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Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá vytvořením laboratorní úlohy v českém i anglickém jazyce se zaměřením na 
filtraci biologických signálů. Práce zahrnuje zpracování softwaru ve vývojovém prostředí MATLAB. 
Program umožňuje vizualizaci signálů, získaných z datové sběrné jednotky VSB-TUO BMENG, a 
jejich následnou filtraci pomocí FIR a IIR filtrů s nastavitelným rozmezím hraničních frekvencí 
pásmové propusti a možností filtrace síťového brumu. Program umožňuje porovnání výkonové 
spektrální hustoty původního a filtrovaného signálu pomocí Fourierovy transformace nebo pomocí 
parametrických metod. 
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Abstract 

 

This thesis deals with making laboratory task in Czech and English language focusing on filtration of 
biological signals. The thesis includes processing software in MATLAB development environment. 
Program provides visualisation of signals obtained from VSB-TUO BMENG Data Acquisition Unit 
and following filtration with FIR and IIR filters with adjustable frecquency range  of band pass and 
posibility to filtrate AC hum. Program enables to compare power density spektrum of original and 
filtered signal by Fourier transform anp parametric methods. 
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1 Úvod 
Filtrace signálů všeobecně, je postup sloužící k odstranění nežádoucích kmitočtů z analyzovaného 
signálu. Filtrovat se dá různými technikami od jednoduchých RLC filtrů až po složité rekurzivní filtry, 
což jsou reálné elektronické obvody, které podle zapojení fungují například jako dolní a horní propust, 
pásmová propust či zádrž (jsou kombinací horní a dolní propusti). Tyto hardwarové varianty se 
používají v případech, kdy dostačují svou mírou filtrace s ohledem na cenu. Softwarové filtry se 
používají v případech, kdy je třeba mít k dispozici variabilnější filtraci nebo v případě, kdy je 
jednodušší filtrovat na softwarové úrovni. Tato práce se zabývá úpravou biologických signálů. 
Biologický signál může být ovlivněn celou řadou rušivých jevů, které lze rozdělit na vnější a vnitřní. 
Mezi vnitřní jevy můžeme zařadit pohybové artefakty, a to buď způsobené pohybem (tyto artefakty 
jsou náhlé změny v signálu) nebo dýcháním (projevující se kolísáním základní izolinie signálu). 
Vnějšími jevy rozumíme například namodulování signálu o frekvenci 50Hz z napájecí sítě a dalšími 
fyzikálními jevy působící na snímanou soustavu. Hlavní náplní této práce je návrh číslicových filtrů 
v prostředí MATLAB pro filtraci biologických signálů získávaných z datové sběrné jednotky VSB-
TUO BMENG vyrobené pro tyto účely a zpracováním laboratorní úlohy pro studenty dalších ročníků 
biomedicínského technika. Práce je rozdělena do několika kapitol. V druhé a čtvrté kapitole jsou 
rozebrány druhy biologických signálů a způsoby měření EKG signálu, který je nejdůležitějším 
snímaným biosignálem. V třetí nejrozsáhlejší kapitole jsou popsány FIR, IIR filtry pro filtraci v časové 
oblasti a spektrální analýza signálu Fourierovou transformací a parametrickými metodami. Realizací 
filtrů pomocí MATLABu se zabývá 5. kapitola, návrhem uživatelského rozhraní kapitola šestá. 
V předposlední sedmé kapitole je popsáno testování vytvořeného softwaru. V kapitole osmé jsou pak 
shrnuty výsledky této práce. V přílohách je uvedena laboratorní úloha v českém i anglickém jazyce. 
Má za cíl seznámit studenty s filtrací biologických signálů pomocí číslicových filtrů realizovaných 
v rámci softwaru s grafickým uživatelským rozhraním. V práci jsou realizovány filtry typu horní 
propust s hraničními kmitočty od 0,5 Hz pro odstranění nízkofrekvenčního driftu a úzkopásmový 
notch filtr. Pro srovnání jsou použity filtry typu FIR i IIR. Součástí je také zobrazení výkonové 
spektrální hustoty původního a filtrovaného signálu pomocí Fourierovy transformace a parametrických 
metod filtrace vhodných pro krátké signály. 
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2 Popis a druhy biologických signálů 

2.1 Biologický signál 
Obecně definujeme signál jako prostředek přenosu informace, kdy informací nejčastěji myslíme 
změnu fyzikální veličiny v čase. Speciálním druhem signálu, který má původ v živém organismu, je 
označován jako biologický signál neboli biosignál. Může být vyvolán vlastními životními projevy 
organismu nebo uměle vnějším fyzikálním působením na organismus. Většina měřených signálů patří 
do první skupiny (signál elektrokardiografický, elektroencefalografický, ...), mezi uměle vyvolané 
zařazujeme bioimpedanční signály. Biosignál je nutně stochastický. Kdyby byl deterministický, nenesl 
by žádnou informaci. Parametry musí být definovatelně závislé na stavu organismu.[1][2][3] 

2.2 Druhy biologických signálů 
Rozdělení biologických signálů vychází z primární fyzikální veličiny, která je snímána, nezáleží na 
veličině, prostřednictvím které signál měříme. Některé biosignály nelze zařadit podle tohoto dělení. 
Těžko zařaditelných signálem je například tělesná teplota. Rozlišujeme v zásadě tyto typy 
biologických signálů: 

bioelektrické (EKG) 
biomagnetické (MMG) 
bioimpedanční 
bioakustické (srdeční ozvy) 
biomechanické (krevní tlak) 
biochemické (saturace krve kyslíkem) 
ostatní (teplota) [1] 

2.2.1 Bioelektrické signály 
Bioelektrické signály vznikají při elektrických dějích na membránách dráždivých buněk. Protože 
lidské tělo je dobře vodivým prostředím a bioelektrický signál vzniká součinností velkého počtu 
buněk, můžeme zaznamenávat bioelektrické signály vznikající při činnosti vnitřních orgánů pomocí 
povrchových elektrod. 
Přehled nejčastěji snímaných bioelektrických signálů je uveden v tabulce 1.1. Bioelektrické signály 
jsou v současné diagnostice nejdůležitějšími biosignály, hlavními studovanými parametry je napětí 
peek-to-peek Upp a frekvenční pásmo, avšak frekvenční spektrum se využívá pouze z části. [1]  



3 
 

 

Obr. 1.1. Nejčastěji snímané bioelektrické signály[1] 
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3 Metody filtrace biologických signálů 
Protože biologický signál většinou obsahuje nežádoucí artefakty (např. síťový brum, svalová aktivita, 
...), je nutné před zpracováním signál filtrovat. Při číslicovém zpracování digitálního signálu musíme 
volit mezi rychlostí a kvalitou filtrace, tedy mezi filtry typu FIR a IIR. [2] 

3.1 Filtr s konečnou impulsivní odezvou – FIR (Finite Impulse 
Response) 

Největší výhodou FIR filtrů je kromě stability také možnost získat lineární fázovou kmitočtovou 
charakteristiku v celém kmitočtovém rozsahu, což znamená, že fázové zpoždění je konstantní, časové 
poměry tedy zůstanou nezměněny, tímto dané nezkreslení je při vizualizaci biosignálů nutností. 
Impulsní charakteristika filtru musí splňovat jednu ze symetrizačních podmínek filtru (2.1). Tyto filtry 
nemají obdobu v analogové oblasti. 
Impulsní charakteristika h(n) číslicového filtru typu FIR má konečnou délku N. [2] [6] 

h(n) = h(N-1-n)  nebo  h(n) = -h(N-1-n) 

(2.1) 

Matematickým modelem FIR filtru v časové oblasti je diferenční rovnice [2] 

= −  

(2.2) 

kde je y(n) – výstupní hodnota filtru 
x(n) – vstupní hodnota filtru 
ak – koeficienty diferenciální rovnice 
x(n-k) – reprezentuje k dřívějších vzorků filtru 

Přenosová funkce H(z) má tvar podle vztahu (2.3) [6] 

= = ℎ = ℎ + ℎ + ℎ + ⋯ + ℎ  

(2.3) 

Frekvenční charakteristiku filtru získáme, použijeme-li substituci = Ω, vztah (2.3) poté nabývá 
tvaru 

Ω = ℎ . Ω , kde Ω =  

(2.4) 
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Tento vztah (2.4) odpovídá diskrétní Fourierově transformaci (DFT). Funkce H(Ω) ve vztahu (2.4) je 
periodická, vyjádřená ve tvaru Fourierovy řady s koeficienty hk. 

 

Obr 2.1 Struktura FIR filtru [4] 

3.2 Filtr s nekonečnou impulsivní odezvou – IIR (Infinite Impulse 
Response) 

Filtry typu FIR mají nekonečnou impulsní charakteristiku a pro realizaci je třeba použít rekurzivních 
struktur (zpětných vazeb). Řád přenosové funkce filtru typu FIR je asi 10krát větší než řád přenosové 
funkce filtru typu IIR, proto je také zpoždění při zpracování vstupního signálu filtrem malé. IIR filtry 
jsou hojně využívány kvůli jednoduchosti návrhu s využitím velkého množství literatury, navíc mají 
analogii v analogových filtrech. Proti těmto výhodám stojí problémy se stabilitou a linearitou. [6] 

 

Obr. 2.2 Struktury filtru typu IIR [4] 
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3.3 Srovnání vlastností číslicových filtrů typu FIR a IIR 
Souhrnně jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů filtrů uvedeny v tabulce (2.1) 

Tab. 2.1 Výhody a nevýhody FIR a IIR filtrů [6] 

Číslicové filtry typu FIR Číslicové filtry typu IIR 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

Jsou vždy 
stabilní. 

Velký řád 
přenosové 
funkce. 

Malý řád 
přenosové 
funkce. 

Nastávají 
problémy se 
stabilitou. 

Mohou mít 
lineární 
fázovou 
kmitočtovou 
charakteristik
u, neboli 
konstantní 
skupinové 
zpoždění. 

Velké zpoždění 
při 
zpracování 
vstupního 
vzorku. 

Malé zpoždění 
při 
zpracování 
vstupního 
vzorku. 

Nemohou mít 
lineární 
fázovou 
kmitočtovou 
charakteristik
u v celém 
rozsahu. 

Mají menší 
citlivost na 
kvantování 
koeficientů a 
stavových 
proměnných. 

Velké nároky na 
paměť při 
výpočtu 
koeficientů a 
stavových 
proměnných. 

Malé nároky na 
paměť při 
výpočtu 
koeficientů a 
stavových 
proměnných. 

Vlivem zpětných 
vazeb větší 
náchylnost 
k saturaci 
aritmetiky 
procesoru. 

Jsou vhodné pro 
adaptivní 
algoritmy. 

Optimální 
iterační 
metody jsou 
výpočetně 
náročné. 

Jednoduché 
metody 
návrhu 
využívající 
vlastností 
analogových 
filtrů. 

S obtížemi je lze 
použít pro 
adaptivní 
zpracování. 

Existuje menší 
riziko 
saturace 
aritmetiky 
procesoru. 

Neexistuje 
plnohodnotn
ý analogový 
ekvivalent. 

K číslicovému 
filtru lze 
najít 
analogový 
ekvivalent. 

Velká citlivost na 
kvantování 
zvláště pro 
selektivní 
kmitočtové 
filtry. 
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3.4 Základní metody návrhů FIR a IIR filtrů 
Číslicové filtry navazují na pasivní a aktivní analogové filtry a lze je navrhovat buď přímo (FIR), nebo 
převedením analogového prototypu (IIR). 

Obecně je postup návrhu číslicového filtru následující:  

volba typu filtru – FIR nebo IIR,  
volba řádu filtru, 
volba struktury filtru (jde-li o IIR filtr) a výpočet koeficientů přenosu,  
kontrola splnění zadání (výpočet a zobrazení frekvenční charakteristiky filtru). 

Základním typem frekvenčně selektivního filtru je dolní propust. Z ní se pomocí tzv. frekvenčních 
transformací počítají koeficienty ostatních typů frekvenčně selektivních filtrů. Způsob je odlišný pro 
FIR filtry a IIR filtry. Na obrázku 2.3 je zobrazen toleranční diagram. Vněm lze rozlišit propustné 
pásmo, přechodné pásmo a nepropustné pásmo filtru. [10] 

 

Obr 2.3 Toleranční schéma dolní propusti [10] 

3.4.1 Metoda váhových oken 
Tuto metodu návrhu FIR filtrů můžeme shrnout do několika kroků: 

Uvažujme ideální (nekauzální  => nerealizovatelnou) impulsovou odezvu, která odpovídá 
pravoúhlé frekvenční charakteristice dolní propusti.  
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Obr 2.4 Váhové okno a impulsová charakteristika signálu[9] 

Zkrácením impulzové odezvy (souměrně kolem počátku) se filtr změní na realizovatelný, 
avšak nastává zvlnění ve frekvenční charakteristice (tzv. Gibbsův jev) a strmost původně 
nekonečná se mění na konečnou, filtr je však stále nekauzální.  

 

Obr 2.5 Omezení délky posloupnosti (2.4 b) vybraným oknem (2.4 a) [9] 

 

Posuneme-li impulsovou odezvu o polovinu délky doprava, získáme kauzální FIR filtr se 
symetrickou impulsovou odezvou (a koeficienty). Posun však znamená nenulové konstantní 
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skupinové zpoždění, které je N/2 (N je řád filtru). 

 

Obr 2.6 Výsledná kauzální impulsová odezva [9] 

Gibbsův jev způsobuje, že rozdíl mezi propustným a potlačeným pásmem je pro tento postup 
(obdélníkové okno) malý. Volbou vhodné váhovací funkce (okna), kterou se provádí zkrácení 
impulzové odezvy, lze Gibbsův jev omezit. Přehled některých oken je uveden v příloze 1. 
Tyto funkce zmenší hodnoty impulsové charakteristiky na okrajích, tím se impulzová odezva 
stane hladší, dojde tedy k omezení zvlnění frekvenční charakteristiky a zvýší se odstup 
potlačeného a propustného pásma. [7] 
 

Další metody návrhu FIR filtrů jsou: 

Metoda vzorkování frekvenční charakteristiky 
Metoda nejmenších čtverců 
Optimální metoda, atd. 

3.4.2 Návrh filtrů typu IIR 
Pří návrhu těchto filtrů se řeší dva druhy problémů – aproximační a realizační. Prvním krokem bývá, 
vzhledem k propracované literatuře, návrh normovaného analogového filtru, který co nejlépe 
aproximuje požadovanou frekvenční charakteristiku. Požadavky pro návrh se obvykle formují 
tolerančním schématem v kmitočtové oblasti (obrázek 2.3).  Používají se tyto základní způsoby 
aproximací vycházející z aproximace normované analogové dolní propusti. Jsou to: 

• Butterworthova aproximace 

• Čebyševova aproximace I a II 

• Eliptická aproximace a další 

Druhým krokem aproximační části návrhu je převedení přenosové funkce analogového filtru H(p) na 
přenosovou funkci číslicového filtru H(z). Tuto transformaci lze provést několika způsoby, 
nejpoužívanějším z nich je bilineární transformace. 
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Realizační část návrhu vychází z navržené přenosové funkce H(z). Snažíme se najít vhodnou 
realizační strukturu, která by zaručila splnění zadaných požadavků a nezpůsobila nezanedbatelné 
chyby. [9] 

Základem bilineární transformace je vztah (2.5), který určuje vztah mezi p – rovinou a z – rovinou. 

= 2 1 −1 +  

(2.5) 

 

Obr 2.7 Vztah mezi rovinou p a z [10] 

 

3.5 Zpracování signálů ve frekvenční oblasti 
Záznamy biologických signálů jsou pokládány za časové řady. Jednou z nejdůležitějších metod 
analýzy časových řad je frekvenční analýza, ve které je možno hodnotit frekvenční složky signálu. 
Metody frekvenční analýzy můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

• neparametrické metody  

• parametrické metody [2] 

 

3.5.1 Neparametrické metody 
Neparametrické metody patří k metodám, které lze použít pro libovolné signály. Na zpracování 
signálů nejsou kladeny speciální požadavky, signál je zpracováván přímo. Tyto metody zahrnují: 
filtrování, spektrální analýzu, korelační analýzu. [2] 

3.5.1.1 Fourierova transformace 
Diskrétní Fourierova transformace je nejčastěji využívaným (a někdy také jediným) numerickým 
prostředkem výpočtu spekter posloupnosti. DFT je definována v n bodech, vezme pole N komplexních 
čísel a vrací opět pole N komplexních čísel. Zavedeme-li substituci WN = e-j2π/N, získáme pro DFT 
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vztah (2.6), který vezme pole N komplexních čísel (případně pole N reálných čísel a N imaginárních 
čísel) a vrací pole N komplexních čísel.[2] [7] 

= . 
(2.6) 

Rozepíšeme-li (2.6) jako posloupnost sudých a lichých členů do vztahu (2.7), můžeme použít 
algoritmus decimace v čase (DIT). 

= 2 / + 2 + 1 /  

(2.7) 

Původní FT byla přepsána pomocí dvou FT operujících na lichých a sudých složkách dat. Přímý 
výpočet DFT znamená N2 komplexních násobení a N. (N-1) komplexních sčítání. FFT algoritmus 
vyžaduje ideálně N/2·log2N operací, je-li N mocninou 2.  Již při rozdělení na dvě posloupnosti je 
potřeba pouze N2/2+N/2 oproti N2.[7] 

3.5.2 Parametrické metody 
Parametrické metody jsou založeny na analýze časové řady vzorků, které jsou považovány za výstup 
lineárního dynamického systému se vstupním signálem typu bílý šum. Tyto metody vyžadují 
stanovení mnoha parametrů, které by vyhovovaly danému speciálnímu matematickému modelu pro 
zpracovávaný signál. Spektrum výstupního signálu je dáno frekvenční přenosovou charakteristikou 
této soustavy a faktorem zesílení (který je dán součinem rozptylu vstupního bílého šumu a 
dvojnásobku vzorkovací periody). Nejznámější modely dat jsou autoregresní model (AR), model 
klouzavých průměrů (MA), autoregresní model klouzavých průměrů (ARMA). [2][8] 

 

Obr 2.8 Filtr pro generování náhodného procesu y(n) z bílého šumu [8] 

3.5.2.1 Autoregresní model – AR 
Parametrické metody se nejčastěji opírají o výpočet parametrů autoregresního modelu signálu. Patří k 
nejpoužívanějším modelům při spektrální analýze. Autoregresní model představuje IIR filtr pouze s 
póly. Regresní rovnice popisuje závislost aktuální velikosti výstupní veličiny na jejich minulých 
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hodnotách. Určení parametrů autoregresního modelu je lineární úlohou.  AR model tedy může být 
popsán rovnicí 

= + + ⋯ + + , 
(2.8) 

kde t je diskrétní čas, M řád modelu, koeficienty a1, a2, ...,aM jsou parametry a et je náhodná chyba typu 
nekorelovaného šumu. Vzorky nebo veličiny yt mohou být považovány za výstupní posloupnost 
lineární dynamické soustavy se vstupní posloupností et typu bílý šum. 
V literatuře o náhodných procesech se používá operátor posunutí q-1, zpoždění o „k“ časových kroků 
se dá tím pádem zapsat jako yt-k = q-kyt. Pak můžeme rovnici (2.9) přepsat do tvaru 

1 − − − ⋯ − =  

(2.9) 

Operátorový přenos soustavy lze po úpravě zapsat jako 

= = − − − ⋯ − −  

(2.10) 

Podmínkou stability přenosové funkce je umístění pólů uvnitř jednotkové kružnice. Volbou řádu filtru 
volíme stupeň aproximace.  

 

Obr 2.9 Autoregresní model [2] 

3.5.2.2 Moving average model – MA  
Model klouzavých součtů představuje FIR filtr pouze s nulami. Určení parametrů MA modelu je 
nelineární úloha. Je popsán rovnicí (2.11). Tento model je vždy stabilní. 
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+ − 1 + − 2 + ⋯ + − =  

=>      = .  

(2.11) 

k určuje počet minulých hodnot vstupu v rekurzi. 

 

Obr 2.10 Moving average model 

3.5.2.3 Autoregresní – moving average model – ARMA 
ARMA model představuje IIR filtr s póly i nulovými body. Je nejpřesnější, je však třeba řešit 
nelineární optimalizační úlohy. Je popsán rovnicí (2.12). 

= − + −  

 

=>    = ∑1 − ∑ .  

(2.12) 



14 
 

 

Obr 2.11 Autoregressive moving average model 

3.5.2.4 Návrh parametrických filtrů metodou nejmenších čtverců 
Tato metod identifikace systému je založen na nalezení parametrů, se kterými model odpovídá 
zadaných datům ve smyslu minimalizace součtu kvadrátu odchylek et, pro t = p, ..., M. Hledáme tedy 
vektor parametrů a, který minimalizuje funkci (2.11). 

= = + −  

(2.13) 

Parametry jsou řešením přeurčené soustavy rovnic (2.14) 

=  

(2.14) 

kde A je obecně obdélníková matice soustavy, jejíž sloupce obsahují vzorky signálu postupně 
posunuté o jeden vzorek 

 

kde  a je vektor neznámých parametrů 
b je vektor pravých stran. 
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Pro transponované vektory platí =  …  , =  … . Řešení lze nalézt dle 
rovnice (2.15), kde si všimněme, že se invertuje čtvercová matice místo obdélníkové matice A. 

=  

(2.15) 

Tuto rovnici lze vyřešit QR rozkladem: A=QR. Q je ortogonální matice, R je horní trojúhelníková 
matice. Vztah (2.15) pak lze zjednodušit: 

=  

(2.16) 

Ke QR rozkladu obecně obdélníkové matice lze použít Gram – Schmidův algoritmus, nebo jeho 
modifikaci, nebo Householderovou matici. 
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4 Způsoby měření EKG 
 Elektrokardiografie je jednou z nejdůležitějších diagnostických metod. Jedná se o záznam elektrické 
aktivity srdce, jde tedy o bioelektrický signál snímaný pomocí elektrokardiografu a zaznamenávaný do 
elektrokardiogramu. EKG se snímá převážně neinvazivně z elektrod umístěných na hrudníku a 
končetinách podle standardizovaných schémat. [1] 

4.1 Svody pro elektrokardiografii 
Při snímání EKG se používají svody unipolární a bipolární. Bipolární svody snímají rozdíl napětí mezi 
elektrodami s nenulovým potenciálem. Unipolární svod snímá napětí mezi elektrodou a místem 
s nulovým potenciálem. V současné době se standardně používá 12-ti svodové EKG, které sestává z 3 
bipolárních končetinových svodů (značených I, II, III), 3 unipolárních zesílených svodů (aVR, aVL, 
aVF) a 6 unipolárních hrudních svodů (V1 – V6). [4][5] 

4.1.1 Bipolární končetinové (standardní) svody podle Einthovena 
Svodná místa jsou na končetinách a vytvářejí tzv. Einthovenův trojúhelník (obr. 3.1.) Elektrody jsou 
barevně rozlišeny, na pravou ruku se umisťuje červeně označená elektroda, na levou ruku žlutá, na 
levou nohu zelená a na pravou černá, která slouží k uzemnění. [5] 

Napětí na svodu I lze vypočítat podle vztahu (3.1), napětí na svodu II podle (3.2) a napětí na svodu III 
dle vztahu (3.3). [4] 

I =L-R 

(3.1) 

II = F-R 

(3.2) 

III = F-L 

(3.3) 
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Obr. 3.1. Bipolární končetinové svody podle Einthovena [5] 

4.1.2 Unipolární končetinové svody podle Goldberga 
Diferentní elektroda (+) se připevňuje ke končetinovým svodům, indiferentní elektroda je připojena 
přes odpor do středu mezi zbylé dvě končetinové elektrody. Jednotlivé svody se označují podle 
končetiny, ke které jsou připojeny. Předpona „aV“ je zkratkou slov augmented voltage z angličtiny, 
což znamená zesílené napětí. Oproti bipolárnímu zapojení získáme 87% hodnoty napětí. [1] [5] 

Napětí na svodu aVR vypočítáme ze vztahu (3.4), na svodu aVL podle (3.5) a aVF podle (3.6).[4]     

aVR = R – (L – F)/2 

(3.4) 

aVF = F – (R – L)/2 

(3.5) 

aVL = L – (F – R)/2 

(3.6) 
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Obr. 3.2. Unipolární končetinové svody podle Goldberga [4] 

4.1.3 Unipolární hrudní svody podle Wilsona 
Napětí se snímá mezi elektrodami umístěnými na hrudníku (+) a tzv. Wilsonovou svorkou(-) (spojení 
končetinových elektrod přes odpor 5k ). Základní svody se označují V1 – V6, pro speciální případy 
se přidávají další svody. [1] 

Napětí na jednotlivých svodech podle Wilsona lze vypočítat podle vztahu:  

Vn = Vn – W 
W = (R + L + F)/3 

 (3.7) 

 Kde n, je index jednotlivých svodů.[4] 
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Obr. 4.3. Unipolární hrudní svody podle Wilsona [4] 
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5 Návrh filtrů na softwarové úrovni 

5.1 Filtrace v časové oblasti 
Software byl navržen ve vývojovém prostředí MATLAB verze 2009b , který poskytuje 
implementované funkce pro filtraci signálů a jiné výpočetní operace. Základem algoritmu, který byl 
použit pro filtraci signálů v časové oblasti, je funkce filter, která je variantou konvoluce signálu. Pro 
návrh pásmových propustí byl použit FIR filtr, v MATLABu reprezentovaný ve svém základním tvaru 
funkcí fir1. Jedná se o návrh filtru okénkovou metodou, základní použité okno je Hammingovo. Tento 
filtr je vhodný pro filtraci biologických signálů díky lineární fázové charakteristice v propustném 
pásmu. Amplitudová a fázová charakteristika je znázorněna na obrázcích 5.1. a 5.2. pro propustné 
pásmo 0,5 – 150 Hz a řád byl zvolen 200.  

 

Obr. 5.1. Amplitudová charakteristika filtru fir1 

 

Obr. 5.2. Fázová charakteristika filtru fir1 

Pro srovnání nevhodného použití IIR filtrů je zde použit návrh založený na analogovém filtru 
využívajícím Butterworthovu aproximaci, pro kterou je v MATLABu použito příkazu butter. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o číslicovou variantu analogového filtru, byl zvolen řád 4, protože platí, 
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že řád analogového, popřípadě IIR filtru by neměl být vyšší než 4. Jeho frekvenční charakteristiky 
jsou na obrázcích 5.3. a 5.4. opět pro propustné pásmo 0,5 – 150 Hz. Vidíme zde nelineální fázovou 
charakteristiku. 

 

Obr. 5.3. Amplitudová charakteristika Butterworthova filtru 

 

Obr. 5.4. Fázová charakteristika Butterworthova filtru 

Dalším problémem byl návrh úzkopásmové zádrže pro rušení o frekvenci 50Hz z elektrorozvodné sítě. 
Pro filtraci byl použit úzkopásmový notch filtr, implementovaný v MATLABu jako iirnotch, který má, 
ačkoliv se jedná o IIR filtr, přijatelnou fázovou charakteristiku, pro takto úzké propustné pásmo, a 
výpočetní rychlost oproti návrhu adekvátního FIR filtru, který by musel mít nesrovnatelně vyšší řád. 
Charakteristiky jsou uvedeny na obrázcích 5.5. a 5.6.  
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Obr. 5.5. Amplitudová charakteristika notch filtru 

 

 

Obr. 5.6. Fázová charakteristika notch filtru 

Na následujícím obrázku 5.7. je zobrazen naměřený signál, který je zatížený aditivním šumem na 
frekvenci 50 Hz a jeho filtrace notch filtrem. 
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Obr. 5.7. Naměřený signál a signál filtrovaný notch a FIR filtrem 

5.2 Analýza ve frekvenční oblasti 
Pro zpracování signálu ve frekvenční oblasti byla použita nejběžnější neparametrická metoda -  
Fourierova transformace, která je v MATLABu realizována algoritmem fft, která vypočítá koeficienty 
Fourierovy řady. Výkonové spektrum signálu popisuje závislost rozložení hustoty výkonu na 
frekvenci. Pro výpočet DFT je z filtrovaného signálu odstraněn počáteční zákmit způsobený náběhem 
filtru. Na dalším obrázku 5.8. je zobrazeno výkonové spektrum signálů z obrázku 5.7. U původního 
signálu na obrázku 5.8. je zřetelná velká amplituda na 50 Hz ze síťového rušení. Filtrovaný signál je 
již této kmitočtové složky zbaven. 
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Obr. 5.8. Výkonové spektrum signálů z obrázku 5.7. 

 

Parametrické metody zpracování signálu ve frekvenční oblasti potřebují pro výpočet stanovení mnoha 
parametrů. V tomto softwaru zadá uživatel řád filtru 1 – 1000, pomocí rekurzivního Levinsonova 
algoritmu je vypočtena sigma a koeficienty. Počet koeficientů je roven řádu. Jedná se o náročnou 
výpočetní metodu, která je tedy výrazně pomalejší než Fourierova transformace, ale za to ji lze bez 
ztráty informací použít i na krátké záznamy signálů. Na obrázku 5.9. je parametrické výkonové 
spektrum signálu z obrázku 5.7.pro stý řád. V tomto případě parametrické spektrum v podstatě 
kopíruje vrcholy Fourierova spektra, lze tedy soudit, že Fourierovo spektrum je pro tuto délku signálu 
dostačující. 
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Obr. 5.9. Výkonové spektrum signálů z obrázku 5.7. určené pomocí parametrických metod  

 

6 Realizace softwaru pro měření a filtraci 

6.1 Měřicí řetězec 
Pro vývoj softwaru byl podkladem již existující měřicí řetězec vytvořený pro účely studia. Základem 
měřicího řetězce je počítač, ve kterém je nainstalován program MATLAB, k počítači je pomocí USB 
připojena sběrná datová jednotka VSB-TUO BMENG. K ní je pak možno pomocí dvou kanálů připojit 
modul, v této době je dostupný modul pro měření EKG a pletysmografie. Na obrázku 6.1. je vyfocena 
sběrná jednotka s připojeným EKG modulem. 
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Obr. 6.1. EKG modul a sběrná datová jednotka 

6.2 Návrh programu 
Jak již bylo zmíněno, návrh byl zpracováván v programu MATLAB. Základním kamenem bylo 
propojení datové sběrné jednotky VSB-TUO BMENG s MATLABem, které bylo realizováno přes 
DLL (dynamickou linkovou knihovnu). Dalším krokem bylo načítání dat z jednotky přilinkováním 
dynamické knihovny, kdy byla data načítána po souborech a průběžně zobrazována v grafu, vypadá to 
tedy jako by zobrazování probíhalo v reálném čase, ačkoliv vykreslování není dostatečně rychlé a 
závisí na parametrech počítače. Data se načítají automaticky po zvolení délky záznamu, při načtení 
požadovaného počtu vzorků je odpojena dynamická knihovna. Další zpracování probíhá již 
v postprocessingu. Po skončení vyčítání vzorků ze sběrné jednotky je možné nastavit parametry 
filtrace, typ filtru, meze pásmové propusti, filtr proti rušení 50 Hz elektrorozvodné sítě. Pro studijní 
účely jsou umožněny i varianty nastavení, kdy dochází k úplné degradaci signálu. Další možností je 
ověření frekvencí, které jsou zastoupeny v signálu pomocí výkonové spektrální hustoty jednak 
vypočítané Fourierovou transformací a jednak pomocí parametrické metody, kde je možno nastavit 
její řád a zjistit sigmu, která se vypočte. Dále program poskytuje možnost zapnutí mřížky v grafech a 
zobrazení maximální, minimální a střední hodnoty. Všechna nastavení se nachází v panelu na levé 
straně okna (viz obr. 6.2.). 
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Obr. 6.2. Grafické uživatelské rozhraní softwaru 

6.3 Grafické prostředí 
Celý program se ovládá z okna na obr 6.2. Oknu dominují dva grafy pro zobrazení naměřeného a 
filtrovaného signálu. V levé části okna je umístěn panel, ve kterém jsou chronologicky dle postupu 
měření seřazeny jednotlivé ovládací prvky, ve spodní části se nachází doplňující funkce. Výběr 
jednotlivých nastavení filtrace a délky měření je realizován položkami pop-up menu, spuštění měření a 
jiných funkcí je umožněno tlačítky. Dále jsou na panelu umístěny dva checkboxy sloužící k zapnutí či 
vypnutí mřížky a statistických údajů. Pro zadání řádu parametrických spekter je zde umístěn jeden 
editbox a pod ním textbox pro zobrazení vypočtené sigmy. Pro zobrazení výkonových spekter je 
navrženo druhé okno (viz obr. 6.3.) obsahující pouze dva grafy pro zobrazení spektra původního a 
filtrovaného signálu a tlačítko konec, kterým je možno toto okno zavřít. Tlačítko konec v hlavním 
okně zavírá všechna otevřená okna. 
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Obr. 6.3. Grafická podoba okna zobrazující výkonová spektra signálů 

7 Zpracování metodiky laboratorní úlohy a českém a 
anglickém jazyce 

 

Laboratorní úlohy jsou v přílohách. 
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8 Testování navrženého softwaru 

8.1 Testování 
K testování byli vybráni dva dobrovolníci, u kterých bylo změřeno EKG. Testováno bylo více 
dobrovolníků, ale kvůli shodným výsledkům byly pro demonstraci vybrány pouze dva vzorky, ačkoliv 
možností nastavení je velké množství. Testování spočívalo v ověření funkčnosti měření pro různé 
délky signálu, nastavení filtru notch zapnuto/vypnuto, nastavení různých mezních frekvencí pásmové 
propusti a volbu typu filtru FIR nebo IIR a zkontrolování výkonových spekter. 

8.1.1 Dobrovolník č.1 
Cílem bylo změřit signál vícemeně nezarušený elektrorozvodnou sítí ani pohybovými artefakty. 
V obrázku 8.1. je zobrazeno jak nastavení filtrů i řádu parametrických spekter, tak i původní a 
filtrovaný signál. Signály jsou si velmi podobné, lze tedy předpokládat minimální zarušení na 50 Hz. 
Pomocí spekter bylo zjištěno, že předpoklad byl správný (viz obr 8.2. a 8.3.). 

 

Obr. 8.1. Původní a filtrovaný EKG signál z dobrovolníka č. 1 
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Obr. 8.2. Výkonové spektrum signálu z 8.1. 
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Obr. 8.3. Parametrické výkonové spektrum signálu z 8.1. (řád 100) 

8.1.2 Dobrovolník č. 2 
V tomto případě byl naměřený EKG signál zarušený síťovým brumem. Byl proto ponechán zapnutý 
notch filtr, ale byla způsobena degradace signálu zvolenými mezními kmitočty pásmové propusti (viz 
obr. 8.4.) pro ověření funkčnosti spekter. Pro parametrické spektrum byl tentokrát zvolen vyšší řád 
(500), na grafech je patrná větší podrobnost než u obrázku 8.3. 

 

Obr.8.4. Původní a filtrovaný EKG signál z dobrovolníka č. 1 
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Obr. 8.5. Výkonové spektrum signálu z 8.4. 
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Obr. 8.6. Parametrické výkonové spektrum signálu z 8.4. (řád 500) 
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9 Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit univerzální software pro filtraci biologických signálů 
v návaznosti na již existující hardware. Ve vývojovém prostředí MATLAB jsem navrhla software 
s grafickým uživatelským rozhraním, který poskytuje široké možnosti filtrace biologických signálů jak 
v časové oblasti, tak v oblasti frekvenční. V rámci této práce jsem také zpracovala laboratorní úlohu 
v českém a anglickém jazyce, která bude sloužit studentům dalších ročníků jako prostředek pro 
seznámení se s digitální filtrací a spektrální analýzou signálu. 

První fází bylo propojení MATLABu a sběrné jednotky, jež je realizováno přes DLL knihovnu. Pak 
jsem přistoupila k realizaci softwaru, kdy jsem se první zabývala filtrací signálu v časové oblasti 
pomocí pásmové propusti filtru typu FIR nebo IIR a úzkopásmovým notch filtrem. Další fází bylo 
zpracování frekvenčních spekter původního a filtrovaného signálu. Pro zobrazení spekter byly použity 
dvě metody, základní Fourierova transformace a náročné parametrické metody, pro něž je třeba určit 
velké množství parametrů, avšak lze je použít i pro krátké záznamy signálů. Pro návrh byl použit 
Levinsonův rekurzivní algoritmus.  

Software jsem navrhla tak, aby se s ním jednoduše pracovalo, ovládací prvky jsou seřazeny logicky 
podle postupu měření. V základním okně se vykresluje měřený signál a jeho filtrovaná varianta, které 
lze kdykoliv změnit parametry a zobrazit filtrovaný signál znovu. Spektrální analýza je zobrazována 
do druhého okna, aby bylo možno se kdykoliv vrátit k původnímu signálu a zobrazit Fourierovo 
spektrum nebo parametrické s různým řádem. 
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Příloha I. 
 
1  Filtrace biologických signálů 
 

1.1 Cíl úlohy 
Co se v této laboratorní úloze naučíte? 

• Dozvíte se základní metody filtrace signálů a jaké metody jsou vhodné pro filtraci 
biologických signálů. 

• Využijete softwarové filtrace pro odstranění nežádoucích kmitočtů ze signálu. 

• Dozvíte se o další metodě frekvenční analýzy a zjistíte, jak vypadá její výstup. 
 

1.2  Zadání 
• Sestavte měřící řetězec se simulátorem FLUKE a změřte a filtrujte EKG signál. 

Vyhodnoťte výsledky. 

• Zobrazte si Fourierova a parametrická spektra signálů. 

• Změřte své EKG a pletysmo a vypočítejte ze záznamu tepovou frekvenci. Porovnejte 
spektra EKG a pletysmografie. 

 

1.3  Předpokládané znalosti 
Základní filtrace signálů, pásmová propust, notch filtr 
PSD (Power Density Spectrum) – výkonová spektrální hustota 
EKG, pletysmografie 
Teoretický rozbor této úlohy 
 

1.4  Použité vybavení 
• simulátor FLUKE Biomedical Impulse 7000DP 

• Univerzální software pro filtraci biologických signálů   

• datové sběrná jednotka VSB-TUO BMENG  

• EKG a pletysmografický modul 
 

1.5  Teoretický rozbor 
Obecně definujeme signál jako prostředek přenosu informace, kdy informací nejčastěji myslíme 
změnu fyzikální veličiny v čase. Speciálním druhem signálu, který má původ v živém organismu, je 
označován jako biologický signál neboli biosignál. Může být vyvolán vlastními životními projevy 
organismu nebo uměle vnějším fyzikálním působením na organismus. Většina měřených signálů patří 
do první skupiny (signál elektrokardiografický, elektroencefalografický, ...). Biosignál je nutně 



 
 

stochastický (náhodný). Kdyby byl deterministický, nenesl by žádnou informaci. Parametry musí být 
definovatelně závislé na stavu organismu. 

Protože biologický signál většinou obsahuje nežádoucí artefakty (např. síťový brum, svalová 
aktivita, ...), je nutné před zpracováním signál filtrovat. Při číslicovém zpracování digitálního 
signálu musíme volit mezi rychlostí a kvalitou filtrace, tedy mezi filtry typu FIR a IIR. 
 
Filtr s konečnou impulsivní odezvou – FIR (Finite Impulse Response) 
Největší výhodou FIR filtrů je kromě stability také možnost získat lineární fázovou 
kmitočtovou charakteristiku v celém kmitočtovém rozsahu, což znamená, že fázové zpoždění 
je konstantní, časové poměry tedy zůstanou nezměněny, tímto dané nezkreslení je při 
vizualizaci biosignálů nutností. Tyto filtry nemají obdobu v analogové oblasti. 
 
Filtr s nekonečnou impulsivní odezvou – IIR (Infinite Impulse Response) 
Filtry typu FIR mají nekonečnou impulsní charakteristiku a pro realizaci je třeba použít 
rekurzivních struktur (zpětných vazeb). Řád přenosové funkce filtru typu FIR je asi 10krát 
větší než řád přenosové funkce filtru typu IIR, proto je také zpoždění při zpracování vstupního 
signálu filtrem malé. IIR filtry jsou hojně využívány kvůli jednoduchosti návrhu s využitím 
velkého množství literatury, navíc mají analogii v analogových filtrech. Proti těmto výhodám 
stojí problémy se stabilitou a linearitou. 
 
Srovnání vlastností číslicových filtrů typu FIR a IIR 
Souhrnně jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů filtrů uvedeny v tabulce (2.1) 

Číslicové filtry typu FIR Číslicové filtry typu IIR 

Výhody Nevýhody Výhody Nevýhody 

Jsou vždy stabilní. 
Velký řád 

přenosové funkce. 
Malý řád 

přenosové funkce. 
Nastávají problémy 

se stabilitou. 
Mohou mít lineární 

fázovou 
kmitočtovou 

charakteristiku, 
neboli konstantní 

skupinové 
zpoždění. 

Velké zpoždění při 
zpracování 

vstupního vzorku. 

Malé zpoždění při 
zpracování 

vstupního vzorku. 

Nemohou mít 
lineární fázovou 

kmitočtovou 
charakteristiku 

v celém rozsahu. 

Mají menší citlivost 
na kvantování 
koeficientů a 

stavových 
proměnných. 

Velké nároky na 
paměť při výpočtu 

koeficientů a 
stavových 

proměnných. 

Malé nároky na 
paměť při výpočtu 

koeficientů a 
stavových 

proměnných. 

Vlivem zpětných 
vazeb větší 
náchylnost 
k saturaci 
aritmetiky 
procesoru. 

Jsou vhodné pro 
adaptivní algoritmy. 

Optimální iterační 
metody jsou 

výpočetně náročné. 

Jednoduché 
metody návrhu 

využívající 
vlastností 

analgových filtrů. 

S obtížemi je lze 
použím pro 
adaptivní 

zpracování. 



 
 

Existuje menší 
riziko saturace 

aritmetiky 
procesoru. 

Neexistuje 
plnohodnotný 

analogový 
ekvivalent. 

K číslicovému 
filtru lze najít 

analogový 
ekvivalent. 

Velká citlivost na 
kvantování zvláště 

pro selektivní 
kmitočtové filtry. 

Tab. 2.1 Výhody a nevýhody FIR a IIR filtrů 
 
Záznamy biologických signálů jsou pokládány za časové řady. Jednou z nejdůležitějších 
metod analýzy časových řad je frekvenční analýza, ve které je možno hodnotit frekvenční 
složky signálu. Metody frekvenční analýzy můžeme rozdělit do dvou kategorií: 

• neparametrické metody  

• parametrické metody  
 
Neparametrické metody patří k metodám, které lze použít pro libovolné signály. Na 
zpracování signálů nejsou kladeny speciální požadavky, signál je zpracováván přímo. 
Základní metodou je Fourierova transformace. Diskrétní Fourierova transformace je nejčastěji 
využívaným (a někdy také jediným) numerickým prostředkem výpočtu spekter posloupnosti. 
DFT je definována v n bodech, vezme pole N komplexních čísel a vrací opět pole N 
komplexních čísel. Zavedeme-li substituci WN = e-j2π/N, získáme pro DFT vztah (1.1), který 
vezme pole N komplexních čísel (případně pole N reálných čísel a N imaginárních čísel) a 
vrací pole N komplexních čísel. 

= . 
(1.1) 

Parametrické metody jsou založeny na analýze časové řady vzorků, které jsou považovány za 
výstup lineárního dynamického systému se vstupním signálem typu bílý šum. Tyto metody 
vyžadují stanovení mnoha parametrů, které by vyhovovaly danému speciálnímu 
matematickému modelu pro zpracovávaný signál. Spektrum výstupního signálu je dáno 
frekvenční přenosovou charakteristikou této soustavy a faktorem zesílení (který je dán 
součinem rozptylu vstupního bílého šumu a dvojnásobku vzorkovací periody).  

 
Obr 2. Filtr pro generování náhodného procesu y(n) z bílého šumu 

 

1.6  Pracovní postup 

1.6.1 Postup k bodu č. 1 zadání 
• Zapojte měřící obvod podle schématu zapojení se simulátorem FLUKE, datovou 

sběrnou jednotkou a modulem pro měření EKG signálu, který připojte na kanál 1. 
 



 
 

 
Obr 1. Připojení jednotlivých elektrod k simulátoru FLUKE a jeho nastavení pro měření 

 

• Otevřete program EKGfiltrNove.m a spusťte jej. 

• Zapněte simulátor, vyberte signál EKG (ECG) z levého menu tlačítek, pomocí volby 
more se dostaňte k položce noise immunity. Dále nastavte: 
ECG wave: on 
Line frequency : 50Hz 
Amplitude: 0,5 – 1,5 mV 

• Nastavte délku měření na 5 sekund a spusťte měření. Délku měření měňte pouze 
bezprostředně před dalším spuštěním měření. Po spuštění měření vždy vyčkejte 
zhasnutí LED diody na sběrné jednotce. 

•  Nastavte FIR filtr, zapněte NOTCH filtr, nastavte dolní mez na nejnižší hodnotu, horní 
mez na 100 - 200 Hz a klikněte na tlačítko filtrovat. Zaznamenejte a porovnejte 
původní a filtrovaný signál, určete, zda byla filtrace úspěšná (zkreslení filtrovaného 
signálu na počátku neberte v potaz, je důsledkem vlastností filtru). 

• Měňte nastavení filtrace, zaznamenejte alespoň dvě další filtrace. Porovnejte filtraci 
pomocí FIR a IIR filtru, řekněte, který je vhodnější. Řekněte, při kterých mezních 
frekvencích pásmové propusti již dochází ke zkreslení signálu. Jaké nastavení filtrů je 
dle vás optimální? Své závěry zdůvodněte. 

• V jednotlivých obrázcích si můžete zapnout mřížku či zobrazit maximum, minimum a 
střední hodnotu signálů zaškrtnutím statistických údajů. 

• Pro přiblížení určité části grafu lze použít z horní lišty Tools a Zoom in. 
 



 
 

1.6.2  Postup k bodu č. 2 zadání 
• Pro základní a vybrané filtrace si zobrazte výkonovou spektrální hustotu (PDS) 

pomocí Fourierovy transformace a k tomu pomocí parametrických metod. Okno se 
spektry nezavírejte! 

• Při volbě řádu pro filtraci parametrickými metodami nastavujte hodnoty mezi 1 a 
1000. Pamatujte, že pro vyšší řád je výpočet náročný, nechte tedy počítač pracovat, 
dokud nezobrazí požadovaná spektra. Vyzkoušejte různé nastavení řádu a pak si řád 
zvolte. Pro menší sigma je analýza přesnější.  

• Porovnejte Fourierova spektra původních a filtrovaných signálů, odpovídají 
nastaveným parametrům?  Na kterých frekvencích mají signály největší amplitudu a 
proč? 

• Pokuste se porovnat také parametrická spektra. 
 

1.6.3  Postup k bodu č. 3 zadání 
• Odpojte simulátor FLUKE a připojte dobrovolníka. 

• Změřte 10s záznam svého EKG, opět si vyzkoušejte různé nastavení filtrů a 
zaznamenejte optimální filtraci a spektra. 

Vypočítejte orientačně dechovou frekvenci. 

• Připojte místo EKG pletysmografický modul a změřte 10s záznam, optimálně jej 
vyfiltrujte a porovnejte frekvenční spektrum s předchozím záznamem EKG signálu. 

 
 

1.7  Výsledky 
Uveďte jednotlivé záznamy vybraných křivek a k nim jednotlivá spektra. Nezapomeňte u 
obrázků uvést nastavení filtrů, řád a sigmu u parametrických spekter. 
Uveďte naměřené křivky a spektra vlastního EKG a pletysmografie. 
 
 
 

 
 

  



 
 

Příloha II. 
 
1  A filtration of biological signals  
 

1.1  Purpose of Task 
What will you learn in this laboratory task? 

• Learn the basic filtration methods and appropriate methods for filtering of 
biological signals. 

• Use this filtering software to remove unadvisable frequencies from the signal. 

• You get knowledge of other methods of frequency analysis and find out how output 
looks. 
 

1.2  Task 
• Put together measuring chain with simulator FLUKE, measure and filter 

the ECG signal. Evaluate results. 

• Display the Fourier and parametric spectrum of signals. 

• Measure your ECG, plethysmo and calculate the heart rate from record. Compare the 
spectrum of ECG and Plethysmography. 

 

1.3  Expected knowledge 
Basic Filtering of signals, band-pass, notch filter 
PSD (Power Density Spectrum) 
ECG, plethysmography 
Theoretical analysis of this task 
 

1.4  Used Equipment 
• Simulator Fluke Biomedical Impulse 7000DP 

• Universal software for biomedical signal processing   

• Data acquisition unit VSB-TUO BMENG  

• ECG a plethysmographic Module 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.5  Theoretical analysis 
In general, we define the signal as a means of transmitting information, where the information 
most often means over time change of physical value. A special type of signal, which 
originated in a living organism, is known as a biological signal or Biosignal. It can be caused 
by its own living organism or artificial speeches external physical effects on the body. Most 
of the measured signals are the first group (signal electrocardiographic, electroencephalograph
ic, ...). Biosignal is necessarily stochastic (random). If it have been determined, it did not 
carry any information. The parameters must be definably dependent on the state of the 
organism. 
Because the biological signal usually contains undesirable artifacts (such as mains 
hum, muscle activity, ...), it is necessary to filtrate before the signal processing. When the 
digital signal processing is used, we have to choose between speed and quality filtration, so 
between filters FIR and IIR. 
 
Finite Impulse Response Filter – FIR 
The biggest advantage of FIR filters in addition to stability is an opportunity to obtain a linear 
phase frequency response across the frequency range, which means that the phase delay is 
constant, the time rates will remain unchanged. This distortionless is necessary for 
visualization of Biosignals. These filters are unmatched in the field of analog. 
 
Infinite Impulse Response Filter – IIR 
IIR type filters have infinite impulse response and the implementation must use 
recursive structures. The order of the transfer function of FIR filter is about 10 times larger 
than the order of the transfer function of analogical IIR filters, therefore a delay in processing 
the input signal is small. IIR filters are widely used due to simplicity of design, using a large 
amount of literature and the analogy in the analog filters. Against these advantages are 
problems with stability and linearity. 
 
 
Comparison of the characteristics of digital filters FIR and IIR 
In summary, the advantages and disadvantages of different types of filters listed in table (2.1) 

FIR digital filters IIR digital filters 

Advantages Disadvantages Advantages Disadvantages 

They are always stable. 
Grand Order 

of transfer functions. 
Small Order 

of transfer functions. 
Stability problems. 

They can have a linear 
phase frequency 

characteristic, constant 
group delay. 

Long delays in processing 
 the input sample. 

Small delays in processing 
 the input sample. 

They cannot have a 
linear phase frequency 
response in its entire 

range. 



 
 

Tab. 2.1 Advantages and disadvantages of FIR and IIR filters 
 
Records of biological signals are regarded as time-series. One of the most important methods 
of time series analysis is the frequency analysis, in which it is possible to evaluate the 
frequency components of signals. Methods of frequency analysis can 
be divided into two categories: 

• nonparametric methods  

• parametric methods  
 
Non-parametric methods belongs to the methods which can be used for any signals. On the 
signal processing are not special requirements, the signal is processed directly. The 
basic method is the Fourier transform. Discrete Fourier transformation is most often 
used (and sometimes the one) means of numerical calculation of spectral sequences. DFT is 
defined in "n" points, it takes the array of complex numbers "N" and returns back an array of 
complex numbers N. Using substitution WN = e-j2π/N, we obtain a relationship for the DFT 
(1.1), which takes the field of complex numbers N (or N array of 
real numbers and N imaginary numbers) and returns an array of N complex numbers. 

= . 
(1.1) 

 
Parametric methods are based on an analysis of time series samples, which are considered 
 to be an output of a linear dynamic system with input signal white noise. This method 
requires to determinate many parameters, which correspond with a special mathematical 
model for the processed signal. The spectrum of the output signal is summary of the 
frequency transfer function and gain factor (which is the product of the input variance of 
white noise and twice the sampling period).  

They 
are less sensitive to quanti

zation of coefficients 
and state variables. 

Large memory requirements in 
the calculation 

of coefficients and state  
variables. 

Small memory 
requirements in 
the calculation 

of coefficients and state varia
bles. 

Due to feedback more 
susceptible to saturation ar

ithmetic processor. 

They 
are suitable for adaptive 

 algorithms. 

Optimal iterative methods  
are  

computationally intensive. 

Simple design 
methods using the 

properties of analog filters. 

They can be used 
for adaptive processing 

with difficulty. 

There is less risk 
of saturation arithmetic  

processor. 

There is no full-
analog equivalent. 

To digital filter can 
be find an 

analog equivalent. 

Great sensitivity to  
quantization especially for  
frequency selective filters. 



 
 

 
Img.2 Filter to generate a random process y(n) from white noise 

 

1.6  Measuring process 

1.6.1  The Process of point No. 1  
• Connect the measuring circuit shown in diagram with simulator FLUKE, 

data collection unit and a module for ECG signal connected to channel 1 on the 
collection unit. 

 

 
Img. 1. Connection of the electrodes to the simulator Fluke and setting up measurement 

 

• Open program EKGfiltrNove.m and run it. 

• Turn on the simulator, select the ECG signal from the left menu button, select the 
"More" to get to the line noise immunity. Next, set: 
ECG wave: on 
Line frequency : 50Hz 
Amplitude: 0,5 – 1,5 mV 

• Set the length measurement in the filtering software for 5 seconds and start the 
measurement. Length measurements change only immediately before starting the next 
measurement. After starting the measurement always wait until the LED on the 



 
 

collection drive turns off. 

• Set the FIR Filter, turn on NOTCH filter, set the low-pass to the lowest value, the high-
pass to the value 100 - 200 Hz and click the button Filtrovat. Record and compare the 
original and filtered signal, determine whether it was successful filtration (filtered 
signal distortion at the beginning do not take into account is the result of the filter 
characteristics). 

• Leave unchanged the set and measure the times of 10 and 30 seconds, the same 
procedure as in the previous step. The resulting Fourier spectrum for times 10 and 30 
seconds compare the spectra measured by time 5 seconds to determine whether 
they differ. 

• Change filter settings (FIR/IIR, NOTCH on/off, pass filter settings), record at least 
two additional filtration. Compare filtering using FIR and IIR filter, 
determine which method is preferable. Tell, where bandpass filter have cutoff 
frequency, where is signal already distorted. What is the filter settings according to 
your best? Justify your conclusions. 

• In each chart, you can turn on the grid. You can also display the maximum, minimum 
and mean signal value selecting menu item.. 

• To zoom in certain parts of the graph can be used from the top toolbar "Tools" and 
"Zoom in". 

 

1.6.2  The process of  point No.2 
• For basic and selected filtration show the power spectral density (PDS) by using 

Fourier transformation and parametric methods. Do not close the spectrum window! 

• At the choice of filter order for parametrical filtrations, set the value from 1 to 1000.. 
Remember, the higher order, have harder calculation, then let the computer work, until 
does not appear the desired spectrum. Try different configuration order and then 
choose the appropriate order as to allow the resulting analysis. Analysis is accurate 
for smaller Sigma .  

• Compare Fourier spectra of original and filtered signals, corresponding to the set 
parameters?  On which frequencies are the largest amplitude of signals, and why? 

• Try to compare the parametric spectrum.. 
 

1.6.3  The process of point No.3 
• Disconnect the simulator FLUKE and connect the volunteer. 

• Measure the 10s record their ECG, once again try a different filter settings and note 
optimal filtering of the spectrum. 

• Calculate indicative respiratory rate. 

• Connect the plethysmographic module instead of ECG and measure 10s record, use 
optimal filtration and compare the frequency spectrum with previous ECG signal. 

 



 
 

 

1.7  Results 
Provide individual records selected curves and their individual spectra. Do not forget show in 
pictures settings of your filters, order and sigma for parametric spectra. 
Note measured curves and spectra of their own EKG and Plethysmography. 
 
 
 
  



 
 

Příloha III. 

 

Příloha IV. Charakteristiky některých oken zobrazených v MATLAB Window Design & Analysis Tool  


