktivitou charakteristickou pro spánek. [9]
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Ilustrace 13: Grafy EEG rytmů [9]
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 3.4.2 Beta rytmus
U osob v bdělém stavu s otevřenýma očima, jejichž centrální nervový systém vykazuje 

zvýšenou pozornost či mentální činnost,  se na EEG záznamu objevuje beta rytmus.  Tento 
rytmus je nejvýraznější nad frontálními laloky mozku, ale může se objevovat i v ostatních 
mozkových partiích.  Beta vlny se rovněž vyskytují  během stádia REM spánku (rapid eye 
movement,  spánek  s  rychlými  očními  pohyby).  Pro  beta  vlny  je  charakteristická  jejich 
frekvence, která je vyšší než 14 Hz. Amplituda beta vln je ve srovnání s alfa rytmem nižší,  
kolísá v rozmezí od 2 do 20 μV. Zastoupení beta aktivity stoupá s věkem, je většinou vyšší u 
žen a u pacientů užívajících barbituráty. [9]

 3.4.3 Theta rytmus
Objevuje  se  u  dětí  v  bdělém  stavu,  zejména  v  parietální  a  okcipitální  oblasti.  U 

dospělých jsou theta vlny přítomny na EEG záznamu během spánku, mohou se vyskytovat i u  
bdělých jedinců při silném emocionálním stresu. Frekvence tohoto rytmu se pohybuje od 4 do 
7 Hz, amplituda vln od 5 do 100 μV. [9]

 3.4.4 Delta rytmus
Delta rytmus je prototypem elektrické aktivity nezralého mozku kojence. U dospělých 

jedinců se objevuje během spánku, kdy podíl delta vln přibývá s hloubkou spánku. Přítomnost 
delta vln u dospělých osob v bdělém stavu je většinou známkou organického postižení mozku.  
Ve srovnání s ostatními vzorci elektrické aktivity vykazuje delta rytmus nejnižší frekvenci (1 
– 4 Hz) a většinou nejvyšší amplitudu vln (20 - 200 μV). Vzhledem k tomu, že delta rytmus 
zůstává  zachován  i  po  přerušení  thalamokortikálních  spojů,  je  místem  jeho  vzniku 
pravděpodobně mozková kůra. [9]

 3.4.5 Ostatní vzorce elektrické aktivity mozku
Kromě výše zmíněných rytmů lze za různých okolností  na EEG záznamu rozpoznat 

ještě další, méně časté vzorce elektrické aktivity, označované např. gama, kappa, lambda a mí.  
Pro  spánek  dospělého  člověka  je  kromě  přítomnosti  delta,  theta  a  beta  vln  ještě 
charakteristický výskyt tzv. spánkových vřeten a K-komplexů. 

 3.4.6 Grafolelementy
Mezi  grafoelemnty  patří  rozpoznatelné  sekvence  EEG  záznamu,  které  reprezentují 

určitý fyziologické, či nefyziologické narušení spontánní činnosti mozku. Patří mezi ně:
• epileptické abnormality – hroty, skupiny hrot a vlna
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• hrot  –  přechodný jev  s  vysokou  amplitudou  a  dobou trvání  cca  50ms  a  víc,  jasně 
odlišitelný od spontánního EEG.

• k-complex, který se objevuje těsně před usnutím
• SSS vlny, při jejichž výskytu je 98% pravděpodobnost, že daný člověk trpí epilepsií 
• a další...

 3.4.7 Artefakty
Artefakty jsou chyby v záznamu, které způsobí buďto fyziologické vlivy (EKG, EMG 

dýchání) nebo vlivy okolního rušení (siť 50Hz, jiné elmag. rušení, požkození kabelu, pohyb  
elektrod  na  hlavě  a  tím  změna  impedance  a  proudu  vstupujícího  do  přístrojového 
předzesilovače).
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Ilustrace 14: Artefakty biologické povahy [9]

Ilustrace 15: Artefakty technické povahy [9]
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 4 Metody zpracování EEG záznamu
Tato kapitola popisuje metody zpracování  a analýzy EEG signálu získaného cestou, 

která  je  popsána  v  kapitolách  (2 Vznik  EEG signálu a  3 Elektroencefalografie)  spolu  s 
použitými algoritmy.

 4.1 Filtrace signálu
Po vstupu do počítače může být užitečný signál zamaskován a může obsahovat rušení a  

nebo  být  zkreslen  díky  fyziologickým i  nefyziologickým artefaktům,  jako  jsou  například 
fyziologické EMG artefakty nebo nefyziologické síťové rušení (50/60Hz). Po načtení signálu 
je potřeba provést filtraci signálu pro získání užitečného a čitelného signálu.

Základními metodami číslicového zpracování signálu jsou metody návrhu digitálních 
filtrů, DFT a spektrální analýzy, které jsou v rámci kapitoly  4 probrány. Tato kapitola také 
obsahuje popis metod vycházejících ze spektrální analýzy a výkonové hustoty signálu, mezi 
které  patří  mezi-kanálové  spektrum,  koherence  signálu,  spektrogram,  metoda  zhuštěných 
spektrálních kulis CSA, metoda brain mappingu a nakonec také popis algoritmů pro nalezení  
zdrojů signálu PCA a ICA.

 4.1.1 Číslicové filtry
Číslicový filtr  je  realizován například pomocí  speciálního obvodu (DSP) či  pomocí  

algoritmu v počítači. V reálném čase musí digitální filtr provést mezi n předchozími vzorky 
výpočet (konvoluci) pro získání aktuálního vzorku (FIR). 

Číslicové filtry navazují na analogové filtry a lze je navrhnout buď přímo (FIR) a nebo 
převedením z analogového filtru (IIR).

Číslicové filtry dosahují  oproti  analogovým velkého stupně přesnosti,  netrpí  chybou 
driftu, návrh číslicového filtru je daleko snazší s možností simulace. Jedná se spíše o filtry  
určené pro filtraci nižších frekvencí, VF signály jsou nevhodné pro digitální filtry.

Mezi číslicové filtry se také řadí filtry  

Druhy číslicových filtrů:
• Dle délky impulzivní odezvy

• FIR (Finite  impulse  response – s  konečnou dobou odezvy)  – stabilní  s  lineární 
fázovou charakteristikou

• IIR  (Infinite  impulse  response  –  s  nekonečnou  dobou  odezvy)  –  jedná  se  o 
rekurzivní filtry nižšího řádu než FIR filtry s nelineární fázovou charakteristikou a 
při špatném návrhu nestabilní fázovou charakteristikou. Tyto filtry se používají při  
syntéze z analogové varianty daného filtru.
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• Dle zpětné vazby
• nerekurzivní filtry – filtry bez zpětné vazby
• rekurzivní filtry – filtry se zpětnou vazbou

Každý číslicový filtr  se  skládá ze  základních bloků uvedených na (Ilustrace 16:  Základní
bloky číslicových filtrů [6]) a) sčítačka, b) násobení konstantou, c) jednotkové zpoždění

Zpracování EEG signálu respektive všech biologických signálů je prováděno nejčastěji 
pomocí FIR filtru, který je definován konečným počtem N hodnot odezvy a proto bude dále 
popsán pouze FIR číslicový filtr.

 4.1.1.1 FIR filtry

FIR filtr můžeme matematicky popsat pomocí diferenční rovnice  

Vzorec 1

y(n)...aktuální hodnota výstupu filtru
x(n)...aktuální hodnota vstupu filtru
x(n-N)...N-tý minulý vzorek
ak...koeficienty diferenční rovnice
Rovnici můžeme přepsat do tvaru odezvy na jednotkový impuls, když ak = hk takže 

potom je filtr v impulzní odezvě definován rovnicí

Vzorec 2

Pro  popis  filtru  ve  frekvenční  oblasti  musíme  převést  (Vzorec  2)  pomocí  Z 
transformace z čehož získáme vztah: 

 Vzorec 3

z tohoto vztahu pak lehce získáme vztah pro přenos filtru H(z):
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Ilustrace 16: Základní bloky číslicových filtrů [6]

Y  z =X  z ∑
k=0

N−1

hk z−k

y n=∑
k=0

N−1

ak x n−k 

y n=∑
k=0

N−1

hk x n−k 
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H(z) = Vzorec 4

a frekvenční charakteristiku filtru pak získáme pomocí substituce z=e j

Vzorec 5

FIR  filtr  tedy počítá  vážený klouzavý průměr  pro N posledních vzorků,  kde každý 
minulý vzorek má svou váhu a ovlivňuje jí vzorek aktuální.

Nejrozšířenější  strukturou FIR filtru  je  transverzální  filtr  což je  zpožďovací  linka s 
odbočkami pro násobičky. Filtr počítá vážený klouzavý průměr z M+1 posledních hodnot.

 4.1.1.2 Použité algoritmy pro návrh FIR filtru

U návrhů a implementaci pomocí výpočetní techniky se jako jedna z metod používá 
metoda oken (windowed-sinc filters). U této metody se jedná o vhodně upravený tvar základní 
funkce sinc (sin(x)/x) což je funkce sinus cardinalis . Tvar impulsní chararkteristiky odpovídá 
fourierově  transformaci  obdelníkového  signálu.  Na  obrázku  (Ilustrace  18:  Amplitudová  a
fázová charakteristika FIR filtru typu pásmová propust, použitého v programu teegApp – typ
Blackman-Harris) vidíme frekvenční a amplitudovou  charakteritiku okenkového FIR filtru 
typu pásmová propust získaného pomocí algoritmu 'blackmann-harris'.

Vzorec 6 
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Ilustrace 17: Blokové schéma transverzálního FIR filtru [11]

Y  z 
X  z 

=∑
k=0

N−1

hk z−k

H =hk e− j k , kde=2n
N

h n=B sincBn= B sin  B n
Bn

,n∈Z
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Jak můžeme zároveň vidět  na fázovém diagramu potvrzuje se skutečnost,  že fáze u 
digitálních filtrů typu FIR je lineární. 

Výstupní  hodnotu  filtrovaných  dat  dostaneme  konvolucí  impulsní  charakteristiky 
okénkového signálu s původními daty jak je uvedeno v následujícím vzorci č. 7.

 Vzorec 7

Frekvenční  odezvu  tohoto  filtru  dostaneme  konvolucí  frekvenčních  charakteristik 
okénkové funkce a vstupních dat, díky dualitě konvolučního teorému. [7]

xy 1
N

X °Y  

V implementaci, kterou obsahuje knihovna teegLib jsou použity okna typu 'hamming' a 
'blackman-harris', které mají následující diskrétní tvar:

 Vzorec 8
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Ilustrace 18: Amplitudová a fázová charakteristika FIR filtru typu pásmová propust,  
použitého v programu teegApp – typ Blackman-Harris

hn=nh n , n∈Z

n=0,54−0,46 cos 2n
N

 , kde N je velikost−šířka okna
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Vzorec 9

Popis  implementace  FIR  filtru  v  knihovně  teegLib  spolu  s  ukázkami  je  uveden  v 
kapitole 6.2.1 Filtrace signálu - teegFilter.

 4.1.1.3 Vyhlazovací filtry

Vyhlazovací  filtry  neboli  tzv.  smoothing  filtry jsou filtry,  které  jsou  aplikovány na 
časovou linii  signálu, kde redukují rychlé změny v amplitudě a přetvářejí signál do hladší  
podoby. Filtrováním se zbavíme méně výrazných frekvenčních složek což je většinou slabý 
šum nasuperponovaný na signálu. 

U  vyhlazovacích  filtrů  se  vytváří  klouzavý  průměr  signálu  s  oknem jehož  tvar  je 
definován vztahy Vzorec 10 a  Vzorec 11

V elektroencefalografii mají tyto filtry využití při filtraci naměřeného signálu a také při  
filtraci  a  vyhlazování  frekvenčních  charakteristik,  kde  dojde  k  zpřehlednění  výsledného 
spektra a snazšímu zpozorování frekvencí s převažujícíma amplitudami.

Koeficienty gausova okna, které používá aplikace teegApp vycházejí z předpisu:  

Vzorec 10

m=(n-1)/2 a σ udává standardní odchylku. 
Koeficienty welchova okna jsou získána z předpisu: 

 Vzorec 11

N udává šířku okna.
Ukázka rozdílu nefiltrovaného a filtrovaného signálu je spolu s popisem implementace 

v kapitole 6.2.1.2 Vyhlazovací filtry

 4.2 Spektrální analýza signálu
Každý biologický signál  je  směsice  velkého množství  různých signálů o rozdílných 

frekvencích nasuperponovaných na sobě.  Ať  už se  jedná o frekvence,  které  jsou součástí 
užitečného signálu či nikoliv. Ty frekvence, které nejsou součástí užitečného signálu jsou co 
nejlépe odstraněny před samotnou spektrální  analýzou pomocí  filtrů uvedených v kapitole 
(4.1.1). 
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Užitečné frekvence jsou analyzovány a je vykresleno amplitudové spektrum signálu,  
kde lékař analyzuje zastoupení jednotlivých frekvencí a snadněji rozpoznává stavy pacienta ve 
zkoumaném úseku dat. Před vykreslením spektra si uživatel programu také může zvolit typ 
vyhlazovacího filtru pro vyhlazení analýzy založené na frekvenčním spektru.

Následující  kapitoly  popisují  algoritmy  pro  získání  frekvenčních  charakteristik  a 
algoritmy vycházejících z frekvenčních charakteristik (spektra) signálu

 4.2.1 DFT a FFT
Diskrétní fourierova transformace je základní metodou pro získání spektrální analýzy 

signálu a je definována vztahem

Vzorec 12

Výpočet spektra pomocí tohoto algoritmu by zabral  N2 operací. V roce 1965 pánové 
(J.W.Cooley  a  J.W.Tukey)  prezentovali  algoritmus  rychlé  fourierovy transformace  (FFT), 
založeném na principu „rozděl a panuj“ a faktorizaci počtu vzorků, kterému v případě počtu 
vzorků, který byly mocninou čísla 2 stačilo pouze (N*logN) operací.

FFT je rozložení  původní  FT  na  další  2  FT,  které  operují  nad  sudými  a  lichými 
složkami dat. Rekurzí se dojde až do jednoho bodu, kde je N fourierových sudých a lichých 
transformací.

X 1k = ∑
n=0

N /2 −1

x2n e
− j 2 nk

N /2 e
− j 2 k

N ∑
n=0

N /2−1

x2n1 e
− j 2 nk

N /2 =X 11k e
− j 2k

N X 12k 

Vzorec 13 

Pomocí dat získaných z fourierovy transformace se dále dopočítají amplitudové, fázové 
a výkonové charakteristiky. Dále také výkonové spektrum, mezi dvěma kanály EEG signálu 
nebo autokorelační složky pomocí inverzní fourierově transformaci.

Implementace  algoritmu  FFT  je  dále  popsána  v  kapitole  6.2.2 Analýza  pomocí
Fourierovy transformace - teegFFT

 4.2.2 Metoda lokální koherence
Koherenční metoda zkoumá důvěryhodnost údajů výkonového spektra signálů.
Jsou-li signály popsány spektrální výkonovou hustotou, vzájemnou spektrální 

výkonovou hustotou a frekvenční charakteristikou je někdy potřeba posoudit přesnost 
odhadu těchto charakteristik – míru přesnosti. Touto mírou je koherenční funkce. 
Koherenční funkce COHxy(f) je reálná funkce reálné proměnné. Koherence měří míru 
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korelace (závislosti) mezi dvěma signály na dané frekvenci. Její hodnoty leží v 
intervalu  1  ,0 . Ideálně je nezávislá na amplitudách signálů. Koherenční funkce je 
definována pomocí vzájemné a vlastní spektrální hustoty [3]

COH xy f =
∣G xy f ∣2

G x  f G y  f  Vzorec 14

Je-li COHxy(f) =  0, potom  x(t) a  y(t) nejsou na daném kmitoču korelované namají 
žádnou společnou složku na této frekvenci. Při COHxy(f) =  1, jsou složky x(t) a  y(t)  na 
daném knitočtu obou kanálů plně korelované.

Využití nachází tato metoda v elektroencefalografii při testování symetrie mezi kanály 
EEG. V mnoha případech je potřeba použít normalizovanou hodnotu křížového 
spektra. V elektroencefalografii například mohou být sousední kanály EEG různě 
utlumeny průchodem elektrického potenciálu lebkou, tkání apod.  V tomto případě 
definujeme amplitudovou koherenci [3]

Implementace algoritmu koherence je dále popsána v kapitole  6.2.2 Analýza pomocí
Fourierovy transformace - teegFFT

 4.2.3 Spektrogram
Je grafické znázornění změny spektra signálu v čase. Spektrogram nachází uplatnění 

vždy při sledování frekvenčních výkyvů v kanálu. Což po vhodné filtraci může pomoci rychle  
odhalit výkyvy v EEG signálu. Případně tato metoda slouží jako vhodný doplněk pro metodu 
spektrálních kulis CSA, popsané v kapitole 4.6 Metoda zhuštěných spektrálních kulis CSA. 

Implementace a ukázku spektrogramu je popsána v kapitole  6.2.4 

 4.2.4 Vzájemná spektrální výkonová hustota
Vzájemná spektrální výkonová hustota je určena Fourierovou transformací  vzájemné 

korelační  funkce   Rxy(n).  Křížové  spektrum  Gxy(f)   můžeme   získat  také vynásobením 
spekter  Gx(f) a Gy(f)  jednotlivých kanálů. Vzájemná spektrální výkonová hustota slouží jako 
měřítko pro porovnání dvou signálů. Spektrum (cross-spectrum) zobrazuje frekvenční čáry 
společné oběma kanálům. [3]

Křížová korelace popsána v kapitole 4.3 Křížová korelace, zobrazuje souvislost signálu 
signálu v časové doméně. Cross-PSD zobrazuje souvislost signálů (korelaci) ve frekvenční  
doméně. Čemuž odpovídá skutečnost, že je tento graf získán pomocí fourierovy transformace 
křížové korelace.

V  analýze  EEG  signálu  je  spektrální  výkonová  hustota  mezivýsledkem  pro  další 
výpočty mezi, které patří i zjištění vzájemného zpoždění mezi signály, které je určeno jako 
derivace fázového spektra PSD signálu podle frekvence. 
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Vzorec 15

Implementace  a  ukázku spektrogramu je  popsána  v  kapitole  6.2.5 Analýza  pomocí
spektrálních kulis CSA

 

 4.3 Křížová korelace
Korelace dvou signálů (kanálů) udává míru podobnosti těchto dvou signálů. Takováto 

korelace se při analýze EEG signálu uplatní jestliže hledáme shodné úseky signálu, nebo při 
hledání určitých grafoelementů, kdy se korelace kratším signálem aplikuje na delší časový 
údaj.  Hledá  se  konkrétní  vlna  záznamu.  Například  lokalizace  alfa,  beta,  delta,  theta 
mozkových vln.

Korelace je operace podobná konvoluci. Korelace pouze posouvá signál a násobí jej 
druhým signálem. U konvoluce dochází k inverzi signálu.

 

Vzorec 16

 4.4 Autokorelace
Autokorelace je korelace signálu se sebou samým. Tento druh korelace je vhodný pro 

odhalení periodických signálů skrytých nebo potlačených v šumu. Při autokorelaci dochází 
násobení částí vlastní funkce a s převažující části signálu zesílí, kdežto slabé a neperiodické  
části signálu jsou utlumeny. Jedná se o vektorový součin unitárního prostoru uvnitř funkce. 

Vzorec 17

Implementace a ukázku křížové a autokorelace je popsána v kapitole  6.2.6 Analýza
pomocí korelace signálu
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 4.5 Topografické mapování - brain mapping 
Metoda  brain-mappingu  je  metoda,  která  zobrazuje  topografickou  mapu  mozkové 

aktivity na 2D nebo 3D grafickém modelu hlavy.  Rozmístění elektrod je většinou zjištěno 
přímo ze souboru s naměřenými daty, případně ze standardizovaného rozložení systému 10-
20.

Při standardním počtu aktivních elektrod, by bylo ale rozlišení takovéto mapy s 21 body 
na celou plochu velice nepřehledné a hrubé, proto musí před samotným vykreslením dojít k  
interpolaci získaných dat.

Interpolace probíhá rekursivně v několika iteracích. Ze sousedních 4. eletrod se vypočte 
průměr pozice a hodnoty dat a ten se zakreslí do grafu. V další iteraci se nově vytvořený bod 
počítá mezi ostatní body a dále se vytváří nové body, které zjemňují koncový rastr.

V algoritmu  dochází  ke  zvětšování  rozměru  původní  matice,  která  indexem daného 
prvku určuje jeho polohu a hodnotou prvku amplitudu signálu v daném bodě.

Po dostatečném počtu  iterací  je  mapa  vykreslena  na  model  hlavy a  je  jí  přiřazena 
barevná škála.

U  topografického  mapování  se  mapuje  amplituda,  spektrální  výkonová  hustota  a 
koherence signálu, která poskytuje další informace o symetrii mezi signály.

Popis  implementace  a  ukázku  této  metody  se  nachází  v  kapitole  6.2.7 Výpočet
topografických map – brain mapping.
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Ilustrace 19: Postup při získávání topografické mapy 
signálu [3]
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 4.6 Metoda zhuštěných spektrálních kulis CSA
Metoda zhuštěných spektrálních kulis je metoda poskytující náhled na chování signálu 

ve frekvenční oblasti rozprostřené v čase. V předchozí větě byly popsány celkem 3 parametry 
a to sice chování čili  změna signálu ve frekvenční oblasti,  která je rozprostřena v čase. Z 
tohoto vyplývá že nestačí 2 rozměrný graf ale vystupuje zde 3 rozměr, ve kterém je zobrazen  
čas. 

U vybraného kanálu je čas rozdělen na 2s-4s intervaly, u kterých se vypočítá spektrální 
výkonová hustota signálu (PSD) a zobrazí se do 3D grafu. V další iteraci se zpracuje další  
časový  úsek  ve  stejném  zvoleném  časovém  intervalu  a  zobrazí  se  opět  v  grafu  ovšem 
posunutém  o  příslušný  časový  interval  za  první.  Vznikne  tak  n  za  sebou  v  prostoru  
zobrazených výkonových spekter signálu vypadající jako divadelní kulisy,  které přehledně 
reprezentují změny udané ve výkonovém spektru signálu v čase.

Popis implementace a ukázku spektrálních kulis se nachází v kapitole  6.2.5 Analýza
pomocí spektrálních kulis CSA 

 4.7 Metody využívající umělé inteligence
Metody  analýzy  pomocí  nezávislých  a  hlavních  komponent  popíšeme  na  případě 

separace měřeného signálu BSS (Blind source separation) na elektrodách.
Tyto metody mají uplatnění v dalších situacích jako jsou například zpracování obrazu, 

nebo filtrace artefaktů EEG signálu ale na těchto případech nebudou metody popsány.

 4.7.1 Metoda analýzy hlavních komponent (PCA)
Analýza  hlavních  komponent  (Principal  Component  Analysis)  je  v  teorii  signálu 

transformace  sloužící  k  dekorelaci  dat.  Cílem  této  metody  je  redukce  počtu  vstupních 
proměnných.  Tyto  nové  proměnné  mají  větší  váhu  informace  než  měla  množina  všech 
proměnných před použitím PCA a jsou nekorelované. 

První  hlavní  získaná  komponenta  y1 nejvíce  popisuje  proměnlivost  původních  dat 
(rozptyl). Druhá komponenta y2 udává největší rozptyl neobsažený v  y1. Jinak řečeno první 
hlavní komponenta y1 je takovou lineární kombinací vstupních proměnných, která obsahuje 
největší proměnlivost mezi všemi lineárními kombinacemi.

Vzorec 18

a pro j-tou komponentu platí vztah 
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Vzorec 19

Z následujícího vzorce je vidět, že PCA je vlastně jen přepsáním vstupních dat do jiné 
souřadné soustavy:

Y = XP
kde X je centrovaná matice  n x  d se vstupními  d-rozměrnými  daty v n řádcích,  Y 

obdobná matice výstupních dat, P je  d x  d matice vlastních vektorů kovarianční matice CX 

splňující vztah CX = PΛPT, kde Λ je diagonální matice obsahující na diagonále vlastní čísla CX 

a matice vlastních vektorů P je ortonormální, tj. PTP = Id, kde Id je jednotková matice dimenze 
d.

Vlastní vektory (sloupce matice P) tvoří dříve zmiňovanou, novou souřadnou soustavu. 
Centrování  matice  X dosáhneme  odečtením příslušného  výběrového průměru  od  každého 
sloupce.

Metodu PCA je možno použít stejně jako metodu ICA pro filtraci EEG artefaktů.

 4.7.2 Metoda analýzy nezávislých komponent (ICA)
Tato metoda slouží u analýzy EEG signálů k přípravě signálu pro metody lokalizace 

zdrojů  signálu.   Jednou z  nejduležitější  oblastí  aplikace  v EEG je  metoda  slepé separace 
signálů (BSS – Blind Source Separation)

Problém je ve skutečnosti fakt, že signál, který je naměřen z povrchu hlavy elektrodami  
je signál, který je v každém kanále koreluje do jisté míry z ostatními kanály (každý kanál  
obsahuje část signálu, který je naměřen i dalšími kanály) metoda nezávislých komponent z 
této n-tice korelovaných signálu získá n-tici statisticky nezávislých signálů.

Pomocí tohoto algoritmu je možno rozlišit skutečnou mozkovou aktivitu od artefaktů a 
od  přeslechů  sousedních  kanálů  a  zjistit  z  jakou  váhou  patří  získané  komponenty  ke 
konkrétním kanálům elektrod.

ICA metoda  se  snaží  nalézt  zdrojové  signály  ze  znalosti  jejich  kombinace  ale  bez 
znalosti toho jak jsou zdrojové signály transformovány (rušením, artefakty). Lineární model 
transformace je popsán jako X = A*S,  kde S je  m x Nd matice vstupních signálů (nezávislé 
komponenty),  A je  mixážní  matice  rozměru  n x m a  X je  n  x  Nd matice  pozorovaných 
měřených signálů.  Nd  je délka jednotlivých řádku matic  S a  X.  Počet měřených signálů a 

počet komponent musí být shodný avšak pro úspěšnou separaci se předpokládá že nm

Zdrojové signály mohou potom být  odhadnuty z:  
S= W X ,  kde  

W  je  odhad 

matice W, W = A-1. Problém nalezení zdrojových signálů (nezávislých komponent) se mění 
pouze na problém nalezení matice W. Separace se provádí tak aby výsledné komponenty byly  
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na sobě maximálně nezávislé a aby jejich lineární kombinace tvořila sledované signály. Toho 
je dosaženo maximalizace funkce F, která měří  nezávislost komponent.  Získaná matice W 
určuje potom váhu dané komponenty k prvkům vstupní matice S, tak že sloupce matice W 
udávají váhu komponent na vstupech, které jsou v řádcích matice W.

 4.8 Další metody pro zpracování EEG signálu
Další metody,  pro zpracování EEG signálu jsou variace předem popsaných metod, a 

slouží k vhodné a potřebné reprezentaci naměřených dat pro vyčtení užitečné informace o  
stavu  pacienta.  Další  metody  bývají  vyvíjeny,  a  výše  zmíněné  algoritmy  upravovány  a 
zlepšovány.  Například výčet algoritmů pro výpočet metodou ICA je následující:  CuBICA, 
FastICA, TDSEP, JADE, a XSFA 
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 5 Prostředky pro vývoj software
Tato kapitola popisuje prostředky použité pro vývoj aplikace pro analýzu EEG signálu.
Jako  hlavní  programovací  jazyk  byl  zvolen  multiplatformní  interpretovaný 

programovací jazyk Python, který je popsán detailněji v kapitole (5.1).
Pro tvorbu uživatelského rozraní se jedná o volně dostupnou grafickou multiplatformní 

knihovnu QT firmy QT Software, kterou spravuje firma Nokia popsanou v kapitole (5.2)
Pro vykreslování grafických průběhu signálů jsou použity knihovny Qwt a Matplotlib, 

které jsou popsány v kapitole (5.3)
Zpracovávaná data jsou uložena ve formátu trc (v0 - v4) firmy Micromed a ve formátu 

ASCII, která jsou popsána v kapitolách 5.7 a 5.8

 5.1 Programovací jazyk Python
Python je interpretovaný objektově orientovaný programovací jazyk, který v roce 1990 

navrhl Guido van Rossum. Python je vyvíjen jako open source projekt, který zdarma nabízí 
instalační balíky pro většinu běžných platforem (Unix, Windows, Mac OS). 

Python byl ovlivněn při svém vzniku jazyky ABC, Perl, Lisp, Smalltakl a Tcl. 
Jazyk Python je jazyk interpretovaný a do jisté míry i  skiptovací.  Tento jazyk však 

nabízí daleko větší možnosti i pro tvorbu rozsáhlejších projektů i s podporou uživatelského 
rozhraní. Python je také hybridním jazykem tzv. multiparadigmatickým, který povoluje různé 
přístupy k programování a to jak procedurální tak i objektové a částečně také funkcionální.

Velkou výhodou jazyka Python je jeho jednoduchost z hlediska učení se. Toto je dáno 
především inspirací z jazyka ABC, který je jazykem pro začátečníky. Avšak jazyk Python je  
nástroj velice mocný a použitelný pro praxi, za což mluví společnosti využívající tento jazyk 
jako je společnost Google, NASA, ESA atd.

Další  pozitivní  vlastností  jazyka  Python  je  produktivita  z  hlediska  rychlosti  psaní 
aplikací  jak  menších  tak  i  rozsáhlejších.  U  rozsáhledjších  projektů  je  to  potom  hlavně  
hierarchie dělení pomocí jmenných prostorů a podpora psaní unit testů. 

Jak již bylo zmíněno jazyk python je jazyk interpretovaný to znamená, že při přenosu 
na jinou platformu se nemusí vůbec měnit zdrojový kód pouze je změněn interpret vhodný pro 
daný  operační  systém  a  platformu  CPU.  Výchozí  verze  interpretu  jazyka  Python  je 
implementováná v jazyce C (Cpython) ale existují i jiné jako je v javě napsaný Jython nebo 
v .NET napsaný ironPython či v samotném pythonu napsaný interpret pro python PyPy.

Vzhledem  k  multiplatformnosti  tohoto  jazyka  respektive  jeho  interpreta  je  možno 
aplikaci  provozovat  na  velké  škále  zařízení  od  mobilní  zařízení  s  procesory ARM až  po 
osobní počítače s procesory Intel na různých operačních systémech. V případě nedostupnosti  
zkompilovaných balíčku pro danou platformu existuje možnost použít zdrojové kódy a pro 
danou platformu zkompilovat interpret.
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Pro jazyk python existuje obrovské množství knihoven pro různé použítí a vzhledem k 
jednoduchosti tohoto jazyka a podpoře hierarchického dělení je použití nové knihovny velice 
jednoduché.

Tento  programovací  jazyk  je  díky  své  jednoduchosti  čitelnosti  a  čistotě  návrhu 
programu  vhodným  jazykem  pro  psaní  aplikace  teegApp.  Tento  jazyk  nabízí  spoustu 
dostupných modulů, které rozčiřují jeho funkčnost. Mezi nejznámější patří moduly Numpy a 
Scipy,  které  rozšiřují  jazyk  o  knihovny  spojené  se  složitými  matematickými  výpočty  a 
pomáhají tak usnadnit návrh celé aplikace.

 5.2 Knihovna uživatelského rozhraní QT
QT  je  multiplatformní  knihovna  pro  tvorbu  programů  s  grafickým  uživatelským 

rozhraním. Tuto knihovnu vyvíjí  společnost QT Software vlastněná společností Nokia a je 
volně dostupná pod licencí LGPL od verze 4.5 a vyšší. 

Tato knihovna je primárně určena pro programovací jazyk C++ ale existuje i spoustu 
vazeb  na  jiné  programovací  jazyky  mezi  které  patří  i  jazyk  python.  Nejznámější  a 
nejrozšířenější vazbou je PyQt, která je u aplikace teegApp použita. 
Mezi podporované platformy této knihovny patří:
• MAC OS
• Windows
• Linux / X11
• Windows CE / Mobile
• Symbian
• Maemo

          Prvky knihovny jsou strukturovány do tzv. widgetů (QWidget), které se na sebe skládají
a vážou signály. Komunikace mezi jednotlivými widgety (Tlačítko, formulář) probíhá pomocí 
signálů  a  slotů.  Tak  jako  u  jiných  programovacích  jazyků  probíhá  komunikace  pomocí 
událostí  –  eventů.  Zdrojem signálu  je  například  stisknuté  tlačítko,  které  emituje  vzniklou 
událost,  která dorazí  do všech napojených slotů. Velká množina událostí  je pro jednotlivé 
widgety už určena ale existuje i možnost dopsání vlastních signálů.

Aplikace  teegApp  je  multiplatformní  i  multijazyková  aplikace.  Všechny  operace 
spojené s multiplatformností a multijazyčností jsou velice zjednodušeny díky způsobu, kterým 
je knihovna Qt psána a díky nástrojům, které knihovna Qt poskytuje.
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 5.3 Knihovna pro vykreslení průběhů signálu Qwt a Matplotlib
Pro  vizualizaci  analyzovaných  dat  jsou  použity  knihovny  Qwt  a  matplotlib.  Pro 

vykreslení průběhu všech kanálů EEG signálu v hlavním okně je použita knihovna Qwt, která 
je přímo určena pro grafickou knihovnu Qt a vyniká oproti jiným knihovnám velkou rychlostí.

Knihovna matplotlib ve verzi 2D a 3D je knihovna určena primárně pro jazyk python a 
výchozí grafickou knihovnu tohoto jazyka Tk. Tato knihovna však také poskytuje backend 
rozhraní pro další grafické knihovny, mezi které patří i knihovna Qt. Tato knihovna vyniká 
velkým množstvím typů grafů. Rychlost zobrazení a práce u této knihovny je díky použité 
vykreslovací  renderovací  knihovně Agg oproti  knihovně Qwt pomalejší.  Díky velké škále 
nabízených  typů  grafů  a  uživatelské  interakce  je  tato  knihovna  použita  momentálně  pro 
vykreslování  analyzovaných  dat.  Do  budoucnosti  z  důvodu  výkonu  a  implementace  do 
knihovny  Qt  bude  použita  převážně  knihovna  Qwt  a  závislost  na  knihovně  matplotlib 
odpadne.

32

Ilustrace 20: Ukázka vykreslení spektrogramu nefiltrovaného eeg kanálu  
pomocí knihovny matplotlib



Analýza signálu EEG

 5.4 Další použité knihovny
Další knihovny použité při vývoji aplikace teegApp jsou knihovny numPy a sciPy.

 5.4.1 Knihovna numPy
Knihovna numpy (zkratka pro numericalPython)  vnáší  do programování  datový typ 

array, který umožní zacházet a operovat s poli prvků (typ list z jazyka Python) jako s prvky 
matice.  Knihovna  numPy také  přináší  další  spoustu  funkcí,  které  implementují  algoritmy 
korelace, konvoluce, rychlé fourierovy transformace nad daty. 

 5.4.2 Knihovna sciPy
Knihovna sciPy (zkratka pro scientificPython) nabízí další sadu funkcí použitých pro 

technické i vědecké výpočty. Tato knihovna také obsahuje modul signal, který nabízí operace 
nad časovou řadou signálu. Mezi použité funkce patří funkce pro návrh koeficientů FIR filtru 
„firwin“.

 5.5 Vývojové prostředí eclipse
Vývoj a odlaďování veškerého software probíhalo ve vývojovém prostředí  eclipse s 

použitým zásuvným modulem pyDev, který umožňuje v tomto vývojovém prostředí psát a 
ladit kód jazyka python. Toto prostředí je díky své modulárnosti a vyspělosti velice vhodné, 
protože  umožňuje  z  jedno  prostředí  psát  kód  programu,  ladit  jej  (krokovat),  navrhovat 
uživatelské rozhraní pomocí zásuvného modulu Qt a také navrhovat UML diagramy pomocí 
zásuvného modulu UML modeling framework. Během krokování je k dispozici interaktivní 
konzole,  která nám umožňuje  pracovat  s  aktuálně přítomnými  daty a  pracovat  s  nimi  dle 
potřeby. Například na ilustraci (Ilustrace 21: vývojové prosředí eclipse - režim ladění) vidíme 
kontrolu typu použitého zařízeni pro záznam eeg aktivity pomocí interaktivní konzole. Tato 
konzole neslouží pouze k výstupu dat ale data mohou v daném kroku ladění být použíta k 
výpočtu  a  kontrole  správnosti  dat  případně  vykreslení  dat  pomocí  modulu  pylab,  který 
napodobuje příkazy a chování programu matlab.
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 5.6 Postup tvorby aplikace používající PyQt a python
Mostem mezi  programovacím jazykem  Python  a  knihovnou  Qt  tvoří  vazby jazyka 

python na knihovnu Qt s názvem PyQt, která je vyvíjená firmou riverbanks computing ltd.
Při návrhu aplikace založené na jazyce python s vazbou na knihovnu Qt je postupováno 

následujícím způsobem:
• Ve vývojovém prostředí eclipse je založen nový projekt typu Python.
• V programu Qt desginer se vytvoří formulář uživatelské rozhraní.
• Pomocí nástroje pyuic4 se převede soubor s uživatelským rozhraním na soubor 

py (pyuic4.bat .\mainWindow.ui -o ..\mainWindow_ui.py)
• Vytvoří se třída, která dědí z třídy vytvořené programem pyuic4
• Pomocí programu pyrrc se vytvoří soubor .py  obsahující obrázky a další zdroje 

pro  uživatelské  rozhraní  (pyrcc4.exe  .\mainWindow.qrc  -o  
..\mainWindow_rc.py)

• Pomocí  programu  pylupdate4  se  vyextrahují  ze  souboru  uživatelského 
rozhraní  .ui  všechny  řetězce  označené  pro  překlad  (pylupdate4.exe 
.\mainWindow.ui -ts en.ts)
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• Soubor  s  příponou  .ts  se  otevře  v  programu  Qt  linguist,  což  je  speciální  
program pro vytváření překladů uživ. rozhraní do jiných jazyků. Rozhraní je 
přeloženo a uloženo opět do souboru .ts a zkompilovaného souboru .qm, který 
načte do aplikace teegApp správné řetězce dle zvoleného jazyka.

 5.7 Zdroj dat soubor formátu trc
Vzhledem k tomu,  že  firma  Micromed  neposkytuje  specifikaci  formátu  trc  souboru 

veřejnosti, je zde pouze v bodech popsány informace, které tento soubor uchovává.
Jedná se o následující informace

v0, 1, 2, 3,4

Data  jednotlivých kanálů,  časové značky s 

podporou komentářů – události, informace o 

pacientovi, datum a čas měření, informace o 

použitých  elektrodách  (rozsah,  název), 

impedance  elektrod,  vzorkovací  frekvence, 

počet kanálů

v4 Typ  měřícího  vybavení,  typ  souboru, 

podpora videa k měření, historie měření,  

 5.8 Zdroj dat soubor formátu ASCII
V tomto souboru jsou data uložena jako text formátovaná do sloupců, kde první slopec 

představuje hodnoty času a další sloupce obsahují data příslušných kanálů.

Tento  formát  využívá  program EEGLab  což  je  toolbox  pro  Matlab,  na  zpracování  EEG 
signálu. EEGLab je schopen exportovat jakékýkoliv formát, který načte do formátu ASCII,  
což vytváří formát ASCII ideálním kandidátem na most mezi programy EEGLab a teegApp.
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 6 Aplikace pro analýzu EEG signálu teegPy
Aplikace je psána pomocí vývojových prostředku uvedených v kapitole (5 Prostředky

pro vývoj software)
Tato aplikace není psána pouze za účelem vytvoření metod pro analýzu a zpracování 

eeg signálu tato aplikace je také psána za účelem vytvoření knihovny v programovacím jazyce 
python, která nabízí abstraktní rozhraní pro jednoduší interakci s uživatelem, který zná pojmy 
používané v prostředí analýzy EEG signálu. Ve spojení s interaktivní konzolí jazyka python, 
lze tuto knihovnu využít i mimo grafické uživatelské prostředí vytvořené v této práci.

V rámci této práce je tedy aplikace rozdělena na tři části. První část je samotná aplikace 
teegApp (6.3), která prezentuje načtená data uživateli pomocí uživatelského rozhraní.

Druhá část  je  samostatně  znovu-použitelná knihovna  teegLib (6.2),  která  poskytuje 
moduly a metody pro analýzu EEG signálu a její vykreslení. 

Třetí část je MVC framework teegMVC (6.1) speciálně, který byl speciálně napsat pro 
tuto aplikaci ale je možno jej využít i pro jiné aplikace. Aplikace teegApp tento framework 
používá a je tedy rozdělená na části model - view - controller. MVC návrhový vzor je zde 
použit  záměrně  a  to  kvůli  své  dynamičnosti,  jednoznačné  struktury  a  rozdělení  funkcí 
jednotlivých  vrstev,  které  jsou  díky  struktuře  a  hierarchii  jazyka  python  respektive  jeho 
modulů  (z  jiných  jazyků  podobnost  se  jmennými  prostory)  vhodně  a  jednoduše 
implementovatelné. Jazyk python je tedy vhodným kandidátem pro použití tohoto návrhového 
vzoru. Implementace signálů a slotů jako implementace událostí v grafické knihovně Qt, je 
pro  tento  návrhový vzor  také  vhodná.U aplikace  teegApp  je  použit  návrhový vzor  MVC 
(Model View Controller), který dělí aplikaci na tři části a to sice na části:
• Model: komunikuje  s  úložištěm dat  pomocí  adaptéru  na  zvolené  úložiště  (soubor-

ASCII, trc, SQL, XML...), zpracovává a prezentuje data dalším vrstvám. Model zastává 
tzv. business logiku aplikace, která se stará o zpracování a předložení dat.

• Controller (řadič): je vrstva, která zajišťuje odpovědi na uživatelské požadavky (stisk 
tlačítka, výběr položky z nabídky, označení části signálu...) a přesměrovává je na jiný 
controller, případně komunikuje s datovou vrstvou pomocí modelu (eeg data) a předává 
tyto připravené data pohledu

• View  (pohled):  je  část, která  prezentuje  data  uživateli  a  to  především  ve  formě 
formulářů (5.2 Knihovna uživatelského rozhraní QT), případně dalších formátů jako je 
PDF, PNG, TXT...
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 6.1 MVC framework - teegMVC

Architektura MVC dělí aplikaci na 3 logické části tak, aby je šlo upravovat samostatně 
a dopad změn byl na ostatní části co nejmenší. Tyto tři části jsou Model, View a Controller.  
Model  reprezentuje data a business logiku aplikace,View zobrazuje uživatelské rozhraní  a 
Controller má na starosti tok událostí v aplikaci a obecně aplikační logiku. 

teegMVC  obsahuje  třídy  a  vlastnosti,  které  jsou  zobrazeny  na  následujícím  UML 
diagramu. Následuje popis jednotlivých tříd a jejich funkcionality
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Ilustrace 23: Struktura programu tEEGPy

Ilustrace 24: Struktůra návrhového vzoru 
MVC
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• TeegObject:  Hlavní a základní třída, ze které dědí všechny ostatní třídyMVC 
frameworku teegMVC

• TeegLoader: Třída poskytující metody pro nahrávání páru view/controller s 
příslušných adresářů a souborů aplikace

• TeegCore: jádro MVC frameworku, které má uloženy všechny nahrané páry 
view/controller v tabulce a předává je dle potřeby dalším objektům

• TeegModel: abstraktní vrstva pro modely aplikace
• TeegController: abstraktní vrtsva pro všechny řadiče, (controllery) aplikace
• TeegView: abstraktní vrstva pro všechny pohledy (viw) aplikace
• TeegExceptions: třída obsahující vyjímky používáné v MVC frameworku
• TeegRouter: pomocná třída pro předávaní požadavků správným objektům
• TeegHelper: pomocná třída pro pohledy, která jim umožňuje vytvořit odkazy 

na řadiče  a  například při  stisku tlačítka je  na příslušné  řadiče  přesměrovat. 
Jestliže byl řadič již použit je nahrán z tabulky objektu typu TeegCore a pokud 
ne je nahrán a uložen do této tabulky
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Ilustrace 25: UML diagram tříd - teegMVC
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• TeegAdapter: rozhraní pro všechny adaptéry, které využívají modely aplikace. 
Všechny adaptéry musí tuto třídu a její metody implementovat

• Micromed: Třída adaptéru zajištující komunikaci se soubory typu trc
• AsciiFile: Třída adaptéru zajištující komunikaci se soubory typu ascii

Příklad využití třídy TeegModel. Každý model, který chce komunikovat se soubory ascii, trc 
dědí ze třídy TeegModel, která nabízí všechny metody třídy TeegAdapter, která implementuje 
rozhraní mezi typem souboru a modelem. Každý adaptér implementuje metodu select, insert, 
a update. Výběr dat z uložižtě typu adaptéru je pak zjednodušeno na předpis

TeegModel().select(REC_ID,  COUNT,  *ARGS)  – kde  ARGS  představuje 
libovolný počet paramterů specifikující struktůru tabulky, objektu obsahujícího data.

Příklad:
TeegModel().select(1,  10,  'data',  'electrode')  vrátí  atribut(sloupec) 
electrode objektu(tabulky) data, od pole číslo(id řádku) 1 až 10.

 6.2 Knihovna pro zpracování EEG signálu – teegLib
Tato knihovna obsahuje všechny potřebné třídy a metody pro zpracování a vizualizaci  

biologického  EEG signálu.  Na  obrázku  ()  je  zobrazen  UML  diagram tříd  obsažených  v 
modulu teegLib.
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Ilustrace 26: UML diagram tříd - knihovna teegLib
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Jednotlivé  třídy  i  s  ukázkami  implementace  a  jejich  použití  jsou  popsány  v 
následujících kapitolách.

 6.2.1 Filtrace signálu - teegFilter
Tato knihovna obsahuje třídy a metody pro filtraci signálu. Obsahuje metody pro návrh 

filtrů typu dolní propust typu 'hamming',  typu holní propust typu 'hamming' a typů pásmová 
zádrž a propust s okny typu 'blackman-harris'.

V aplikaci je možno použít celkem tři typy nezávislých filtrů:
• Předřadný  pro  odstranění  nežádoucích  frekvencí  jako  jsou  (50/60Hz)  a 

neužitečné frekvence signálu.
• FIR filtr různého typu, které jsou popsány v kapitole 6.2.1.1
• Vyhlazovací  filtry  typů,  které  jsou  posány v  kapitole  6.2.1.2 použitelný  na 

samotný signál případně na výsledný signál analýzy.

 6.2.1.1 FIR filtry

FIR filtry, které jsou popsány v kapitole 4.1.1.1, jsou implementován v jazyce python 
za pomocí knihovny SciPy (ScientificPython), která nabízí metody pro výpočet koeficientů 
filtrů daného typu pomocí funkce firwin(N, cutoff, width=None, window=’hamming’).

Následuje úryvek kódu implementující filtr typu dolní propust.
FIR filtr typu dolní propust:
if(window == None): window = self.FILTER_DEFAULT_WINDOW_TYPE
if(n == None): n = self.FILTER_DEFAULT_N
if(sampling_freq != None): sample_freq = sampling_freq
else: sample_freq = self._sample_freq
cut_freq = cutoff_freq/(sample_freq/2)
coeffs = signal.firwin(n, cut_freq, window)
filtered_data = signal.lfilter(coeffs, 1, data)
return filtered_data
Za použití knihovny sciPy je algoritmus zjednodušen na: 

• přepočet mezní frekvence na normalizovanou frekvenci v intervalu 0-1 (0-

vzorkovací kmitočet – 256Hz/2 – dle nyquistova teorému).

• volání funkce pro získání koeficientů FIR filtru typu hamming.

• a konečná konvoluce původních dat s oknem tvořeným získanými koeficienty.

Implementaci  je  také  možno  provést  způsobem  vytvoření  charakteristiky  impulsní 
odezvy filtru typu dolní propust a konvolucí opět vypočíst výsledná data, ale toto je vzhledem 
k dostupnosti knihovny sciPy zbytečné. Výpočet impulsní charakteristiky okna s následnou 
konvolucí je uveden v kapitole 6.2.1.2 Vyhlazovací filtry.

FIR filtr typu horní propust:
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if(window == None): window = self.FILTER_DEFAULT_WINDOW_TYPE
if(n == None): n = self.FILTER_DEFAULT_N
if(sampling_freq != None): sample_freq = sampling_freq
else: sample_freq = self._sample_freq
cut_freq = cutoff_freq/(sample_freq/2)
coeffs = -(signal.firwin(n, cut_freq, window))
coeffs[n/2] = coeffs[n/2] + 1
filtered_data = signal.lfilter(coeffs, 1, data)
return filtered_data

Kód je velice podobný kódu pro dolní propust jediným rozdílem je obrácení spektra 
pomocí vyznačeného kódu.

FIR filtry typu pásmová propust a zádrž je pouze vhodné sečtení a inverze koeficientů 
okna FIR filtru.

 6.2.1.2 Vyhlazovací filtry

Vyhlazovací filtry, které jsou popsány v kapitole 4.1.1.3 jsou implementovány ve dvou 
variantách a to sice vyhlazovací filtr typu Gauss a vyhlazovací filtr typu Welch dle použití  
vztahu pro získání koeficientů.

Následuje  úryvek  kódu  vyhlazovacího  filtru  gaussova  typu,  kde  jsou  koeficienty 

získány dle následujícího vztahu: y i=x i e
−i−m 2/2  n2

n = 2*window-1
m = (n-1)/2
gauss = array([1.0]*n)
for i in range(n):

gauss[i] = exp((-(i-m)**2)/float(2*(d*n)**2))
dataout = convolve(data, gauss)/sum(gauss)

dataout[0:n] = dataout[n+1]
return dataout[0:len(data)]

U tohoto algoritmu je:

• Vypočteny koeficienty gausova okna

• Provedena konvoluce s daty

• Omezení první složky, kterou vyhlazovací filtr zesiluje, než úplné odstranění z 
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Ilustrace 27: ukázka nefiltrovaného a fitrovaného signálu v aplikaci teegApp
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řady je tato složka z redukována na velikost následující složky. Čímž se ztratí 

informace o amplitudě složky ale neztratí se informace o časovém umístění.

Koeficienty welchova okna jsou vypočteny dle následujícího vztahu:
for i in range(n+1):

welch[i] = 1-((i-n/2)/(n/2))**2
Následuje  ukázka použití  filtru  welchova  typu  v aplikaci  teegApp.  Na  signál  je  již 

aplikován dolnopropustný  filtr,  který  byl  ukázán v  kapitole  6.2.1.1.  Takže  nyní  je  signál 
zpracováván celkem 2-ma filtry. Na ilustraci je viditelný také vliv FIR filtru, který byl použit  
na frekvenci 20Hz.

 6.2.1.3 Filtr artefaktů

Aplikace teegApp a knihovna teegLib také obsahují algoritmy a možnosti pro filtraci  
chyby  zanesené  jiným kanálem.  Pokud  je  tato  chyba  naměřena  a  zaznamenána  na  jiném 
kanálu  (EMG,  EKG)  má  uživatel  možnost  tuto  chybu  odfiltrovat  z  ostatních  kanálů. 
Momentální  implementace  tohoto  filtru  poskytuje  pouze  odečtené  kanálů  od  kanálu  ze 
zaneseným artefaktem. Klasifikace artefaktů a jejich odstranění pomocí metod ICA a PCA 
není náplní této práce.

42

Ilustrace 28: ukázka nevyhlazeného a  vyhlazovaného signálu
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 6.2.2 Analýza pomocí Fourierovy transformace - teegFFT
Tato knihovna obsahuje sadu tříd a metod pro analýzy založené na rychlé fourierově 

transformaci. Metody, které jsou použity jsou popsáný níže.
Metody knihovny teegFFT a jejich předpisy:

• amplitudeSpectrum(data) – amplitudové spektrum
• powerSpectrum(data) – výkonové spektrum PSD
• phaseSpetrum(data) – fázové spektrum signálu (arg)
• autoCorrelate(data) – autokorelační funkce
• autoCorreleIfft(data) – autokorelační funkce pomocí IFFT
• crossCorrelation(self, dataA, dataB) – korelace 2 kan.
• crossSpectrum(self, dataA, dataB) – PSD 2 kanalů
• crossDelay(self, dataA, dataB) – Zpoždění mezi 2 kan.

 6.2.3 Analýza pomocí spektrální výkonové hustoty, amplitudové a 

fázové charakteristiky
Díky knihovně numpy je implementace algoritmů pro výpočet fourierovy transformace 

signálu zjednodušena na pouhé rozhraní mezi funkcemi knihovny numpy a teegFFT. Rozhraní 
je vhodně upraveno pro použití terminologie v aplikaci analýzy EEG signálu.

self.__data = fft.fft(data)
f=self._sampling_frequency*arange(0, (n/2))/n
return [f, absolute(data)]
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Ilustrace 29: ukázka filtru artefaktů v programu teegApp



Analýza signálu EEG

Následující  obrázek  (Ilustrace  30)  zobrazuje  výřez  signálu  vybraného  kurzorem  a 
provedenou spektrální výkonovou hustotu s vyhlazovacím filtrem Welchova typu z velikostí 
okna  2.  vzorků.  Což  vzhledem  k  velikosti  okna  2s  a  vzorkovací  frekvenci  128Hz  u 
zkoumaného  signálu  představuje  1/128  vybraného  signálu,  na  které  se  provádí  klouzavý 
průměr.

 6.2.4 Spektrogram signálu
Spektrogram signálu uveden a popsán v kapitole  4.2.3 Spektrogram je díky knihovně 

matplotlib zjednodušen na zavolání funkce specgram [5]
specgram(x, NFFT=256, Fs=2, Fc=0, detrend=mlab.detrend_none,
         window=mlab.window_hanning, noverlap=128,
         cmap=None, xextent=None, pad_to=None, sides='default',
         scale_by_freq=None, **kwargs)
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Ilustrace 30: ukázka výkonového spektra signálu z  
aplikace teegApp
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Na následující ilustraci (Ilustrace 31) je zobrazen spektrogram signálu se vzorkovací 
frekvencí 256Hz a s vybraným oknem signálu 1,5s.

 6.2.5 Analýza pomocí spektrálních kulis CSA
Analýza signálu pomocí spektrálních kulis je popsána v kapitole 4.6. 
Následuje úryvek kódu, implementující tuto tuto metodu v knihovně teegLib.
Třída teegCSA nabízí tyto klíčové metody:

• setData(data) – vloží nové data na zpracování, pokud 
nejsou zadány konstruktorem třídy teegCSA

• getSlices(self) – vrátí zpět pole s kulisami
all_time = len(self._data)/self._sample_rate
self._slices_count = int(all_time/self._slice_time)
slice_samples = self._slice_time * self._sample_rate
proc_data = data
if(self._smooth == True):

Tfilter = TeegFilter()
proc_data = Tfilter.smoothFilter(proc_data, 

self._smooth_params[1], self._smooth_params[0])
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Ilustrace 31: ukázka spektrogramu nefiltrovaného 
signálu
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for i in range(self._slices_count):
fft_analyzed = 

self._fft.powerSpectrum(proc_data[i*slice_samples:
(i+1)*slice_samples])

            fft_analyzed.append(i*self._slice_time)
            self._sliced_data.append(fft_analyzed)

Pro  vykreslení  zhuštěných  spekter  je  zapotřebí  rozdělit  celý  záznam  spektrální 
výkonové  hustoty  na  2-4  sekundové  intervaly  dle  velikosti  okna  zvoleného  v  nastavení 
aplikace, které jsou ve 3D grafu vykresleny za sebou. Rozdělení probíhá v privátní metodě  
„_slice“ jejíž tělo je uvedeno výše.

 6.2.6 Analýza pomocí korelace signálu
Korelace signálu jejíž teoretický výklad je uveden v kapitolách  4.4 a  4.3, je v EEG 

používána  pro  odhalení  periodických  jevů  v  rámci  jednoho  kanálu,  nebo  společné  prvky 
signálu  mezi  dvěma  kanály,  případně  pro  křížovou  korelaci  mezi  kanálem  a  časovým 
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Ilustrace 32: ukázka grafu zhuštěných spektrálních 
kulis
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záznamem  vlny,  kterou  v  signálu  hledáme  (3.4 EEG  rytmy).  Následující  3  funkce  jsou 
používány pro výpočet korelace signálu. Díky knihovně numpy je implementace těchto funkcí 
zjednodušena na vhodně upravené rozhraní nad metodami knihovny numpy.

    def autoCorrelate(self, data):
        data = correlate(data, data, mode='full')
        t = (arange(len(data)))/self._sampling_frequency
        return [t, data]
    
    def autoCorreleIfft(self, data):
        data = self.powerSpectrum(data, False)[1]
        data = fft.ifft(data)
        return [data.imag, data.real]
    
    def crossCorrelation(self, dataA, dataB):
        data = correlate(dataA, dataB, mode='full')
        t = (arange(len(data)/2))/self._sampling_frequency
        return [t, data[data.size/2:]]

Následující  ilustrace  (Ilustrace  33)  zobrazuje  autokorelaci  vybraného  EEG  signálu, 
který lze vidět v pravé části ilustrace.

 6.2.7 Výpočet topografických map – brain mapping
Výpočet topografických map, který je uveden v kapitole 4.5 Topografické mapování -

brain mapping  , je v rámci knihovny teegLib implementován v samostatné třídě i jmeném 
prostoru teegBM. 

def _fill_matrix(self, sample):
        out_data = []
        dim = int(sqrt(len(self.BmMap10_20)))
        for i in self.BmMap10_20:
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Ilustrace 33: ukázka autokorelace EEG signálu v aplikaci teegApp
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            if(self.BmMap10_20[i] == 0):out_data.append(0); continue
            if((self._channels.has_key(self.BmMap10_20[i]) == False) 

and (((i % dim) != 0) and (((i+1) % dim) != 0))): 
                e1 = self._channels[self.BmMap10_20[i-1]][sample]
                e2 = self._channels[self.BmMap10_20[i+1]][sample]
                out_data.append((e1+e2)/2)
            elif(self._channels.has_key(self.BmMap10_20[i]) == True): 
                out_data.append(self._channels[self.BmMap10_20[i]]

  [sample])
            else:
                raise Exception('Cannot find channel number from given 

   name')
        return array(out_data).reshape(dim,dim), dim
    

    def _create_interpolator(self, sample):
        data, dim = self._fill_matrix(sample)
        [x,y] = meshgrid(arange(dim), arange(dim))
        if(data.shape != (dim, dim)): raise TypeError()
        else:
            self._interpolator = interpolate.interp2d(x, y, data, 

    kind='linear')
Nejdůležitější metody třídy teegBM jsou metody  _fill_matrix a _create_interpolator, 

které se starají o naplnění matice do mřížky a samotnou 2d lineární interpolaci nad prvky 
matice.

Uživatel této knihovny předá konstruktoru této třídy data ve formátu slovníku, kde klíč 
je název elektrody dle systému 10-20 a hodnota je pole obsahující okno dat dané elektrody 
zvolené uživatelem. Dojde k vytvoření objektu 2d lineárního interpolátoru, který je naplněn 
maticí  5x5 v  případě  systému  10-20,  což je  jediný  systém,  který  tato  knihovna prozatím 
podporuje.

Následně je zavolána metoda bmInterpolate(dim=100, sample=0), kde parametr 
dim udává velikost nové matice, kterou chceme získat a sample je číslo vzorku pro všechny 
kanály, který se bude interpolovat.

Nakonec  je  provedena  samotná  interpolace  a  vráceny  matice  x,  y,  z  představující 
mřížku s  hodnotami.
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Aplikace  teegApp  také  podporuje  animaci  mozkových  map,  ve  vybraném  signálu 
pomocí tlačítka animace z panelu nástrojů. Ale maximálně do délky zvoleného okna, které lze 
nastavit v konfiguraci programu. Ve výchozím nastavení je délka zpracováváných dat 2s.

Lze  také  nastavit  počet  vzorků  na  jeden  snímek  (SPF  –  Samples  Per  Frame).  Ve 
výchozím nastavení je tato hodnota rovna 10vzorkům, což znamená, že při prvním snímku je  
zhotovená topografická mapa  pomocí  nultého vzorku všech zvolených kanálů.  U druhého 
snímku je to 11-tý vzorek atd.
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Ilustrace 34: ukázka brain mappingu
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 6.3 Uživatelské rozhraní - teegApp
Uživatelské rozhraní je tvořeno pomocí multiplatformní knihovny QT, která je popsána 

v kapitole (5.2 Knihovna uživatelského rozhraní QT), knihovny pro vykreslování grafů qwt a 
matplotlib. Aplikace je psána v programovacím jazyce python.

Aplikace poskytuje následující možnosti: 
• Lokalizace – momentálně česká (Příloha II.), anglická (Příloha III.)
• Algoritmy zpracování signálu uvedené v kapitole 6.2 a jejich vykreslení.

◦ Filtrace signálu
▪ FIR dolní propust
▪ FIR horní propust
▪ FIR pásmová propust
▪ FIR pásmová zádrž

◦ Vyhlazovací filtry
▪ Vyhlazovací filtr pomocí Gaussova okna
▪ Vyhlazovací filtr pomocí Welchova okna

◦ Spektrální analýza
▪ Spektrální výkonová hustota
▪ Amplitudové frekvenční spektrum
▪ Fázové frekvenční spektrum
▪ Spektrogram
▪ Vzájemné (křížové) spektrum

◦ Koherence signálu
◦ Korelace signálu

▪ Autokorelace
▪ Vzájemná (křížová korelace)

◦ Brain mapping
▪ 2D amplitudový
▪ 2D frekvenční

◦ Zhuštěné spektrální kulisy CSA
• Informace o rozmístění elektrod, pokud jsou tyto informace uloženy v souboru
• Podpora souborů formátů Micromed trc (v0, v1, v2, v3, v4), EEGLAB ascii
• Informace o pacientovi, měření pokud jsou uvedeny v souboru.
• Informace o aktuálně zvoleném kanálu
• Podpora výběru dat a markerů
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 6.3.1 Rozdělení okna hlavní aplikace

Okno hlavní aplikace obsahuje několik oblastí, ve kterých lze zobrazovat informace o 
signálu. Oblasti 1 a 4 jsou přesouvatelné, takže jejich umístění lze kdykoliv měnit. Následující  
popis uvádí výchozí rozložení aplikace

• Oblast 1 – V této oblasti jsou zobrazovány výsledky různých druhů analýz. 
Okna mohou být na sobě přepínatelné pomocí záložek stejně jako na obrázku 
(Ilustrace 35) a nebo pod sebou tak jako na obrázku (Příloha II.).

• Oblast 2 – v této jsou zobrazovány eeg kanály s naměřenými daty (Ilustrace
36)

• Oblast 3 – tato oblast je složena z několika záložek a to sice výchozí záložky s  
informacemi o voleném signálu a nástrojích pro filtraci,  vyhlazení  signálu a 
úpravy časové osy a osy signálu. Záložky s informacemi o měření, a pacientovi  
pokud je soubor obsahuje

• Oblast 4 oblast pro zobrazení umístění elektrod a oblast pro uložení dalších 
oken (analýz)
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Ilustrace 35: ukázka rozložení hlavní aplikace teegApp
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Na ilustraci (Ilustrace 36) vidíme ukázku modulárnosti struktury grafického prostředí, 
kde  jsou  všechna  okna  skryta  a  je  zobrazena  pouze  hlavní  plocha  s  naměřeným 
signálem.Ostatní okna lze zpětně vyvolat klepnutím na nástrojovou lištu aplikace.

 6.3.2 Načtení souboru obsahující EEG data
Prvním krokem při práci s programem je načtení souboru obsahující EEG data. Toto lze 

provést z menu nabídky Soubor → otevřít. Program momentálně podporuje formáty souborů 
uvedené v kapitolách 5.7 a 5.8.

 6.3.3 Výběr signálu a metody analýzy signálu
Při postupu práce s aplikací teegApp je po otevření souboru obsahujícího EEG data 

dalším krokem výběr dat a volba metody analýzy nad vybranými daty. Výběr lze v aplikaci  
provést pomocí kursoru nad daty v oblasti 2 (Ilustrace 35). 

Po  vybrání  dat  se  informace  o  aktuálním  výběru  zobrazí  na  informačním  panelu 
(Příloha II.) ve skupině výběr. Pro případnou změnu velikosti okna vybraných dat je potřeba 
upravit nastavení programu (6.3.4 Nastavení aplikace teegApp)
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Ilustrace 36: ukázka modularity grafického prostředí
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Následně je zvolena a vybrána metoda analýzy signálu, což lze provést z menu Analýza 
nebo z panelu nástrojů. Přehled možných metod analýzy je uveden v kapitole (6.3) Potřebné 
doplňující informace pro provedení analýzy jsou zvoleny v průvodci, který je po výběru druhu 
analýzy spuštěn (Příloha VI.)

Výsledné analyzované data jsou zobrazeny v oblasti 1 případně 4 (Ilustrace 35).

 6.3.4 Nastavení aplikace teegApp
Aplikace umožňuje nastavit parametry analýzy signálů. Tyto parametry je možno nastavit v 
konzoli, ze kterého jsou spouštěny metody knihovny z modulu teegLib a nebo jej lze nastavit 
pomocí  aplikace  teegApp  z  menu  Analýza  → nastavení.  Okno  nastavení  je  zobrazeno  v 
příloze (Příloha V.)

 6.3.5 Instalace aplikace teegApp
Aplikace teegApp je závislá na MVC frameworku teegMVC a využívá knihovny pro 

analýzu signálu teegLib, které musí být dostupné v adresáři s aplikací.
Vzhledem k tomu, že nejsou vytvořeny binární balíčky pro všechny dostupné platformy 

je nutno mít na osobním počítači nainstalovány následující knihovny a programy:
• Python 2.6 a vyšší
• PyQt 4.6 a vyšší
• Matplotlib 0.99 a vyšší
• Qwt 5.2 a vyšší
• numpy 1.3.0 a vyšší
• scipy 0.7.1 a vyšší
• alternativou k výše uvedeným balíčkům je instalace balíčku  pythonxy, který 

lze stáhnout ze stránek http://www.pythonxy.com/.

 6.3.5.1 Požadavky na osobní počítač

• Osobní počítač (PC) s CPU 2GHz a vyšší
• Operačním systémem Microsoft Windows 2k a výše, Linux s jádrem 2.6 nebo 

MacOSX
• 1GB operační paměť RAM
• 100MB místo na HDD
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 7 Testování aplikace teegApp
Tato kapitola popisuje testování aplikace teegApp na testovacích datech načtených ze 

souboru .trc v1.

 7.1 Parametry testovacích dat
Načtený soubor obsahuje data s následujícími parametry:

• Vzorkovací  frekvence: 128Hz
• Počet kanálu: 21
• Délka záznamu: 381s

Na načteném signálu je vidět rušení z elektrod snímající EMG aktivitu a rušení vyššími  
frekvencemi. Pro přehlednost budou další ilustrace zkoumaného signálu zobrazeny pouze pro 
kanál C3. 

 7.2 Test aplikace a analýza dat
Krok 1 – filtrace artefaktů – měřené rušení z jiných eletrod
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Ilustrace 37: signál po načtení
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První krok na načtených datech je zbavení se artefaktu, který ovlivňuje všechny ostatní 
kanály. Tento artefakt se odfiltruje pomocí nástroje odstranění abnormálních amplitud, který 
se nachází v menu „Analýza → potlačit → abnormální amplituda“

Krok 2 – Filtrace vysokofrekvenčního rušení
Z ilustrace je  patrné,  že  signál  je zarušen vysokofrekvenčním signálem.  Pro filtraci  

tohoto signálu bude použit FIR filtr typu dolní propust na frekvenci 20Hz, který se nachází v 
dolní části informačním panelu.

Po použití filtru signál vypadá následovně

V této fázi je signál dostatečně filtrován není potřeba další úpravy a může se přejít k  
samotné analýze signálu.

Všechny možnosti, které program teegPy nabízí jsou vypsány v kapitole 6.3. V rámci 
testování jsou vybrány jen určité klíčové metody.

Krok 3 nastavení programu – velikost okna a počet vzorků na snímek při animacích.
Při analýze je důležité nastavení velikosti okna, pro které se analýza provádí, jedná se o 

časový úsek od prvního kursoru. Hodnotu velikosti okna lze změnit v nastavení programu. Při 
změně  doby  trvání  okna  se  mění  i  hodnota  počtu  vzorků,  které  budou  analyzovány  dle 
vzorkovací frekvence dat z načteného souboru. 
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Ilustrace 38: krok č.1 filtrace EMG artefaktu

Ilustrace 39: krok č. 2 filtrace signálu
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Krok 4 spektrální výkonová hustota zvoleného úseku dat

Spektrální  výkonovou hustotu  lze  provést  pomocí  menu  Analýza  → frekvenční  → 
výkonové spektrum, nebo pomocí ikonky z ovládacího panelu programu a nebo klepnutím 
pravou  myší  na  signál  tažením  a upuštěním  opět  na  stejný  signál.  Pomocí 
průvodce  (Příloha  VI.)  může  ještě  dojít  ke  změně  vybraného  kanálu  a  nebo  nastavení 
vyhlazovacího filtru pro výslednou charakteristiku.
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Ilustrace 40: krok 3 nastavení programu

Ilustrace 41: krok 4 zvolený úsek dat
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V průvodci je nastaveno welchovo okno s šířkou 2. vzorků a takto vypadá výsledek 
analýzy výkonového spektra: 

Krok 5 vykreslení spektrogramu signálu. Pro rychlou orientaci a představu o rozložení 
frekvenční  výkonového  spektra  v  čase  (zvoleném  úseku)  lze  také  využít  zobrazení 
spektrogramu.  Spektrogram  signálu  lze  vykreslit  přes  menu  „Analýza  → frekvenční  → 
spektrogram“ nebo pomocí ikonky       umístěné na panelu nástrojů.
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Ilustrace 42: krok 4 výsledek spektrální  
analýzy signálu s viditelným útlumem filtru 

z kroku 2
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Krok 6 vykreslení 2D topografické mapy signálu. Topografická mapa signálu může být 
vykreslena pro zvolený úsek dat pomocí menu „Analýza → Brain mapping 2D“ nebo pomocí 
ikonky        . První vykreslená mapa je mapou pro vzorek, na němž je počáteční kurzor. Další  
vzorky lze pozorovat změnou pozice kurzoru nebo spuštěním animace pomocí tlačítka         , 
které spustí animaci map po dobu velikosti okna v nastavení aplikace s počtem vzorků na 
snímek zvolených také v nastavení aplikace v kroku 3. 
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Ilustrace 43: krok 5 ukázka 
topografické mapy signálu

Ilustrace 44: krok6 - ukázka 
topografické mapy
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Krok  7  vykreslení  spektrálních  kulis  signálu.  Spektrální  kulisy  představují  3D 
reprezentaci  výkonového  spektra  signálu  rozvinutou  do  prostoru  pro  určitý  časový  úsek.  
Vykreslení  spektrálních  kulis  signálu  lze  provést  z  menu  Analýza  → zhuštěné  spektrální 
kulisy CSA nebo pomocí tlačítka       z panelu nástrojů.

Další  metody analýz jsou založeny na algoritmech rychlé  fourierovy transformace a  
jejich rozdílné reprezentace a jejich ukázky lze nalézt v kapitole 6.2.

Krok 8 zobrazení  informace o měření,  jméno pacienta,  datum měření,  informace o 
rozložení  elektrod  (informace  o  rozložení  elektrod  jsou  dostupné  pouze  pokud  jsou  tyto 
informace uloženy v souboru s daty).
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Ilustrace 45: krok 7 zhuštěné spektrální kulisy
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Ilustrace 46: informace o rozmístění  
elektrod
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 8 Závěr
Úkolem této práce bylo vytvořit program, který poskytne uživateli možnost základní 

analýzy biologického EEG signálu načteného ze souborů formátu ascii, a .trc (v0 – v4). Tento  
program byl vytvořen a poskytuje uživateli výše zmíněné možnosti. 

Vzhledem k  tomu,  že  se  jedná  o  základní  sadu analýz  nad  EEG daty je  koncepce 
programu otevřena pro další vývoj. Návrhový vzor MVC dovoluje snadné rozšíření o další 
prvky uživatelského rozhraní aplikace teegApp a případně jakékoliv další aplikace, která tento 
framework,  teegMVC(6.1),  využije.  Zároveň  však  také  díky  technice  datových  adaptérů 
dovoluje  rozšíření  o  podporu  jiných  souborových  případně  databázových  úložišť.  Další 
možností rozšíření je doplnění o nové algoritmy zpracování do modulu teegLib(6.2). 

Analýza tak komplexního signálu jako je signál EEG je výzvou na doplnění o další 
algoritmy, které by dokázali odhalit další dosud skryté vlastnosti či segmenty signálu. Mezi 
tyto algoritmy patří metody pro statistické odhalení zdroje signálu (BSS) PCA, ICA a také 
metody neuronových sítí a genetických neuronových sítí, které při správném nastavení a při 
správné bázi dat dokáží odhalit konkrétní vlnové segmenty v širokém spektru signálů. Dalším 
algoritmem  na  doplnění  stávajících  algoritmů  je  3D  brainmapping  (prostorové  zobrazení 
topografických map), který je možno implementovat pomocí grafické knihovny VTK.

Kód  aplikace  je  díky  použitému  programovacímu  jazyku  python(5.1)  velice  dobře 
čitelný. Díky použitým vývojovým prostředkům jako je právě jazyk python a prvky knihovny 
Qt(5.2) pro návrh uživatelského rozhraní  je aplikace teegApp(6.3) provozovatelná na více 
platformách bez nutnosti jakékoliv úpravy či rekompilace kódů.

Jak bylo řečeno dalšími kroky ve vývoji této aplikace je doplnění o nové algoritmy 
zpracování a analýzy signálu EEG. Mezi novými algoritmy,  konkrétně neuronové sítě jsou 
výpočetně náročnější a jejich implementace v jazyce python je proveditelná. Jazyk python je  
ale jazykem skriptovacím,  u kterého je rychlost  na dané platformě omezená.  Avšak jazyk  
python nabízí rozhraní pro knihovny a vlastní kódy psané v jazyce C a C++, které jsou pro 
svou  menší  výpočetní  režii  daleko  vhodnější  pro  tvorbu  těchto  výpočetně  náročnějších 
algoritmů. Pro kritické sekce programu náročné na rychlost výpočtu je tedy výhodnější kód 
implementovat  v jazyce  C/C++ a  výsledky předat  jazyku  python na vizualizaci.  I  některé 
stávající  algoritmy  knihovny teegLib  by  po  přepsání  do  jazyka  C  případně  C++ přinesli  
zrychlení, které stojí určitě za pozornost této problematiky.
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