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Abstrakt 

Tato práce se opírá o proběhlou předklinickou studii, která navrhla použitelnost nového typu 

pneumatického srdečního spouštění pro zachycení zobrazení srdce. Klade si za cíl extrahovat 

a zhodnotit pořízený BKG signál kontaminovaný mechano-akustickou interferencí, jenž byl 

zaznamenán při vyšetření na magnetické rezonanci.  

První kapitola práce nahlíží do současné problematiky aktuálně používaných metod pro 

potlačení rušení v klinické praxi. V experimentální části se práce upíná na návrh neadaptivního, 

adaptivního či hybridního systému. Tento systém je následně testován na reálných datových 

záznamech pořízených dvěma pneumatickými senzory. Dosažené výsledky jsou dále zpracovány 

a hodnoceny dle statistických parametrů ACC, SE, PPV a F1. 
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Abstract 

This work is based on a pre-clinical study that proposed the applicability of a new type of 

pneumatic cardiac triggering for cardiac imagining. It aims to extract and evaluate the acquired BKG 

signal contaminated with mechano-acoustic interference, which was recorded during magnetic 

resonance imaging. 

The first chapter looks at the current issues of currently used methods for suppressing 

interference in clinical practice. In the experimental part, the work focuses on the design of a non-

adaptive, adaptive or hybrid system. This system is tested on real data records taken by two pneumatic 

sensors. The achieved results are further processed and evaluated according to the statistical 

parameters ACC, SE, PPV and F1. 
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Úvod 

Vyšetření na magnetické rezonanci (MR) je podstatnou součásti, jak při běžných klinických 

vyšetřeních, tak i v urgentních traumatických případech. Během monitorování životních funkcí, kdy je 

nejvyužívanější elektrokardiografie (EKG), ale dochází ke značnému elektromagnetickému rušení, jenž 

je způsobováno přepínáním gradientních magnetických polí. Dalším problémem je akustické rušení 

neboli hluk, který vzniká zapínáním a vypínáním magnetických cívek. Tato rušení je zapotřebí z velké 

části eliminovat, aby byly následné záznamy co nejpřesnější.  

Mnoho MR musí být synchronizováno s vnějšími vlivy, jako jsou srdeční nebo respirační cykly. 

Pro běžné klinické funkce existují komerční spouštěcí zařízení, ale pro experimentální vstupy tyto 

systémy nejsou skoro k dispozici. Integrace externího monitorovacího a spouštěcího zařízení s MR je 

důležitou součástí mnoha typů skenování. Například pro funkční skenování srdce je vyžadováno 

spouštění pomocí elektrokardiogramu kompatibilního s MR. Lokalizovaná MR spektroskopie jater se 

opírá o získávání dat během opakovaných dechových cyklů, což vyžaduje respirační hradlování 

získaných dat, aby bylo zajištěno, že signál pochází ze stejného voxelu pro každý průměr signálu [1].  

Zobrazování srdeční magnetickou rezonancí (CMR) se používá pro zobrazení specifické oblasti 

struktury a funkce srdce. Tento typ vyšetření je důležitý jak v diagnostice zánětlivých a ischemických 

onemocnění, tak i při detekci poranění a fibrózy myokardu umožňující lepší léčbu a prevenci či oddálení 

progrese onemocnění. Vzhledem k tomu, že srdce je neustále v pohybu, používá se v klinické praxi 

synchronizace spouštění pro zajištění vysoce kvalitního obrazu. Tato technika poskytuje vysoké časové 

a prostorové rozlišení obrazu sledováním srdeční nebo respirační aktivity, podle kterého se spouští 

akvizice MR. Cílem je vyvolat akvizici s minimálním pohybem srdce, která způsobuje četné pohybové 

artefakty, projevující se jako stíny a neostré kontury v obraze. V současné klinické praxi je srdeční 

aktivita monitorována elektrokardiografií (EKG), která je v některých případech nahrazena periferním 

pulzním signálem (PPG) [2] [3]. 

Vzhledem k četným úskalím těchto zavedených metod spouštění se hledají a vyvíjejí nové 

techniky a senzory pro snímání srdeční aktivity za účelem spouštění akvizice CMRI, které jsou odolné 

vůči artefaktům vznikajícím při měření v prostředí MR. Jednou z těchto metod je tzv. self-gating 

technika, která se již používá v klinické praxi. Tato metoda využívá informace o pohybu orgánů přímo 

ze signálů MR sledováním změn celkové příčné magnetizace. Výhodou této techniky je absence dalšího 

hardwaru umístěného na těle pacienta. Tyto techniky však zaostávají v případech tachykardie 

a v případech, kdy jsou kontrakce a relaxace myokardu v průběhu srdečního cyklu velmi mírné [3] [4].  

Dalšími metodami výzkumu jsou např ultrazvukové metody, které slibují odolnost vůči 

artefaktům v prostředí MR. Umístění ultrazvukové sondy na tělo pacienta však za ostatními metodami 

zaostává v jednoduchosti. Moderním přístupem k měření jsou optické snímače a senzory, které lze 

použít i pro měření v MR prostředí. Vzhledem k jejich velmi slabé interakci s jeho magnetickými a jinými 

účinky na optický signál, slibují relativně levnou a jednoduchou alternativu ke spouštění CMR [3] [5]. 

 Tento fenomén inspiroval profesora Martinka a jeho kolegy k myšlence navrhnout nový typ 

pneumatického senzoru bez nutnosti jeho upevnění na těle pacienta, což znamená, že pacient byl 

pouze umístěn na tento senzor, který nemusel být nijak fixován. Použití technologie FPGA minimalizuje 

zpoždění signálu způsobené jeho zpracováním. Tato práce se věnuje následné adaptivní filtraci 
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získaného BKG signálu a vyhodnocuje jeho přínos a spolehlivost při získávání dat vyšetřením 

na magnetické rezonanci. 
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1 Metody pro potlačení mechano-akustického rušení MR 

Magnetická rezonance (MR) mimo své klinické využití, představuje také zdroj 

elektromagnetického rušení. Pro MR je typické silné magnetické pole, a velký radiofrekvenční výkon 

(RF). Radiofrekvenční záření je elektromagnetické záření ve spektru rádiových vln pohybujících se 

v délce od 1 mm do tisíců km a frekvencí od jednotek Hz až po cca GHz. Popis, rozpoznání zdroje rušení 

a identifikaci parazitních přenosových cest má na starost elektromagnetická interference, jenž spadá 

pod elektromagnetickou kompatibilitu přístroje. Šum z okolí produkován rádiovými a TV vysílači, 

elektrickými a elektronickými zařízeními apod. má za následek vznik obrazových artefaktů. 

K potlačení elektromagnetického rušení se v praxi používá RF a magnetické stínění, kde je cílem 

ochránit jak samotný přístroj MR před RF a magnetickým šumem z okolí, tak okolí před 

radiofrekvenčními vlnami a magnetickým polem produkovaným MR zařízením. Realizace nastává 

pomocí stínicích krytů se stínícím faktorem větším než 100 dB. V praxi se jedná o tenké kovové fólie, 

plechy, pěny a nátěry. Běžné materiály jsou měď a nikl [6] [7]. 

Mezi vyšetření MR, které mají zásadní klinický a vědecký význam patří břišní, vaskulární, srdeční 

a také zobrazování řečových orgánů. Všechna tato vyšetření mají společné zobrazování pohyblivých 

orgánů, což vyžaduje rychlost a efektivitu kvůli fyziologickým pohybům orgánů. Byly zavedeny různé 

synchronizační strategie a kompenzační techniky ke snížení citlivosti na fyziologický pohyb. Mezi ně 

spadá lokalizace pořízených dat v časovém období, kde je pohyb minimální, dále potenciální sledování 

(tracking) pohybu společně s korekcí v reálném čase a v neposlední řadě také techniky následného 

zpracování dat (postprocesing). 

Jako příklad je možné uvést pohyby orgánů řečového ústrojí, které byly eliminovány díky použití 

a následného spouštění a synchronizování externích audio signálů. Respirační pohyby byly řešeny 

pomocí technik, kde se střídalo zadržení dechu a volné dýchání. Při vyšetřování srdce lze použít pro 

synchronizaci EKG křivky jak EKG spouštění, tak i EKG hradlování v prospektivním a retrospektivním 

režimu. 

Z celkové problematiky vyplývá, že předpokladem pro MR pohyblivých orgánů je synchronizace 

získaných dat s fyziologickým pohybem [8] [9]. 

1.1 EKG hradlování 

V současné klinické praxi je jednou z metod, která je využívána pro záznam EKG při vyšetření na 

magnetické rezonanci EKG hradlování. Tento způsob zaručuje synchronizaci pořízených dat se 

srdečním cyklem. EKG elektrody, které nejsou feromagnetické, se umístí na hrudník vyšetřovaného, 

aby se zaznamenávaly změny napětí způsobené srdeční aktivitou. Konkrétně se monitoruje atriální 

depolarizace (vlna P), ventrikulární depolarizace (QRS-komplex), ventrikulární repolarizace (vlna T) 

a atriální depolarizace, přičemž vlna R se obecně používá pro synchronizaci MR zobrazení se srdečním 

pohybem. Takovéto nastavení vyžaduje velmi pečlivou přípravu pacienta, aby se zabránilo 

přerušovanému odpojování elektrod od pokožky, natažení nebo zkroucení elektrod. Aby se omezila 

interference s elektromagnetickými poli, udržují se elektrické kabely elektrod co nejkratší do té doby, 

než se EKG signál převede na optický signál, který se následně přes optický kabel přenese do systému 

MR. Jednotka je napájena z baterie, aby bylo zajištěno galvanické oddělení mezi subjektem a systémem 
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MR. Filtrování signálu se používá ke zlepšení odolnosti proti zkreslení EKG signálu. Tento postup lze 

doplnit technikami vektorového EKG, jež jsou navrženy ke zvýšení spolehlivosti spouštění [8]. 

EKG hradlování lze rozdělit na prospektivní a retrospektivní. V prospektivním hradlování se MR 

sekvence spouští až po detekci požadovaného fyziologického jevu (R vlna EKG, vrchol pulzní vlny, 

AO vlna SCG atd.). U retrospektivního principu jsou MR data průběžně zaznamenávána a poté 

seskupována podle fází srdečního cyklu [10]. 

1.1.1 Prospektivní spouštění 

Při prospektivním spouštění je získávání záznamu MR spuštěno vlnou R s určitým zpožděním. 

Akvizice je konzistentní s mechanicky nejvíce klidovou fází srdečního cyklu – diastolou, která odpovídá 

střední diastolické fázi signálu EKG. Prospektivní funkční zobrazení závisí na částečných k-prostorových 

akvizicích pro sérii snímků, které pokrývají většinu srdečního cyklu; k-prostor je nakonec vyplněn 

zprůměrováním signálů ze stejné srdeční fáze během několika srdečních tepů. Tento funkční soubor 

začíná vlnou R. Interval je často nastaven tak, že detektor záměrně ignoruje jakékoli vysoké amplitudy. 

Je to z důvodu, aby se předešlo falešnému spuštění, které by nezačalo vlnou R [10] [11]. 

1.1.2 Retrospektivní spouštění 

Retrospektivní spouštění umožňuje kontinuální získávání dat z MR. Obraz i signál EKG jsou 

snímány během několika systol a použity k rekonstrukci obrazu vhodným seskupením informací 

o srdeční fázi. Retrospektivní hradlování používá složité metody pro filtrování interference. Hlavní 

výhodou je možnost sběru dat ze všech srdečních fází [10] [12]. 

1.1.3 Nedostatky EKG měření/spouštění 

Je dobře známo, že zvýšený magnetohydrodynamický efekt znamená, že signál EKG při 7 Tesla 

je mnohem obtížnější spustit než při 1,5 T nebo 3 T a vyžaduje dodatečné filtrování signálu. Teplotní 

senzory využívající vláknovou optiku, jejich offset je závislý na magnetickém poli. Zařízení využívající 

tranzistorové zesilovače často vykazují chování závislé na orientaci v důsledku účinků na zkreslení 

proudů z hlavního magnetického pole [1] [10].  

Magnetohydrodynamické efekty mají vliv na krev, která proudí v cévách a to tak, že snižují 

rychlost jejího toku v místě, na které tento efekt působí. Čím je průměr cévy a intenzita magnetického 

pole vyšší, tím je efekt znatelnější. Magnetohydrodynamický efekt vzniká na principu indukovaných 

potenciálů, jež se tvoří v organismu v důsledku vlivu magnetického pole. Potenciály nejsou velké, 

ale zapříčiňují změny v membránovém potenciálu buňky a tím působí na nervovou soustavu. Nabité 

částice krve proudící ve statickém magnetickém poli jsou vychylovány Lorentzovou silou, v jejíž 

důsledku se přes stěny cévy vytváří Hallův potenciál. Velikost těchto napětí je funkcí průtoku krve 

a průměru cévy. Jejich amplituda je maximální, když je průtok krve kolmý k magnetickému poli. Tato 

superponovaná napětí, indukovaná elektrodynamickými interakcemi statického pole s arteriálním 

průtokem krve, zejména ve vzestupné aortě a oblouku aorty, mění tvar vlny zaznamenaného EKG. 

K největším magneticky indukovaným napětím dochází během fáze ejekce krve v aortě, která se 

shoduje s repolarizací komory (vlna T). Proto hlavní změnou způsobenou magnetohydrodynamickým 

efektem pozorovanou na zaznamenaném EKG je zvýšení amplitudy T vlny [13]. 
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Při prospektivním spouštění je u pacientů trpících arytmií s přítomností komorového 

extrasystolu pro detektor problematické správné spuštění MR na základě R intervalu z důvodu 

ignorace větší amplitudy této vlny. U pacientů s předčasným srdečním tepem je zase dřívější vlna R 

vynechána, protože gradientové impulsy spouštěné předchozí vlnou R stále běží. Tento proces 

prodlužuje akvizici, čímž se prodlužuje doba potřebná k zadržení dechu. Z tohoto důvodu je 

prospektivní spouštění bezbranné proti kolísání R-R intervalu nejen po celou dobu vyšetření, ale 

i v rámci jednoho zadržení dechu. Při plánování umístění akvizičního okénka pro prospektivně 

spouštěné vyšetření je třeba vzít v úvahu tuto srdeční variabilitu. Aby bylo možné zachytit další R vlnu, 

pozice akvizičního okna by neměla být příliš blízko další R vlně. Akviziční okno, které je umístěno příliš 

blízko, se může překrývat s další vlnou R a odpovídající interval R-R je pak kratší. Proto je zásadní znát 

pacientovu srdeční variabilitu během zadrženého dechu [10] [12]. 

Retrospektivní metoda, stejně jako prospektivní spouštění, může mít problémy s arytmiemi 

a nízkou amplitudou R vlny. Při variabilitě srdeční frekvence nebo u arytmie jsou periody systoly 

a diastoly nerovnoměrně změněny a retrospektivní software je není schopen kompenzovat s vhodnou 

segmentací dat, do kterých se pak nesprávným spouštěním zapisují chyby [10]. 

Kromě zmíněných úskalí je samotné EKG vyšetření v prostředí MR pro pacienta nepohodlné, 

protože je nutné dobře připravit kůži v místech umístění EKG elektrod, aby byl zajištěn optimální 

kontakt elektrody s kůží. Aby se eliminoval hluk produkovaný špatným kontaktem, musí se vlasy a kůže 

oholit bezprostředně před vyšetřením a povrch je nutné vydrhnout jemným abrazivním mýdlem 

(gelem) [14]. 

1.2 Akustické hradlování – ACG 

Tobias Frauenrath a kol. ve své práci navrhli alternativní, neinvazivní přístup, který zlepšil 

odolnost spouštění. Na rozdíl od konvenčního EKG-spouštění, toto řešení využívá akustické signály 

místo elektrických pro synchronizaci získaných dat pomocí MR. Tyto signály mohou být vyvolány 

fyziologickým pohybem nebo funkcí tkáňové odezvy na zvuk. Zařízení ACG je navrženo tak, aby 

splňovalo minimální požadavky na spolehlivé načasování a synchronizaci dat s fyziologickými pohyby 

[8]. 

Tým provedl 3 studie. První probíhala ve dvou jednotlivých samostatných měřeních ve dvou 

místnostech pomocí DAT-zapisovače. Prahová sluchová hodnota byla kalibrována na 94 dB. Hodnota 

síly magnetického pole MR, doba odezvy a doba opakování jsou uvedeny v Tabulce 1 [8] [15]. 

Tabulka 1:          Hodnoty při měření [8] 

 Měření 1 Měření 2 

síla magnetického pole 1,5 T 1,5 T 

doba odezvy (TE) 1,4 ms 3 ms 

doba opakování (TR) 2,8 ms 6 ms 

 

Měření signálu odhalilo četné vrcholy šumu s amplitudou téměř 100 dB. Avšak nebyly nalezeny 

žádné relevantní klinické frekvence. Zobrazování SSFP v měření 2 odhalilo nízkofrekvenční vrcholy 

šumu v rozsahu 0-100 Hz. První měření ukázalo špičkové hodnoty šumu naopak pro frekvence vyšší 
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než 300 Hz. Obrázek 1 znázorňuje signál na pozadí generovaný zobrazením 2D SSFP1 (TE = 2 ms, 

TR = 4 ms) s použitím síly magnetického pole 1,5 a 3 T. Vrcholy v amplitudě signálu získané při 1,5 T se 

vyskytovaly při frekvencích, které jsou téměř identické s rezonančními vrcholy odvozenými při síle 3 T. 

 

Obrázek 1:          Spektrum signálu na pozadí získaného pomocí metody 2D SSFP (1,5 T černá, 3 T šedá) [8] 

Závěrem lze dle studie říct, že při vysokém rozlišení o síle magnetického pole 3 T nedochází 

k žádným dalším významným interferencím signálu na pozadí. Nízké amplitudové rezonance 

ve frekvenčním rozsahu pod 100 Hz mají malý význam díky skvělému poměru signálu k šumu, což bylo 

okolo 20 dB. Srdce produkuje periodický signál s průměrnou frekvencí přibližně 1 Hz, avšak zvuk 

vytvářený během srdečního cyklu tuto frekvenci přesahuje. Z tohoto důvodu bylo použito 

nízkofrekvenční omezení Besselova filtru 2. řádu s nastavením horní frekvence na 150 Hz [8].  

Druhý výzkum se zabýval zkoumáním efektivity MR stetoskopu při EKG hradlování. Stetoskop 

nepředstavuje žádné riziko indukujícího se vysokého napětí nebo popálení pacienta, nabízí imunitu 

vůči elektromagnetickému rušení, je vhodný pro všechny síly magnetického pole. Dále se zabývá 

srovnáním účinnosti konvenčního EKG hradlování s metodou ACG. Tyto dvě metody se testovaly 

na kardiovaskulární MR s magnetickými poli o síle 1,5 T, 3 T a 7 T.  

Zobrazení magnetickou rezonancí využívalo 5prvkovou srdeční cívku při 1,5 T a 6prvkovou při 

3 T. U obou klinických nastavení byl akustický senzor integrován do povrchové cívky a umístěn na horní 

části oděvu levé strany trupu subjektu, aby byl získán kvalitní fonokardiogram. Pro srovnání byly 

u všech subjektů zaznamenány hodnoty pomocí konvenčního EKG. Na následném obrazu byla 

analyzována ostrost endokardiálního okraje (EBS) v retrospektivním režimu pomocí techniky 2D CINE 

SSFP, která je široce používaná při klinické srdeční MR. Pro hodnocení EBS byl levokomorový myokard 

rozdělen na 72 radiálních řezů. EBS byl odhadován pro každou srdeční fází v každém segmentu. 

Systolická/diastolická ostrost hranic je dána průměrnou ostrostí všech 72 segmentů při 

systole/diastole. 

Dále byla potřeba změřit latenci signálu ACG ve vztahu k EKG. Byla provedena další měření, aby 

se zajistila latence mezi rozpoznáním R vlny EKG a detekcí první srdeční ozvy. Z tohoto důvodu byly 

signály EKG a výstupní ACG použitím MR skeneru zaznamenávány současně pomocí standardního EKG 

vstupu. Následná analýza záznamů odhalila průměrné zpoždění Δt = 29,65 ms mezi EKG R vlnou 

a prvním ACG srdečním tónem. Takové zpoždění není pro klinické zobrazení srdce škodlivé. 

U prospektivních spouštěcích režimů lze latenci kompenzovat pomocí softwaru. 

 
1 Steady-state free precession – Zobrazovací sekvence magnetické rezonance s ustálenými stavy 

magnetizace 
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Na Obrázku 2 je vidět hladina akustického tlaku pořízena skenováním na MR při 1,5 T, 3 T a 7 T. 

Šedou barvou je znázorněn hluk akustického gradientu a černou barvou překrývající se hladina 

akustického tlaku způsobená srdeční aktivitou. Vysoká hladina akustického hluku byla vyvolána 

přepínáním magnetických gradientů. Pro všechny série byla časová odezva TE = 2ms a TR = 4 ms. 

Hladina akustického tlaku byla sledována během série 4 úderů srdce. Výkonová spektra odhalila řadu 

vrcholů šumu, včetně několika velmi ostrých harmonických složek, které souvisí s přepínáním 

gradientu projekce 2D CINE SSFP s maximální hladinou akustického tlaku blížícím se ke 110 dB. Z tohoto 

důvodu byl použit Čebyševův filtr 3. řádu, který má na starost odfiltrování vysokofrekvenčního šumu. 

Vzhledem k tomu, že srdeční ozvy jsou v rozsahu 1-400 Hz, mezní frekvence filtru byla nastavena 

na 105 Hz. S tímto nastavením nebyly ve frekvenčním rozmezí 0-105 Hz nalezeny žádné záznamy šumu 

ani hluku z okolního prostředí [15]. 

 

Obrázek 2:          Hladina akustického tlaku (časová doména) a výkonové spektrum (frekvenční doména) [15] 

MR stetoskop poskytl kardiogramy při 1,5 T, 3 T a 7 T bez rušení elektromagnetickými poli 

a magnetohydrodynamických efektů. Křivky EKG byly citlivé na elevaci T vln a ostatní zkreslení, jež bylo 

výraznější ve vyšších polích.  

U tzv. black blood zobrazení (“černou krví“) při síle 1,5 T a 3 T byla kvalita obrazu srovnatelná 

nebo dokonce vyšší než kvalita získaná pomocí EKG hradlování. Při správném rozpoznání R vlny bylo 

zjištěno, že zobrazení technikou “EKG gated 2D CINE SSFP“ je imunní vůči srdečním pohybům i při 3 T. 

Avšak technika se stala k těmto pohybům náchylnou, pokud byla špatně detekována vlna R kvůli 

zvýšené vlně T.  
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U akusticky naváděné snímací strategie 3D PCMRA2 byl výsledný obraz bez artefaktů, které by 

způsobila pulsující krev, protože akustické hradlování poskytuje srdeční záznam bez rušení, které je 

způsobováno elektromagnetickým polem nebo magnetohydrodynamickými efekty, dokonce i při síle 

7 T. Silné zkreslení EKG záznamu a elevace T vlny nastalo při 3 T a 7 T [15].  

Tobias Frauenrath a kol. se v roce 2010 zabývali také třetí studií použitelnosti ACT pro zobrazení 

srdce při ultra vysokých magnetických polích jako je 7 T. K tomu byla potřeba porovnat záznamy 

z fonokardiogramu, konvenčního vektorového EKG a tradiční pulzní oxymetrie (POX). Vše bylo 

spouštěno přes funkci 2D CINE a následně byla provedena kvalitativní analýza, vyhodnocení parametrů 

funkce levé komory a vyšetření spolehlivosti spuštění společně s detekcí odchylky spuštění odvozené 

z průběhu signálu. 

2D CINE zobrazování ve spojení s retrospektivním režimem probíhalo paralelně s logováním EKG, 

POX a ACT v reálném čase. Následně se sledovala nesprávná synchronizace mezi srdečním cyklem 

a sběrem dat. Byla provedena kvalitativní a kvantitativní analýza 2D CINE obrazů a průběhů signálu 

[16]. 

Během CMR3 byly nahrávky fonokardiogramu uvnitř vývrtu magnetu paralelizovány s akustickým 

šumem v důsledku přepínáni gradientu cívky. Skládaly se z několika velmi ostrých harmonických složek, 

které souvisely s dobou odezvy (TE) a dobou opakování (TR). Z tohoto důvody byla provedena akustická 

měření k posouzení poměru akustického signálu k šumu mezi hladinou akustického tlaku, jenž byla 

vyvolána srdeční aktivitou a hladinou akustického tlaku generovanou gradientním šumem. Akustická 

měření byla prováděna uvnitř magnetu o síle 7 T. Následně byly získány 2 série akustických signálů. 

První byla navržena pro záznam a charakterizaci šumu generovaného v prostředí MR pomocí 2D CINE 

FLASH sekvence (TE = 2 ms, TR = 4 ms). Druhá série byla nastavena tak, aby shromažďovala 

a analyzovala fonokardiogram odvozený od srdečního zvuku zdravých subjektů, jež se překrýval 

s hlukem generovaným 2D CINE FLASH technikou. K tomuto účelu byl k optickému mikrofonu připojen 

akustický senzor pokrytý membránou pro generování tlakové vlny ve vlnovodu. Akustický signál byl 

zaznamenán pomocí zvukové karty. Mikrofon byl zkalibrován na 94 dB. S tímto nastavení byly získány 

absolutní hladiny akustického tlaku.  

Pro všechny subjekty byly najednou připojeny vektorové EKG, POX a ACT, aby se současně 

zaznamenávaly stopy signálů společně se spouštěcím signálem. Stopy byly extrahovány a uloženy 

do logovacích souborů se vzorkovací frekvencí 400 Hz (EKG), 50 Hz (POX) a 200 Hz (ACT). Tento postup 

logování byl paralelní se současným ukládáním respiračního záznamu o vzorkovací frekvenci 50 Hz. 

Pro každou spouštěcí techniku byla provedena synchronizace se srdečním cyklem. Offline analýza se 

prováděla pomocí SW LabVIEW, pro který byl vyvinut příslušný algoritmus. Postup analýzy zahrnuje: 

• identifikaci období zadržení dechu – zde byla použita respirační stopa, 

• segmentace a časové vyrovnání – tvar EKG je segmentován do jednotlivých RR intervalů 

pomocí křížové korelace, jeden RR interval získaný jednou dechovou sérií je považován 

za referenční a zbylé jsou posunuty podél časové osy, aby se dosáhlo maximální korelace 

s referencí, tento způsob RR segmentace se poté aplikoval i na segmentaci křivek POX a ACT 

(získány současně s křivkou EKG), 

 
2 Phase Contrast Magnetic Resonance Angiography – Fázová kontrastní magnetická rezonanční angiografie 
3 CMR (cardiovascular magnetic resonance) – kardiovaskulární magnetická rezonance 
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• přiřazení značek detekce spouštění odvozené z centrální fyziologické monitorovací jednotky 

skeneru na nové uspořádané stopy EKG, POX a ACT, výpočet odchylky srdečního cyklu pro 

všechny 3 metody jako objektivní měřítko spolehlivosti spouštění, 

• výpočet offsetu mezi R EKG vlnou a detekčním momentem spouštění odvozeným z průběhů 

všech metod [16]. 

Záznamy fonokardiogramu uvnitř otvoru magnetu byly paralelizovány s akustickým šumem 

v důsledku přepínání gradientů. Vysoká hladina akustického tlaku (až 120 dB) byla indukována 

gradienty při použití zobrazovací techniky 2D FLASH CINE. Obrázek 3 ilustruje spektrogram ukazující 

spektrum úrovně akustického tlaku v čase. V tomto případě je fonokardiogram paralelní 

s přechodovým spínacím šumem. Hladina akustického tlaku byla sledována pro 6 srdečních úderů. 

Výkonová spektra vykazují řadu šumových špiček, včetně několika ostrých harmonických složek. 

Spektrogram také odhalil, že zvuk srdce zahrnuje nízké frekvence. Poměr signálu k šumu (SNR) byl 

definován jako poměř mezi hladinou akustického tlaku způsobenou srdeční aktivitou a hladinou 

akustického tlaku vyvolanou spínáním gradientu. Pro frekvenční rozsah 10-50 Hz SNR = 30 dB. Separace 

akustických srdečních aktivit od šumu s vyšším frekvenčním gradientem byla provedena pomocí 

inverzního Čebyševova filtru 3. řádu, mezní frekvence byla nastavena na 105 Hz, protože frekvenční 

rozsah první srdeční ozvy je pokryt v rozmezí 1-100 Hz. 

S tímto nastavením nebyly nalezeny žádné vrcholy šumu způsobené gradienty nebo hlukem 

z prostředí. Odfiltrovány byly špičky gradientního šumu, které přesahovaly mezní frekvenci alespoň 

o 30 dB.  [16]. 

 

Obrázek 3:          Akustický spektrogram získány při 7 T [16] 
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1.2.1 Konstrukce ACG 

ACG zařízení se skládalo ze 3 hlavních komponent: akustický senzor, signální procesor 

a jednotka, která se propojovala s MR. K zajištění odolnosti spouštěcího signálu (vhodný pro všechny 

síly magnetického pole) se jednotlivé kroky úpravy a převody signálu prováděly pomocí příslušných 

elektrických obvodů. Na Obrázku 4 je zobrazeno blokové schéma ilustrující synchronizaci se srdečním 

pohybem [8]. 

Akustický senzor sloužil jako spojka pro převod zvuku šířeného ze srdce do jednorozměrné 

zvukové tlakové vlny. Prostřednictvím mikrofonu byl dynamický tlak převeden na elektrický signál. 

Výstup mikrofonu byl zesílen předzesilovačem [3]. 

 

Obrázek 4:          Blokové schéma ACG systému pro synchronizaci MR dat s fyziologickým pohybem [8] 

1.2.2 Zpracování signálu 

Filtrování 

Oddělní signálu od vysokofrekvenčního šumu měl na starost Besselův filtr. Jednalo se 

o univerzální laditelnou aktivní dolní propust 2. řádu, která měla frekvenční rozsah do 150 Hz. Filtr byl 

časově kontinuální bez anomálií a hlasitého spínání, které bývá obvykle spojeno s typem filtrů, jež mají 

spínané kondenzátory. Mimo Besselova filtru se využíval také standartní RC filtr horní propusti 

potlačující velmi nízké frekvence a stejnosměrné napětí. 

Derivační článek 

Článek sloužil ke snížení citlivosti na hluk, použitím 1. derivace na vstupní signál. 

Komparátor 

Převáděl analogový signál na digitální I/O signál (input/output). Prahová úroveň se upravovala 

nastavením zesílení. Ladění bylo umožněno pro širokou škálu úrovně spouštění. Zabudovaný spínač byl 

specifický rychlým přepínáním s krátkou odezvou. Jeho funkce byla podpora spouštění v závislosti 

na amplitudě signálu nebo jeho 1. derivaci. 

Unblanking 

Představováno tzv. ‚‚cover window‘‘, které definovalo přednastavené zpoždění, během kterého 

již nešlo přijímat žádné další spouštěcí signály. Cover window zajišťovalo, aby proběhlo spuštění pouze 
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jednou v daném období fyziologického pohybu. Například při použití nastaveného zpoždění na 400 ms 

byla po spuštění vybrána 1. srdeční ozva zatímco 2. byla vyřazena. Takový systém vedl k eliminaci 

mnohonásobných špiček signálu a mohl být použit také na komplexní signály získané z fonace4 nebo 

orgánů podílejících se na tvorbě řeči [8]. 

1.3 Vektokardiograf – VCG 

Při vyšetření na magnetické rezonanci je u mnoha kardiologických pacientů kvalita obrazu anebo 

účinnost skenování snížena kvůli nepřesné schopnosti detekce R vlny z důvodu zašuměného EKG 

způsobeného magnetickou rezonancí. J. M. Chia a jeho kolegové ve svém experimentu vyvinuli 

spouštěcí systém, který využívá prostorové informace vektorového kardiogramu k minimalizaci účinků 

šumu souvisejícího s MR. 

Byl vmyšlen prototyp spouštěcího systému VCG, který využíval signály EKG z elektrod 

umístěných v „křížovém“ uspořádání na hrudníku a převáděl je na planární signály VCG. Pomocí těchto 

prostorových informací byl detekován komplex QRS a generován spouštěcí signál. Tento spouštěcí 

signál byl odeslán do MR skeneru k synchronizaci skenů, zatímco výstupní elektrické signály byly 

současně digitalizovány a uloženy offline v počítači.  

Algoritmus implementovaný v prototypu spouštěcího systému VCG používal k detekci R vrcholu 

přístup „cílové vzdálenosti“. Systém spouštění VCG se skládal ze dvou kroků: přípravná fáze a detekce 

QRS v reálném čase. Krok přípravy stanoví referenční bod, ze kterého algoritmus monitoruje vytvářený 

prostorový VCG, Potom je odvozen referenční vektor, r(t), a referenční bod je nastaven jako práh 

pro spouštění. Po určení referenčního bodu, začne detekce smyčky QRS v reálném čase. Během této 

se vzdálenost signálu od každého srdečního tepu, s(t), vypočítává proti referenčnímu vektoru. 

Spouštěcí signál je přenášen do MR skeneru pro synchronizaci MR akvizice. Výstup systému VCG se 

skládá ze spouštěcího signálu a odvozených ortogonálních x a y. 

Patnáct dobrovolníků podstoupilo standardní kardiovaskulární MR vyšetření následně bylo 

pomocí algoritmu vyhodnoceno celkem 52 474 R vln, což dalo výkonnostní index 99,91 %. Pět pacientů 

mělo arytmie sestávající z předčasných komorových depolarizací a supraventrikulárních extra systol. 

Pro tyto pacienty byly všechny arytmické údery odmítnuty, pokud neprošly referenčním bodem 

algoritmu. Výkonnostní index u arytmických pacientů se přiblížil 100 %. Bylo prokázáno, že spouštění 

založené na VCG poskytuje téměř 100% spouštěcí výkon během MR vyšetření srdce [17] [18].  

 

 

 

 

 

 
4 Fonace – vytváření zvuku a řeči v hlasivkách, popřípadě v celém hrtanu [40] 
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1.4 Fotopletysmografie (PPG)  

Nicolai Spicher společně se svými kolegy využil pro snížení rušení během vyšetření na 

magnetické rezonanci novou bezkontaktní spouštěcí metodu založenou na fotopletysmografii. Jejich 

hlavním přínosem byl základní algoritmus schopný v reálném čase odhadnout fázi srdečního cyklu 

z reflexních fotopletysmografických signálů, které byly získány z barevných variací kůže na čele 

zaznamenaných videokamerou. 

Navrhovaná metoda pro spouštění na bázi vPPG se skládala ze sedmi komponent sledujících 

lineární pracovní postup od kamery ke skeneru MR. Signál videokamery byl posílán ze skenovací do 

řídící místnosti do filtračního boxu. Následně byl signál kamery digitalizován. Navržený algoritmus 

odhadoval aktuální fázi srdečního cyklu a odeslal odpovídající spouštěcí událost do skeneru 

prostřednictvím zařízení vyrobeného na zakázku. V této práci byla aplikována kamera v celotělovém 

7T skeneru při MRA cév dolních končetin u zdravých dobrovolníků. 

V experimentu bylo zaznamenáno 120 minut videomateriálu od osmi subjektů ve skeneru 

i mimo něj, s aktivními radiofrekvenčními a gradientovými cívkami i bez nich. Pomocí syntetických 

signálů vPPG odvozených z videí byla optimalizací určena nejlepší konfigurace parametrů algoritmu. 

Na základě těchto výsledků byly spouštěče z navrhované metody použity pro získání obrazu MRA 

u jediného zdravého subjektu. 

Při vyhodnocování videí zaznamenaných uvnitř vývrtu s aktivními radiofrekvenčními 

a gradientními cívkami byly spouštěče pulzního oxymetru označeny v 62,5 % jako „potenciálně 

použitelné“ pro srdeční spouštění, elektrokardiografické spouštěče v 12,5 % a spouštěče navrhované 

metody v 62,5 % . Vyhodnocení angiografických snímků ukázalo, že za vhodných podmínek je metoda 

proveditelná pro vytvoření kvality obrazu srovnatelné s pulzní oxymetrií [19]. 

1.4.1 Nedostatky PPG měření na MR 

Většina komerčních systémů nabízí velmi malou flexibilitu pro úpravu získaných dat, což 

omezuje jejich použitelnost v suboptimálních situacích. Periferní pulzní jednotka (PPG), která se skládá 

z MR kompatibilního pulzního oxymetru často selhává u pacientů s revmatoidní artritidou kvůli 

nízkému průtoku krve v jejich prstech. Zatímco při měření PPG nepozorujeme významný pohybové 

artefakty, hlavní nevýhodou tohoto měření je zpoždění mezi srdeční aktivitou a výstupním signálem. 

To je způsobené dobou potřebnou k rozšíření krevní pulzní vlny ze srdce do místa snímání, které se 

obvykle nachází na periferních částech těla. Toto zpoždění může být několik stovek milisekund a závisí 

na (pato)fyziologii pacienta. Mnoho z těchto typů spouštěcích jednotek čelí zvýšeným problémům, 

pokud je použitá síla magnetického pole pro experiment příliš vysoká [1] [10]. 

1.5 Metoda zadržení dechu (breath hold method) 

V současné době se jedná o nejrozšířenější metoda redukce artefaktů způsobených dýcháním. 

Avšak při použití této metody se doba skenování snižuje podle toho, na jak dlouho je pacient schopen 

zadržet dech, obvykle to bývá asi na 20 sekund. Jedna MR akvizice je získána během jediného zadržení 

dechu, přičemž během této doby probíhá několik srdečních cyklů. Bohužel, u pacientů, kteří trpí 

nějakou formou respiračních potíží, tato metodu nelze použít. V těchto případech je záznam dýchání 
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v reálném čase použit pro synchronizaci. Nejčastěji využívaná sonda pro záznam respirace na MR je 

pneumatický dýchací měnič umístěný na hrudník pacienta. 

1.6 Open-source systém 

Jedná se o víceúčelovou open-source spouštěcí platformu pro MR systémy, kterou navrhl 

T. Ruytenberg se svými spolupracovníky. Srdcem systému je open-source mikrokontrolér Arduino Due. 

Tento mikrokontrolér vzorkuje analogový vstup a digitálně zpracovává data tak, aby mohl určit dobu 

spouštění. Výstup mikrokontroléru je naprogramován tak, aby napodoboval fyziologický signál, který 

je přiváděn do portu EKG nebo pulzního oxymetru MR skeneru. Mikrokontrolér je připojen k bluetooth, 

které umožňuje bezdrátové monitorování a ovládání mimo místnost MR. Zařízení lze naprogramovat 

tak, aby generovalo spouštění na základě různých typů vstupu. Studie popisuje využití jako ACT 

jednotku.  

Systém je navržen pro celotělovou magnetickou rezonanci o síle 7 T, avšak nastavení je přenosné 

pro všechny intenzity pole. Vstupní signál je produkován fyziologickým zařízením jako je akustický 

mikrofon, infračervený pohybový senzor, akcelerometr nebo elektroda měřící elektromyogram, popř. 

elektroencefalogram. Prvním stupněm je nízkopropustný analogový filtr, který odstraňuje jakékoli 

rušení, které vzniká střídáním gradientů a poskytuje proměnný stupeň zesílení. Výsledný signál je 

digitalizován a dále zpracováván mikrokontrolérem Arduino Due. Mikrokontrolér generuje 

požadované spouštěcí výstupy například do EKG nebo periferní pulzní jednotky portu hostitelského 

počítače systému MR.  

Kromě požadovaného vstupního signálu může docházet ke značnému rušení signálem 

přenášeným RF cívkou a přepínáním gradientů magnetického pole během sekvence. Zařízení je 

chráněno před tímto rušením vrstvou tenké mědi. Opakující se povaha gradientního přepínání má také 

za následek nízkofrekvenční přeslechy, a to jak elektronické, tak akustické. Frekvence těchto přeslechů 

je dána inverzní dobou echa (TE), např. TE 4 ms poskytuje první interferenční vrchol při 250 Hz. Tento 

přeslech odstraňuje dolní propust 3. řádu (Čebyševův filtr) s mezní frekvencí 100 Hz. Poslední 

analogový stupeň tvoří přídavný operační zesilovač s potenciometrem, který se používá jako zesilovač 

s proměnným zesílením. Potenciometr je nastaven tak, aby zesílený signál pokryl celý dynamický 

rozsah ADC převodníku a nemusel být přestavován pro různé subjekty. Obvod je vyroben na desce 

s plošnými spoji, kterou lze zapojit přímo do mikrokontroléru Arduino, díky čemuž je nastavení robustní 

a kompaktní. 

Analýza ukázala, že tato platforma vytváří spolehlivé spouštění (>99 % spouštění je správných) 

s malou průměrnou odchylkou 8 ms mezi přesnými spouštěcími body. Nízkofrekvenční akustické 

rušení, způsobené hlavně dýcháním je větší než akustický srdeční signál. Největší přínos z design filtru 

spočívá v tom, že toto rušení je předem odstraněno signál je zesílen a následně digitalizován. Filtr 

umožňuje použití vyššího nastavení zesílení a poskytuje zvýšenou intenzita signálu [1]. 
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1.7 Nízkonákladový systém pro spouštění srdce na základě 

seismokardiografie (SCG) 

Studie, kterou provedl R. Martinek a kolektiv ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CEITEC 

Brno popisuje nízkonákladový systém založený na seismokardiografii (SCG), jenž slouží 

ke kontinuálnímu monitorování kardiorespiračních aktivit při vyšetření na magnetické rezonanci. 

Výzkum byl zaměřen na monitorování srdeční aktivity a srdečním spouštění.  

Seismokardiografie je metoda pro studium mechanických vibrací, které jsou produkovány 

kardiovaskulární činností. Běžnými senzory používanými pro monitorování SCG jsou akcelerometry. 

Mohou měřit zrychlení ve třech osách a poskytnout kompletní informace o pohybu srdce. 

Ve standartních případech monitorování srdce na MR pomoci těchto akcelerometrů nelze realizovat 

z důvodu, že měřený signál by byl ovlivněn změnou magnetického pole a indukovanými proudy. Tento 

výzkum se opírá o metodu monitorování SCG, která nevyužívá magnetické materiály, jež by měly vliv 

na vyšetření MR. 

Navržený systém se odlišuje tím, že měří zrychlení v jednom vektoru kolmém k umístění senzoru 

na hrudník pacienta. Snímání SCG signálu pacienta je vedené pomocí plastové nálevky, která je 

přitlačena na hrudník pacienta pomocí elastického textilního pásu v oblasti srdce. Na konec nálevky je 

připevněna akustická trubice z PVC, která je přivedena do velínu, kde je následně připojena k měřicímu 

mikrofonu. Tímto bylo docíleno uzavřeného akustického prostředí, které bylo odolné vůči vnějším 

vibracím a zvukům. Zdrojem signálu byl pohyb kůže pacienta pod senzorem. Pohybem kůže se 

rozvibrují částice akusticky uzavřeného prostředí uvnitř trychtýře a vzniklé tlakové oscilace se šíří skrz 

elektronky k měřicímu mikrofonu, který je převádí na napěťový signál. Pomocí A/D převodníku je 

výstup digitalizován a následně zpracováván v řídicí jednotce. 

Funkce měřicího a spouštěcího systému je řízena třívrstvou SW aplikací vytvořenou 

ve vývojovém prostředí LabVIEW. Úkolem nejnižší vrstvy je číst hodnoty z A/D převodníku, zpracovávat 

a analyzovat digitalizovaný signál v reálném čase a následně generovat digitální spouštěcí signál 

uživatelsky definované šířky a nastavitelného zpoždění. Probíhá zde digitální filtrování pomocí 

dolnopropustního filtru 4. řádu s mezní frekvencí nastavenou na 40 Hz. Střední vrstva SW aplikace je 

implementována pro ovladač RTOS a slouží pro přenos dat mezi FPGA a uživatelským PC. Nejvyšší SW 

vrstva je vytvořena na PC a obsahuje dva TCP klienty, kteří se připojují k serverům běžícím na RTOS 

a uživatelskému rozhraní, které umožňuje konfiguraci systému cRIO a zobrazuje průběh měřeného 

signálu, detekovaný vrchol a generovaný spouštěč. 

Předností testovaného systému byla vyšší spolehlivost a stabilita měřeného signálu. Systém je 

kompatibilní s různými výrobci MR. Výhodou je jednodušší manipulace se senzorem při umístění 

na tělo pacienta. Zjistilo se, že systém není závislý na hloubce nádechu. Největší nevýhodou byla 

náchylnost na pohybové artefakty pacienta. Studie však prokázala funkčnost systému na principu SCG 

[10] [20]. 

 



27 
 

1.8 Balistokardiogram – BKG 

Jedná se o neinvazivní metodu snímání, jenž se používá k zaznamenávání pohybů těla, které jsou 

způsobeny činností stěny srdečního svalu – myokardu. Pohyby těla jsou způsobeny zrychlením krve 

uvnitř velkých cév. Konkrétně se snímá důsledek nárazu krve na aortální oblouk, což má za příčinu 

pohyb těla směrem vzhůru a následný pohyb těla dolů při sestupu krve. Jedná se o ne moc využívanou 

metodu v klinické praxi, která funguje na principu akce a reakce. Pokud tělo vynaloží určitou sílu 

na rozproudění krve, krev tuto sílu zákonitě vynaloží v opačném směru. Signál BKG představuje 

informaci o srdeční frekvenci a dýchání [21]. 

Inan a kol. ve svém výzkumu z roku 2009 popisují adaptivní rušič, který má potlačovat podlahové 

vibrace při stálém BKG měření použitím upravené elektronické váhy. Seismický senzor sloužil jako 

reference šumu. Ten byl umístěn na podlahu vedle váhy. Nevýhodou použité váhy pro BKG záznam je 

zvýšená náchylnost k pohybovým artefaktům a podlahovým vibracím [22] [23]. 

Na Obrázku 5 je schéma adaptivního potlačení šumu, jsou zde 2 vstupy (primární a referenční) 

a 1 systémový výstup. Hlavní vstupní senzor zachycuje signály zájmu označeny jako s kombinovaný 

s nekorelovaným šumem n0. Druhý vstupní senzor přijímá šum n1, který souvisí s n0 neznámou 

přenosovou funkcí. Šum na referenčním vstupu je adaptivně filtrován tak, aby odpovídal šumové složce 

primárního vstupu.  

Pomocí adaptivního algoritmu upraví filtr svou váhu pro každou iteraci, aby minimalizoval 

střední chybu. Chybový signál je značen jako ε a je také výstupem systému. Lze jej zapsat jako [22]: 

 

                                  𝜀 = 𝑠 + 𝑛0 − 𝑦     ( 1 ) 

 

 

Obrázek 5:          Systém adaptivního potlačení hluku [22] 
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Během záznamu BKG stál subjekt na váze. S každým srdečním úderem byla vyvinuta kontraktilní 

síla Fh na krev, na tělo působila stejně velká, avšak opačná síla. Toto způsobilo vertikální pohyb těla 

synchronizovaný s tlukotem srdce. Signál BKG byl snímán tenzometry přes přenosovou funkci a zesílen 

pomocí analogového obvodu se ziskem 11000 a šířkou pásma 0,1-24 Hz. Tenzometry byly na váze 4, 

byly propojeny s Wheatstoneůvým můstkem a napájeny stejnosměrným napětím +9 V. Přístrojový 

zesilovač zvyšoval diferenciální napětí přes můstek o faktor 100 a převedl jej na signál se společnou 

zemí. Integrátor ve zpětnovazební smyčce výstupního zesilovače sloužil k servopohonu 

nízkofrekvenčních složek signálu na nulu – to mělo celkový efekt vysokofrekvenčního filtrování 3 dB 

s mezní frekvencí 0,1 Hz. Dalším krokem bylo spojení střídavým proudem s nízkofrekvenčním filtrem 

s 3 dB a frekvencí 24 Hz. Konečným stupněm byl neinvertující zesilovač s nárustem 111. 

Kromě sil způsobených srdeční ejekcí, zde byly také síly způsobené podlahovými vibracemi, které 

byly spojeny s váhou přes přenosovou funkci. Tyto vibrace mohly narušit kvalitu signálu BKG a tím snížit 

odolnost nahrávání. Aby se tyto artefakty zmírnily, byl vedle váhy umístěn seizmický senzor (geofon), 

který adaptivně potlačoval šum a sloužil jako referenční. Signály BKG i geofonu byly vzorkovány na 

frekvenci 1 kHz a uloženy v počítači pomocí SW Matlab. Signály byly před filtrováním převzorkovány 

na 200 Hz. 

Obrázek 6 ilustruje výstup signálu geofonu, měřený signál BKG s artefakty vyvolanými vibracemi 

(zvýrazněny černými šipkami) a filtrovaný výstup BKG s potlačením šumu. Vibrační artefakty jsou 

podstatně eliminovány filtrovaným signálem, aniž by došlo k narušení morfologie BKG. 

V některých případech se artefakty objevovaly jako zkreslení v morfologii signál, například první 

artefakt v čase t = 0,5 s záznamu. Takové typy by mohly vést k nesprávné interpretaci signálu, což by 

vedlo ke špatné diagnóze kardiovaskulárního systému. V jiných případech se artefakty zobrazovaly jako 

vysoké špičky v signálu – na záznamu lze vidět v čase t = 2,6 s. Takové artefakty by mohly chybně 

detekovat srdeční rytmus a arytmii. 

Aby bylo zajištěno, že výstupní potlačení šumu nezkreslí průměrnou morfologii signálu BKG, byl 

vypočítán a porovnán průběh jak surového, tak i filtrovaného signálu. Rozptyl měl hodnotu 0,09 % 

rozptylu původního průměrného signálu, což ukazuje, že morfologie signálu byla i po filtrování 

dostatečně zachována [22]. 
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Obrázek 6:          Přehled výstupu a úpravy signálů [22] 

1.9 Křeslo s odporovými senzory 

Xu Wang a jeho kolegové v roce 2011 provedli studii, kde filtrovali BKG signál pro odvození 

dechové aktivity. Navrhli a zrealizovali nové zařízení pro detekci BKG signálu vsedě. Jednalo se o křeslo, 

které bylo doplněné o váhové odporové senzory běžně používané v elektronických váhách. Vibrace 

těla byly tlakovým senzorem transformovány na elektrický signál, který byl přiveden do vysoce 

stabilního předzesilovacího diferenciálního obvodu [24].  

1.9.1 Potlačení šumu 

Bylo využito adaptivního potlačení interference pomocí adaptivního filtru. Aby bylo možno filtr 

realizovat, bylo zapotřebí dalšího referenčního vstupu, který obsahoval šum n1, jenž koreloval 

s původním rušivým šumem n0. Interference jsou u adaptivní filtrace spíše odečítány než odfiltrovány. 

Do adaptivního filtru vstupoval referenční šum, ten byl filtrován a poté odečten od zašuměného 

primárního vstupu. Výsledkem byl šumový vstup s + n0. Výstup systému funguje jako chyba adaptivního 

filtru. Předchozí znalost signálu s nebo šumů n0 a n1 nebyla nutná, protože bylo předpokládáno, že 

signály jsou stacionární a mají nulový průměr. Výstupem je [24]: 

1.9.2 Detekce respirační složky 

Hlavním problémem pro detekci dechové složky ze signálu BKG je šum způsobený svalovými 

pohyby a umělé rušení na pozadí. Dalším hlavním zdrojem šumu je srdeční tep, který má frekvenci 

blízkou rytmu dýchání. Signál BKG bez dechu sloužil hlavně k čistému záznamu srdečního tepu 

a představoval referenční vstup. Primárním vstupem byl pak BKG signál společně s dechovou složkou 

subjektu. Referenční vstup byl adaptivně filtrován a odečítán od signálu srdečního tepu. Současně byla 

filtrována irelevantní šumová složka. Frekvence dýchání je nižší než srdeční tep, takže k demodulaci 
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výstupního signálu bylo potřeba algoritmu pro detekci obálky signálu. V této studii byla pro vykreslení 

obálky signálu zvolena metoda vícenásobné derivace a špičkové extrakce.  

K odvození respirační složky z BKG signálu byly použita data nashromážděna nosním 

termistorem. Prostřednictvím odhadovacích algoritmů implementovaných v MATLABu byly získány 

výsledky, které ukazuje Obrázek 7. Lze vidět, že mezi obálkovou křivkou a referenčním signálem 

průtoku vzduchu je stejný vzor. Odvozený signál by mohl charakterizovat složku dýchání, což znamená, 

že navrženou metodu je možné označit za přínosnou [24]. 

 

Obrázek 7:          a) Signál BKG s dechem, b) výstup adaptivního potlačení šumu a jeho obálka, c) signál 

nosního termistoru [24]
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2 Návrh a systémová realizace 

Cílem diplomové práce je návrh adaptivního, neadaptivního či hybridního systému, který bude 

využívat dva senzory, první v kontaktu s tělem pacienta (snímá BKG + rušení) a druhý mimo tělo 

pacienta (snímá pouze nežádoucí mechanické a akustické rušení). Výstupem diplomové práce bude 

softwarová aplikace, která umožní testování a optimalizaci vybraných adaptivních algoritmů 

Pro systémovou realizaci byl využit App Designer v programovací a výpočetní platformě 

MATLAB. App Designer je interaktivní vývojové prostředí pro navrhování aplikací a jejich 

programování. Pomocí základních komponent tohoto GUI byla vytvořena aplikace pro načtení, 

zobrazení a úpravu BKG signálů pořízených během vyšetření na MR. Následně byly zvoleny dvě 

adaptivní filtrační metody, a to LMS a RLS filtr. 

Tato práce vychází z pilotní preklinické studie provedené profesorem Martínkem a jeho kolegy, 

kteří demonstrovali použitelnost nového typu pneumatického srdečního spouštění (PCT) pro 

zobrazování srdce. Pilotní výzkum porovnával nový monitorovací systém na bázi FPGA pro srdeční 

spouštění pomocí balistokardiografie s konvenčními systémy založenými na elektrokardiografii 

a fotopletysmografii. Implementovaný systém umožňuje srdeční spouštění bez nutnosti připojování 

senzorů k tělu pacienta. Tento přístup má potenciál zkrátit dobu přípravy na vyšetření i vyšetření 

samotné a zvýšit tak komfort pacienta. 

Jelikož proběhla prozatím pouze jedna preklinická studie, záznamy byly pořízeny na jednom 

subjektu. Jednalo se o muže ve věku 27 let s výškou mezi 182-185 cm a přibližnou váhou 92-95 kg. 

Měření probíhalo víckrát za sebou, z čehož byl pořízen skoro dvouhodinový záznam s úseky vhodnými 

k adaptivní filtraci. 

2.1 Popis hardwaru a softwaru 

Pilotní preklinická studie byla provedena na MR skeneru Siemens Prisma 3T v rámci laboratoře 

multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC, Brno. 

Měřící a spouštěcí systémy byly založeny na konceptech virtuální instrumentace. Hlavní součástí 

systému byl kompaktní řadič tzv. „Reconfigurable Input Output (cRIO)“ neboli rekonfigurovatelný 

systém, který se skládal z FPGA, operačního systému v reálném čase (RTOS) a šasi, které umožňovalo 

připojení vstupně/výstupních modulů k systému cRIO. K měření signálu BKG byly použity mikrofonní 

a analogové vstupní moduly. Digitální výstupní modul byl použit pro generování spouštěcího signálu 

pro sekvence magnetické rezonance. Druhou částí měřicího a spouštěcího systému byl notebook 

s aplikací LabVIEW, která sloužila jako uživatelské rozhraní. Aplikace zobrazovala naměřenou křivku 

BKG, detekované vrcholy a spouštění generované v reálném čase.  Umožňovala uživateli 

nakonfigurovat algoritmus detekce vrcholů a definované zpoždění spouštění [3] [25]. 
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2.2 MR sekvence 

K této pilotní studii byly využity dvě sekvence magnetické rezonance. Jednalo se o sekvenci 

True FISP a PSIR, jejichž parametry jsou uvedeny v Tabulce 2 [3]. 

Tabulka 2:          Parametry MR sekvencí [3] 

Sekvence 
Zorné pole 

(mm) 
Čas ozvěny – 

TE (ms) 

Doba 
zaznamenávání 

(s) 

Čas inverze 
(ms) 

Tloušťka řezů 
(mm) 

True FISP 340x284 1,4 12 - 6 

PSIR 350x263 1,5 11 270 8 

2.2.1 True FISP  

Sekvence TRUE FISP je obchodní název společnosti Siemens pro koherentní sekvenci 

v ustáleném stavu, ve které se používají vyvážené gradienty podél všech tří os. Ustálený stav znamená, 

že čisté gradientem indukované rozfázování v intervalu TR je nulové. Naopak některé gradienty ve FISP 

a PSIF jsou nevyvážené, což umožňuje záznam samostatných FID a echo složek signálu ustálené volné 

precese. V True FISP však vyvážené gradienty znovu zaměřují obě složky na přesný střed intervalu TR 

jako jediné echo. Obrázek 8a ukazuje výsledný snímek pomocí sekvence Truefisp s použitím 

testovaného BKG senzoru. Lze vidět dobré rozlišení jak komory, tak papilárních svalů [3] [26].  

2.2.2 PSIR 

Na Obrázku 8b je výsledný snímek pomocí PSIR sekvence se spouštěním BKG, snadno lze rozlišit 

struktury naplněné krví a srdeční struktury. Jedná se o sekvenci impulzů MR pro obnovení inverze, 

která zohledňuje pozitivní a negativní polaritu a zachovává informace o tkáňové magnetizaci během 

zotavení z počátečního 180° inverzního pulzu a fakticky zdvojnásobuje dynamický rozsah. Tkáně s více 

negativními podélnými magnetizacemi se jeví tmavší než tkáně s méně negativními nebo více 

pozitivními magnetizacemi. Vzhledem k tomu, že data jsou rekonstruována pomocí získaných fázových 

informací, snímky jsou méně závislé na optimalizované době inverze. Nevýhodou ve srovnání s jinými 

sekvencemi obnovy inverze, které vyžadují selektivní nulování, je delší doba akvizice [3] [27]. 

  
(a)                                                                              (b) 

Obrázek 8:        Snímek pořízený za použití sekvence True FISP (a), snímek pořízený pomocí sekvence PSIR [3]                                                                             
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2.3 Senzor  

Nový typ senzoru pracuje na principu balistokardiografie. Podstatný rozdíl mezi snímáním 

signálu BKG a SKG spočívá ve zdroji mechanických vibrací. V případě signálu SKG je pohyb srdce 

zdrojem mechanických vibrací. U BKG je to pohyb krve přes krevní řečiště. Konstrukce senzoru tak 

musela splňovat požadavek na co nejvyšší kontaktní plochu mezi senzorem a měkkými tkáněmi 

pacienta. Vzhledem k tomu, že pacienti ležel na zádech s nohama nataženýma rovně podél těla, vzniklo 

několik potenciálně atraktivních umístění pro senzory. Konstrukce senzoru představuje distribuovaný 

měřicí systém, který minimalizuje zpoždění mezi signály EKG a BKG. Standardní BKG snímání se obvykle 

provádí snímáním sil vyvíjených na lůžko celým tělem pacienta. To se obvykle provádí umístěním 

tenzometrů v místě kontaktu postele s podlahou. Lze však také provést akvizici BKG signálu lokálně, 

v blízkosti hlavních tepen, například v podpaží nebo v oblasti hýždí. Pro zajištění co nejlepšího získání 

signálu BKG byl senzor navržen tak, aby jeho kontaktní plocha dosahovala co největšího kontaktu 

s měkkou tkání pacienta. 

Senzor pracuje na principu snímání pohybů těla pacienta v důsledku kardiorespirační činnosti. 

Tyto pohyby deformují senzor, čímž se moduluje tlak plynného média v něm uzavřeného. Přenosové 

vedení spojuje samotný snímač a měřicí aparaturu, čímž tvoří uzavřený pneumatický systém. Vzhledem 

ke konstrukčnímu materiálu snímače a přenosového vedení z nekovových materiálů není funkce MR 

ani snímače ovlivněna. Pomocí pneumatického přenosového vedení mezi magnetickou rezonancí 

a kontrolní místností jsou přenášeny informace o kardiorespirační aktivitě pacienta. Tato informace se 

přenáší jako funkce tlaku v trubici a dosahuje rychlosti blížící se rychlosti zvuku. Obecně lze pro měření 

tlaku uvnitř pneumatického systému použít jakýkoli tlakový senzor. Protože tlak v trubici odpovídá 

přibližně atmosférickému tlaku a dochází pouze k malým změnám, byl pro prototyp tohoto snímače 

použit mikrofon [3] [28]. 

 
Obrázek 9:          Instalace BKG senzoru: (1) senzor umístěný ve stole, (2) konektor pro připojení k přenosové 

lince, (3) měřící systém, (4) přepínání magnetické rezonance [3] 
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Obrázek 10:          Instalace BKG senzoru do podložky [3] 

2.4 Získaný signál BKG 

Provedení pneumatického senzoru využívalo pacientský okruh pro vlastní měření BKG. Tento 

obvod bohužel snímal nežádoucí mechanické a akustické rušení způsobené MR spolu s požadovaným 

signálem BKG. Navržený koncept zahrnuje také referenční obvod, který je umístěn mimo tělo pacienta, 

a proto snímá pouze nežádoucí mechanické a akustické rušení bez požadovaného BKG signálu. 

Nejjednodušším způsobem k odstranění rušení by mohlo být přímé odečtení signálu získaného 

z referenčního (pouze nežádoucí složky) a primárního senzoru (nežádoucí složky společně 

s požadovaným BKG signálem). Na Obrázku č. 11 je vidět, že tento způsob je pro některé úseky 

aplikovatelný, avšak jak znázorňuje Obrázek č. 12 postup nelze použít v klinické praxi, protože rušivé 

signály snímané referenčním obvodem se v mnoha úsecích lišily od rušivých signálů snímaných 

obvodem pacienta. To bylo způsobeno především vlivy neznámého prostředí MR (zkreslení signálu 

vlivem rušení, zpoždění apod.). Signál z Obrázku 11 byl pořízeni při použití True FISP sekvence, zatímco 

záznam z Obrázku 12 byl naměřen při sekvenci PSIR [3]. 
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a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 
Obrázek 11:          Ukázka (a) primárního, (b) referenčního signálu, (c) jejich překrytí a (d) přímé odečtení 

signálu v úseku 36-52 s, sekvence True FISP 

 

 



36 
 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

Obrázek 12:          Ukázka (a) primárního, (b) referenčního signálu, (c) jejich překrytí a (d) přímé odečtení 

signálu v úseku 480-510 s, sekvence PSIR 
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K eliminaci nežádoucí interference nelze použít ani lineární filtrování, protože spektra 

užitečného (BKG) a zašuměného signálu se vzájemně překrývají, jak je zřejmé na Obrázku 13. Dalším 

významným problémem je, že interferenční spektrum se pro různé sekvence liší, a proto je proměnné 

v čase. Parametry spektra jsou navíc ovlivněny zatížením pneumatického senzoru (proměnná 

hmotnost a oblast pacienta). 

Filtr musí pracovat v neznámém prostředí, ve kterém je předběžná identifikace obtížná, nebo se 

jedná o časově proměnlivé prostředí, jehož vývoj nelze do budoucna předvídat. V takovém případě se 

hodnoty optimálních koeficientů filtru v průběhu času mění, a proto je vhodné použití adaptivního 

filtrování [3]. 

 

(a)                                                                                    (b) 

Obrázek 13:          Spektrum BKG signálu (červená barva) a rušení (modrá barva), (a) sekvence True FISP, 

(b) sekvence PSIR [3] 

2.5 Adaptivní filtrace 

Adaptivní filtry jsou výpočetní zařízení, která iterativně modelují vztah mezi vstupními 

a výstupními signály. Jedná se o postup, při kterém je možné odfiltrovat či vyrušit neznámý typ šumu. 

Hlavním účelem tohoto filtru je změnit (přizpůsobit) koeficienty FIR filtru tak, aby se co nejvíce 

shodovaly s odezvou neznámého systému. Adaptivní filtry jsou založené na algoritmu, který umožňuje 

filtru „naučit se“ počáteční vstupní statistiky a sledovat je, pokud se v čase mění. 

Tyto filtry odhadují deterministický signál a odstraňují šum nekorelovaný s deterministickým 

signálem. Hlavní výhodou těchto filtrů je, že nevyžadují předchozí znalosti o charakteristikách signálu 

nebo šumu, jako je tomu u běžných filtrů. Adaptivní filtr upravuje koeficienty filtru podle adaptivního 

algoritmu. Typický blok adaptivního filtru je zobrazen na Obrázku 14 [29] [30] [31] [32]. 
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Obrázek 14:          Základní adaptivní systém [29] 

x(n) – vstupní signál v čase n 

y(n) – výstupní signál 

d(n) – požadovaný signál 

e(n) – výstupní chybový signál neboli rozdíl mezi d(n) a y(n) 

 

Vstupní signál je součtem požadovaného rušeného signálu d(n) a signálu šumu v(n): 

 

𝑥(𝑛) = 𝑑(𝑛) + 𝑣(𝑛)         ( 2 ) 

 

Koeficienty filtru p řádu jsou popsány jako vektor: 

 

ℎ𝑛 = [ℎ𝑛(0), ℎ𝑛(1), … , ℎ𝑛(𝑝)]𝑇     ( 3 ) 

 

Adaptivní filtr aktualizuje koeficienty filtru pomocí následující rovnice: 

 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) + 𝜇𝑒(𝑛) ∗ 𝑥(𝑛)    ( 4 ) 

 

μ – velikost kroku adaptivního filtru 

w(n) – vektor koeficientů filtru  

�⃗� (𝑛) – vstupní vektor filtru 

 

𝑒(𝑛) = 𝑑(𝑛) − 𝑦(𝑛)     ( 5 ) 
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Adaptivní algoritmus upravuje koeficienty lineárního filtru iterativně, aby se minimalizovala síla 

e(n). V adaptivních systémech usilujeme o dosažení ustáleného stavu, docílíme toho tím, že nastavíme 

hodnotu impulsní odezvy tak, aby chybový signál e(n) splňoval nějakou podmínku. Signál x(n) je 

označen jako vstupní a signál y(n) jako výstupní. Signál y(n) by měl aproximovat požadovaný signál d(n) 

dle námi nastavené podmínky. Impulsní odezvě h(n) odpovídá přenosová funkce H(z), tu je možno volit 

jako racionální lomenou funkci, která má póly a nulové body. Například Wienerův filtr splňuje 

podmínku dosažení minimálního výkonu signálu e(n), což může splnit i adaptivní filtr. Rozdíl v těchto 

filtrech je, že u Wienerova filtru se provádí výpočet statistických vlastností signálu před filtrací. 

Adaptivní filtr funguje z nějakého počátečního stavu a postupně začne fungovat jako optimální filtrace 

[29] [30]. 

Běžné algoritmy, které našly široké uplatnění, jsou metoda nejmenších středních čtverců (LMS) 

a metoda rekurzivních nejmenších čtverců (RLS). Postupně snižují střední kvadraturu mezi vstupním 

signálem a některým z referenčních signálů. Hlavní rysy použití algoritmu LMS, jsou nízká výpočetní 

složitost, důkaz konvergence ve stacionárním prostředí, nezaujatá konvergence střední hodnoty 

k Wienerově řešení a stabilní chování při implementaci s aritmetikou s konečnou přesností. Netrpí 

problémem numerické nestability [31]. 

2.5.1 LMS algoritmus 

Jedná se o algoritmus nejmenších čtverců, který se používá k úpravě vah adaptivního filtru 

za účelem minimalizace chyby a odhadu deterministické složky prostřednictvím výstupu filtru. Tento 

filtr je nejpoužívanějším algoritmem pro adaptivní filtraci. Představuje algoritmus pro největší spád 

(gradient chyby), díky němuž je možné zjistit pohyb směrem ke globálnímu minimu v prostoru 

koeficientů w. Funguje tak, že k předchozí hodnotě w(n) připočítá novou hodnotu, kterou zjistí 

z x a z gradientu, který spočítal.  

 ,,U tohoto filtru platí, že výstup je dán sumou součinu vektoru vstupních vzorků x(n) a vah 

transverzálního filtru w(n): [33]“ 

 

 𝑦(𝑛) = ∑ 𝑤(𝑛) ∗ 𝑥(𝑛 − 𝑖)

𝑁−1

𝑖=0

 ( 6 ) 

 

Algoritmus začíná předpokladem malých vah (ve většině případů předpokládá, že jsou nulové) 

a v každém kroku, nalezením gradientu střední kvadratické chyby, se váhy aktualizují. Pokud bude 

gradient střední kvadratické chyby kladný, znamená to, že chyba bude stále pozitivně narůstat, proto 

je účelem váhu snížit. Naopak pokud je gradient záporný, je třeba váhy zvýšit. Výpočet vah probíhá dle 

[33] [34]: 

𝑤(𝑛 + 1) = 𝑤(𝑛) + 2𝜇𝑒(𝑛) ∗ (𝑛)   ( 7 ) 

w(n) – vektor váhy 

x(n) – referenční vstup 

μ – hodnota konvergence, označuje hodnotu kroku 
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Výpočet chyby e(n) je definován jako rozdíl mezi výstupem y(n) a požadovaným signálem d(n) 

[34]: 

𝑒(𝑛) = 𝑦(𝑛) − 𝑑(𝑛)              ( 8 ) 

 

d(n) – výstup filtru daný vztahem [34]: 

 

𝑑(𝑛) = 𝑤(𝑛)𝑇 ∗ 𝑥(𝑛)          ( 9 ) 

 

Výběr faktoru konvergence μ se stává kompromisem mezi mírou konvergence a střední 

čtvercovou chybou v ustáleném stavu. Velikost µ je pro aktualizaci kritická a musí být zvolena přesně, 

aby se zajistilo, že filtr bude konvergovat. Konvergenční konstantu, která by se měla nacházet 

v rozptylu [35]: 

 

0,01

𝐾𝐸[𝑦2(𝑖)]
< 𝜇 <

0,1

𝐾𝐸[𝑦2(𝑖)]
          ( 10 ) 

 

K – délka FIR filtru 

Y2(i) – energie signálu y(i) 

 

Dalším prvkem, který má v této konvergenci klíčovou roli, je počet filtračních koeficientů n. Počet 

koeficientů se musí alespoň rovnat délce impulsní odezvy neznámého systému. Pokud je μ zvoleno 

velmi malé, pak algoritmus konverguje velmi pomalu. Velká hodnota µ může vést k rychlejší 

konvergenci, ale může být méně stabilní kolem minimální hodnoty [34].  

2.5.2 RLS algoritmus 

Rekurzivní adaptivní filtr nejmenších čtverců. Vstupní signály, ze kterých jsou počítány 

koeficienty, jsou zde považovány za deterministické. Algoritmy RLS vynikají svým výkonem při práci 

v časově proměnných prostředích, ale za cenu zvýšené výpočetní složitosti a problémů se stabilitou. 

Rozdíl oproti filtru LMS je, že algoritmus RLS pracuje s průměrnými hodnotami veličin, které jsou 

počítány z časových vývojů. Filtr RLS začíná s nějak nastavenými koeficienty filtru a následně se je snaží 

adaptovat [34] [36]. 

Nejdříve je vypočítán výstupní signál adaptivního filtru, poté je vypočten chybový signál e(n): 

 

𝑒(𝑛) = 𝑑(𝑛) − 𝑦(𝑛)     ( 11 ) 

 

Dále je potřeba upravit koeficienty dle: 
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�⃗⃗� (𝑛 + 1) = �⃗⃗� (𝑛) + 𝑒(𝑛) ∗ �⃗⃗� (𝑛)    ( 12 ) 

 

�⃗⃗� (𝑛) – vektor koeficientů filtru 

�⃗⃗� (𝑛) – vektor násobitele, který se vypočítá dle: 

 

�⃗⃗� (𝑛) =
𝑃(𝑛)∗�⃗⃗� (𝑛)

𝜆+�⃗⃗� 𝑇(𝑛)∗𝑃(𝑛)∗�⃗⃗� (𝑛)
                    ( 13 ) 

 

λ – zapomínací faktorm nabývá hodnot 0 až 1 

P(n) – inverzní korelační matice vstupního signálu, počáteční hodnota P(0) 

 

Výstup filtru se vypočítá pomocí iteračních vah filtru a aktuálního vstupního vektoru, jak je 

uvedeno v rovnici níže [34]: 

 

𝑦(𝑛) = 𝑤𝑇(𝑛 − 1) ∗ 𝑥(𝑛)            ( 14 ) 

 

2.6 FIR a IIR filtry 

Filtry typu FIR se řadí mezi filtry s konečnou impulzní odezvou (FIR = Finite Duration Impuls 

Response), což znamená, že mají konečný počet hodnot a neobsahují zpětnou vazbu. Jejich výhodou 

je vysoká stabilita a krátká časová odezva. Realizují se většinou nerekurzivním algoritmem. 

Naopak filtry IIR mají nekonečnou impulzní odezvu (IIR = Infinite Duration Impuls Response) 

a obsahují minimálně jednu zpětnou vazbu. Jejich impulzní charakteristika je nekonečná a odezva na 

jednotkový impuls nenulová. Pravidlem bývá, že IIR filtry mají nižší počet řádu než FIR při zachování 

stejných vlastností, což zaručuje menší zpoždění mezi vstupem a výstupem, ale větší nestabilitu [37] 

[38] [39].  

Pro navrhovaný systém byl využit IIR filtr, který je součástí přednastavených funkcí Matlabu 

o řádu 50, s možnosti samostatného nastavení rozsahu propuštěných frekvencí. 

2.7 Schéma adaptivního systému 

Zjednodušené schéma podle Obrázku 15 ukazuje dva zdroje signálu, které jsou od sebe izolované 

a fungují autonomně. Primární vstup tvoří snímaný signál, který je směsí užitečného signálu BKG 

a interference, která může být různého původu. Referenčním vstupem je pouze rušení bez užitečného 

signálu BCG. 
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Obrázek 15:          Zjednodušené schéma adaptivního systému pro odstranění mechanického a akustického rušení 

2.8 Softwarová aplikace 

Na Obrázku 16 je náhled aplikace vytvořené v Matlabu. Z nabízených možností je možné si 

vybrat načtení datového souboru, jeho vykreslení a detekce špiček. Vzhledem k velkému počtu vzorků 

v datových souborech, je vhodné záznam nejprve celý projít k zjištění úseků s interferencemi 

a následně zvolit kratší časové úseky signálu, které budou vhodnější k aplikaci adaptivního systému. 

Díky tomuto přístupu se zkrátí výpočetní a filtrační doba pro každý ze systémů. Aplikace umožňuje 

mimo časového intervalu také nastavení vzorkovací frekvence a rozsah osy y. Další možností je výběr 

vykreslení signálů před či po filtraci anebo vykreslení všech průběhů do jednoho okna, kde jsou barevně 

odlišeny. Tato funkce je vhodná k zobrazení překrytí signálů, kde je patrné, který ze snímačů 

zaznamenal rušení a který nikoliv. Filtrace zahrnuje možnost volby mezi adaptivním LMS nebo RLS 

algoritmem. Následně lze nastavit velikost kroku neboli konvergenční konstantu a řád filtru. V případě 

RLS adaptivního systému se jedná o nastavení faktoru zapomínání. Chybový signál LMS/RLS, což je 

v tomto případě požadovaný BKG signál očištěný od šumu, je v případě potřeby možné filtrovat pomocí 

pásmové propusti s volbou frekvenčního pásma.  
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Obrázek 16:          Náhled aplikace v Matlabu 

3 Vyhodnocení dat 

Pro získávání dat během měření byly použity dva tlakové snímače neboli tenzometry. Primární 

senzor byl umístěn pod hrudníkem vyšetřovaného. Tento senzor snímal signál BKG společně s rušením. 

Druhý referenční snímač byl umístěn mimo tělo subjektu, přesněji u jeho nohou a zachytával pouze 

nežádoucí mechanické a akustické rušení. Na Obrázku 17 lze vidět vybraný 16s průběh signálů 

z primárního a referenčního snímače. Je patrné, že oba obvody pneumatického systému detekují 

mechanické i akustické rušení. Dále je také zřejmé, že užitečný signál BKG (10a) je výrazně pod úrovní 

superponované interference. Takový signál není použitelný pro spouštění. Pro názornost byl u všech 

vykreslených signálů zvolen jednotný rozsah y osy. 
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(a)  

 

(b)  

 

(c)  

 

Obrázek 17:          Průběh (a) primárního, (b) referenčního signálu a (c) jejich překrytí 

 Na vrchním průběhu z primárního signálu je možné pozorovat viditelnou BKG složku. 

Referenční senzor v tomto úseku zachycuje pouze průběh mechano-akustické interference, což je 

dobře vidět při vzájemném překrytí průběhů.  

3.1 Použití LMS algoritmu 

Po filtraci za pomocí LMS algoritmu lze pozorovat signál, který odpovídá výstupnímu signálu y(n). 

Tento výstup tvoří pouze rušivá složka. Výstupní chybový signál je potom filtrovaný BKG průběh, což 

lze vidět na Obrázku 18. V tomto případě bylo nutné zvolit hodnotu konvergenční konstanty a vybrat 

řád filtru. Oba parametry byly voleny empiricky. Řád filtru byl testován s hodnotami 20; 100 a 1000. 

Konvergenční konstanta nabývala v testu hodnot: 0,1; 0,01 a 0,001. Tyto pokusy ilustrují Obrázky 19–

24, kde bylo nejprve voleno překrytí LMS výstupu společně s referenčním signálem (modrá barva), 



45 
 

který zahrnoval největší šumovou složku a dále překrytí chybového výstupu LMS (hledaný BKG 

signál) s primárním signálem (modrá barva), kde byl zastoupen největší podíl BKG složky.  

 

 

 

Obrázek 18:          Výstupní signály LMS – šum, BKG a jejich překrytí, hodnota konvergence 0,01 a řád filtru 

100 
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3.1.1 Nalezení hodnot konvergenční konstanty a řádu filtru pomocí testování 

Na obrázcích níže je vždy zachyceno nastavení konvergenční konstanty na příslušnou hodnotu 

a k ní postupné přiřazení řádu filtru pro hodnoty 20; 100 a 1000.  

 

 

 

 

Obrázek 19:          Výstup LMS filtru společně s překrytím referenčního signálu, hodnota konvergence 0,1; řád 

filtru: 20, 100 a 1000 
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Obrázek 20:         Překrytí chybového signálu BKG a primární vstupu, velikost konstanty 0,1 a řád filtru: 20, 100 

a 1000 

Na Obrázku 19 i 20 je možno vidět, že filtr s hodnotou řádu 1000 při konvergenční konstantě 

0,1 již nekonverguje a stává se nestabilním. 
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Obrázek 21:          Výstup LMS filtru společně s překrytím referenčního signálu, hodnota konvergence 0,01; řád 

filtru: 20, 100 a 1000 
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Obrázek 22:          Překrytí chybového signálu BKG a primární vstupu, velikost konstanty 0,01 a řád filtru: 20, 

100 a 1000 
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Obrázek 23:          Výstup LMS filtru společně s překrytím referenčního signálu, hodnota konvergence 0,001; řád 

filtru: 20, 100 a 1000 
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Obrázek 24:          Překrytí chybového signálu BKG a primární vstupu, velikost konstanty 0,001 a řád filtru: 20, 

100 a 1000 

Dle tohoto testování, přečtených studií a konzultace s experty, bylo rozhodnuto o vybrání 

parametru 0,01 pro konvergenční konstantu a 100 pro řád filtru pro tento daný úsek. Tyto hodnoty 

byly zvoleny z důvodu, že výsledné výstupy nejlépe odpovídaly šumu a BKG průběhu z referenčního 

a primárního signálu, taktéž byla snaha dodržet podmínku, aby algoritmus konvergoval rychle a zůstal 

stabilní. Stejné nastavení neplatí pro všechny časové úseky, vybrané hodnoty se testovaly na každém 

úseku individuálně, aby bylo zaručeno, co nejpřesnějšího výsledku. 
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3.2 Použití RLS algoritmu 

Dle proběhlých studií a zorientování se v problematice filtrování biologických signálu při 

vyšetření na MR byl jako alternativa k LMS filtru vybrán RLS algoritmus. Jeho fungování je založeno na 

teorii Kalmanovy filtrace, metodě nejmenších čtverců a časovém průměrování, více o RLS algoritmu 

v příslušné kapitole číslo 2.5.2. Pro správnou funkci filtru bylo nutno zvolit koeficient zapomínání λ, 

který může nabývat hodnot v rozsahu 0-1. Tento faktor byl volen taktéž empiricky a pro testování byly 

vybrány hodnoty: 0,9; 0,99; 0,999 a 1. Pro zpracování dat ze všech záznamů nebyla zvolena jednotná 

hodnota. Každý úsek se testoval se všemi těmito parametry a na tomto základě byla vybrána hodnota 

nejvíce odpovídající čistému BKG signálu. Dle výsledku testu byla nejčastěji jako nejvíce vyhovující 

hodnota volena λ = 0.99. 

Na Obrázku 25 je možno vidět, že pro tento úsek odpovídá signálu BKG nejlépe nastavení λ = 0,9. 

Účelem koeficientu je dát filtru větší váhu předchozím vzorkům a vzorky minulé „zapomenout“. Pokud 

je faktor zapomínání na hodnotě 1, poté je dosaženo nekonečné paměti filtru. avšak v tomto případě 

jsou některé složky BKG signálu potlačeny příliš, a naopak rušivé složky jsou přeneseny na výstup.  
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3.2.1 Nalezení hodnoty faktoru zapomínání pomocí testování 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

Obrázek 25:          Výstupy primárního a RLS chybového signálu (BKG) dle nastavení faktoru zapomínání (a) 

λ = 0,9, (b) λ = 0,99, (c) λ = 0,999, (d) λ = 1 
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a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 

Obrázek 26:          Výstupy referenčního a RLS výstupního signálu (šum) dle nastavení faktoru zapomínání (a) 

λ = 0,9, (b) λ = 0,99, (c) λ = 0,999, (d) λ = 1 
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3.3 Použití pásmové propusti po LMS filtraci 

Signál po úpravě LMS algoritmem již skoro odpovídá klasické BKG složce, avšak stále obsahuje 

zbytky nízkofrekvenčního šumu. Tento problém je možno vyřešit pomocí filtru pásmová propust. 

V tomto případě byla nastavena tak, aby propouštěla spodní frekvence od hodnoty 10 Hz po horní 

hranici 30 Hz. Hodnoty byly opět voleny na základě testování a dosažení co nejlepších výsledků 

přibližujícím se ke skutečnosti. Následně byly konzultovány s experty, kteří výsledek filtrovaného 

signálu odsouhlasili. Tuto skutečnost ilustruje Obrázek 27. Zde byl pro ukázku ponechán původní 

rozsah osy y a do Obrázku 28 byla osa y upravena tak, aby byl výsledek před i po filtraci propustí 

patrnější. 

 

 

Obrázek 27:          Signál BKG po filtraci LMS a stejný signál dále filtrovaný pásmovou propustí 
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Obrázek 28:          Signály z Obrázku 27 s přiblíženou osou y 

Signál je po úpravě již vhodný k detekci špiček a následnému dalšímu zpracování či hodnocení. 

3.4 Použití pásmové propusti po RLS filtraci 

Zde se jedná o stejný problém jako v případě LMS filtru. Filtrovaný signál obsahuje zbytkový šum, 

avšak je možné si všimnout, že v tomto případě byla filtrace provedena přesněji a výstupní signál je 

čistší. Po aplikování pásmové propusti je rušící složka odfiltrována a zbývá čistý BKG signál s jasnými 

špičkami. Opět byl pro názornější vyobrazení vybrán menší rozsah osy y, který znázorňuje Obrázek 30. 

 

 

Obrázek 29:          Signál BKG po filtraci RLS a stejný signál dále filtrovaný pásmovou propustí 
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Obrázek 30:          Signály z Obrázku 30 s přiblíženou osou y 

3.4.1 Srovnání LMS a RLS výstupu 

Dle Obrázku 31 lze dle pohledu porovnat, že účinnost RLS algoritmu je lepší než u LMS. Bohužel 

je tato přesnost vykoupená výpočetní náročností s dlouhou časovou odezvou. Konkrétněji o výsledcích 

v příslušné kapitole 4 Statistické vyhodnocení získaných výsledků. 

 

 

Obrázek 31:          BKG složka po filtraci LMS a RLS algoritmem 
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4 Statistické vyhodnocení získaných výsledků 

Jedním z důležitých bodů zadání této diplomové práce bylo statistické zhodnocení dosažených 

výsledků, aby byla ověřena míra účinnosti příslušných filtrů. Hlavním cílem bylo z naměřených surových 

signálů odfiltrovat mechano-akustické interference tak, aby na výstupu filtru bylo dosaženo co 

nejčistšího BKG signálu. K vyhodnocení výsledků byly použity 4 záznamy v celkové délce přibližně 110 

minut, ze kterých bylo vybráno 49 úseků o časové délce 15-30 s. Tabulka 3-5 znázorňuje výsledky 

získané ze Záznamu 2. Kvalita adaptivního systému byla posuzována dle statistických parametrů ACC, 

SE, PPV a F1. Obecně lze říci, že k dosažení uspokojivých výsledků je zapotřebí, aby výše zmíněné 

parametry dosahovaly hodnot alespoň 75 % a více. Nejvíce vypovídajícími hodnotami jsou kvalita 

filtrace F1 a přesnost daného algoritmu značený jako ACC. 

Všechny Tabulky obsahují určení pravdivě pozitivních (TP), falešně pozitivních (FP) a falešně 

negativních (FN) vrcholů na surových datech, po použití LMS algoritmu a po použití RLS algoritmu 

v jednotlivých úsecích. Vrcholy byly detekovány v Matlabu po načtení úseků pomocí funkce findpeaks. 

Poté byly zkontrolovány experty, kteří potvrdili správné či naopak chybné určení těchto špiček.  

Tabulka 3:          Statistické zpracování výsledků surových dat z primárního a referenčního senzoru 

Záznam 2 

úsek [s] 
TP FP FN 

Celkem 

vrcholů 
ACC [%] SE [%] PPV [%] F1 [%] 

120-140 7 12 14 33 21,21 57,58 63,64 35,00 

160-180 3 14 16 33 9,09 51,52 57,58 16,67 

220-240 5 14 11 30 16,67 63,33 53,33 28,57 

260-290 13 15 15 43 30,23 65,12 65,12 46,43 

290-310 7 13 12 32 21,88 62,50 59,38 35,90 

310-330 6 14 14 34 17,65 58,82 58,82 30,00 

530-550 4 12 9 25 16,00 64,00 52,00 27,59 

600-620 12 3 3 18 66,67 83,33 83,33 80,00 

636-656 2 13 3 18 11,11 83,33 27,78 20,00 

660-680 10 5 2 17 58,82 88,24 70,59 74,07 

680-700 0 11 4 15 0,00 73,33 26,67 0,00 

700-720 1 6 1 8 12,50 87,50 25,00 22,22 

720-740 0 8 2 10 0,00 80,00 20,00 0,00 

740-760 4 8 2 14 28,57 85,71 42,86 44,44 

780-800 6 18 2 26 23,08 92,31 30,77 37,50 

830-850 3 10 3 16 18,75 81,25 37,50 31,58 

870-890 2 12 2 16 12,50 87,50 25,00 22,22 

960-990 4 29 5 38 10,53 86,84 23,68 19,05 

1065-1085 6 20 11 37 16,22 70,27 45,95 27,91 

1090-1110 0 19 10 29 0,00  65,52 34,48 0,00 

1180-1200 3 20 10 33 9,09  69,70 39,39 16,67 

 98 276 151 525 19,07 % 74,18 % 44,90 % 29,32 % 
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Jak ukazuje Tabulka 3, celkem bylo detekováno 525 vrcholů, z čehož pouze 98 bylo Matlabem 

správně určeno. V surových datech nejvíce převažovala hodnota falešně pozitivních špiček, které díky 

absenci filtrace nebylo možné rozlišit. Hodnoty ACC, SE, PPV a F1 zde odpovídají lidskému faktoru. 

Úspěšnost stanovení správných vrcholů byla pro tento záznam pouze v 19,07 %. 

Tabulka 4:          Statistické zpracování výsledků v úsecích na základě použití LMS algoritmu a pásmové propusti 

Záznam 2 

úsek [s] 
TP FP FN 

Celkem 

vrcholů 
ACC [%] SE [%] PPV [%] F1 [%] 

120-140 20 0 0 20 100,00 100,00 100,00 100,00 

160-180 19 2 0 21 90,48 100,00 90,48 95,00 

220-240 21 0 0 21 100,00 100,00 100,00 100,00 

260-290 31 1 0 32 96,88 100,00 96,88 98,41 

290-310 21 0 0 21 100,00 100,00 100,00 100,00 

310-330 21 0 0 21 100,00 100,00 100,00 100,00 

530-550 18 3 0 21 85,71 100,00 85,71 92,31 

600-620 20 0 0 20 100,00 100,00 100,00 100,00 

636-656 14 8 1 23 60,87 95,65 65,22 75,68 

660-680 12 7 0 19 63,16 100,00 63,16 77,42 

680-700 2 5 2 9 22,22 77,78 44,44 36,36 

700-720 5 20 0 25 20,00 100,00 20,00 33,33 

720-740 13 6 0 19 68,42 100,00 68,42 81,25 

740-760 18 7 0 25 72,00 100,00 72,00 83,72 

780-800 12 9 2 23 52,17 91,30 60,87 68,57 

830-850 5 6 8 19 26,32 57,89 68,42 41,67 

870-890 10 13 3 26 38,46 88,46 50,00 55,56 

960-990 27 5 3 35 77,14 91,43 85,71 87,10 

1065-1085 22 0 0 22 100,00 100,00 100,00 100,00 

1090-1110 17 2 2 21 80,95 90,48 90,48 89,47 

1180-1200 21 0 0 21 100,00 100,00 100,00 100,00 

 349 94 21 464 74,04 % 94,90 % 79,13% 81,71 % 

 

Tabulka 4 vyhodnocuje použití LMS filtrace společně s následným použitím pásmové propusti. 

Pro Záznam 2 bylo po následné filtraci surových dat správně určeno 349 ze 464 špiček. V 7 úsecích 

dosahovala hodnota kvality filtrace F1 celých 100 %. Naopak nejhorší kvalita byla v úsecích 680-700 s 

a 720-800 s, kde činila pouhých 33-36 %. Pro celý záznam byla hodnota F1 81,71 %, což znamená, že 

se vejde do tolerance 75 % pro správné pracování filtru. 

 

 

 

 

 



60 
 

 

Tabulka 5:          Statistické zpracování výsledků v úsecích na základě použití RLS algoritmu a pásmové propusti 

Záznam 2 

úsek [s] 
TP FP FN 

Celkem 

vrcholů 
ACC [%] SE [%] PPV [%] F1 [%] 

120-140 20 1 1 22 90,91 95,45 95,45 95,24 

160-180 20 0 0 20 100,00 100,00 100,00 100,00 

220-240 20 1 1 22 90,91 95,45 95,45 95,24 

260-290 32 0 0 32 100,00 100,00 100,00 100,00 

290-310 21 1 0 22 95,45 100,00 95,45 97,67 

310-330 21 0 0 21 100,00 100,00 100,00 100,00 

530-550 20 2 0 22 90,91 100,00 90,91 95,24 

600-620 20 0 0 20 100,00 100,00 100,00 100,00 

636-656 19 3 1 23 82,61 95,65 86,96 90,48 

660-680 17 5 1 23 73,91 95,65 78,26 85,00 

680-700 6 8 1 15 40,00 93,33 46,67 57,14 

700-720 15 8 2 25 60,00 92,00 68,00 75,00 

720-740 18 6 1 25 72,00 96,00 76,00 83,72 

740-760 19 4 0 23 82,61 100,00 82,61 90,48 

780-800 18 4 1 23 78,26 95,65 82,61 87,80 

830-850 17 5 0 22 77,27 100,00 77,27 87,18 

870-890 14 10 3 27 51,85 88,89 62,96 68,29 

960-990 30 2 2 34 88,24 94,12 94,12 93,75 

1065-1085 21 0 0 21 100,00 100,00 100,00 100,00 

1090-1110 18 1 0 19 94,74 100,00 94,74 97,30 

1180-1200 21 0 0 21 100,00 100,00 100,00 100,00 

 407 61 14 482 84,27 % 97,25 %  87,02 % 90,45 % 

 

RLS algoritmus, v kombinaci s použitím pásmové propusti, v tomto záznamu dosahoval 

nejlepších hodnot, jak je možno vidět v Tabulce 5. Účinnost filtru byla 90,45 % a 100,00 % dosáhl 

rovnou v 6 úsecích. Správně bylo určeno 84,27 % špiček a pouze 14 jich bylo klasifikováno jako falešně 

negativních. Nejhorší výsledek byl opět v úsek 680-700 s, nicméně oproti LMS algoritmu zde bylo 

zlepšení o 20 %. Ještě větší rozdíly mezi LMS a RLS filtrací jsou v úseku 700-720 s, kde bylo zlepšeno 

správné fungování o 41,67 %. 
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Tabulka 6:          Statistické shrnutí pro všechny záznamy a surová data  

Surová 

data 
TP FP FN 

Celkem 

vrcholů 
ACC [%] SE [%] PPV [%] F1 [%] 

Záznam 1 34 49 43 126 27,72 66,04 61,68 42,58 

Záznam 2 98 276 151 525 19,07 74,18 44,90 29,32 

Záznam 3 75 79 17 171 47,37 90,79 56,58 60,46 

Záznam 4 97 179 90 366 29,42 77,20 52,22 42,46 

 304 583 301 1188 30,90 % 77,05 % 53,85 % 43,71 % 

 

Co se týče surových dat, úsek s nejlépe určenými špičkami byl Záznam 3, avšak jelikož každý 

záznam obsahoval rozdílný počet úseků k testování, není možné říct, že tento výsledek by zůstal stejný 

i po rovnocenném zvolení počtu úseků. Důležitými parametry v Tabulce 6 jsou celkové dosažené 

výsledky, dále komentované pod Tabulkou 9. 

Tabulka 7:          Statistické shrnutí dosažených dat po použití LMS algoritmu na kompletních datových úsecích 

LMS filtr + 

propust 
TP FP FN 

Celkem 

vrcholů 
ACC [%] SE [%] PPV [%] F1 [%] 

Záznam 1 80 16 3 99 81,61 96,84 84,77 89,48 

Záznam 2 349 94 21 464 74,04 94,90 79,13 81,71 

Záznam 3 137 26 7 170 80,78 95,93 84,85 88,35 

Záznam 4 282 28 9 319 88,99 97,22 91,78 93,68 

 848 164 40 1052 81,36 % 96,22 % 85,13 % 88,31 % 

 

Kvalita filtrace po použití LMS algoritmu dle Tabulky 7, kde nejlepší hodnota byla v Záznamu 1, 

nekoresponduje s výsledky dosaženými v Tabulce 6 a to i přes podobný počet úseků v Záznamu 1 a 3. 

Z tohoto je patrné, že LMS algoritmus v kombinaci s použitím pásmové propusti je schopen dosahovat 

stejných nebo i lepších výsledků pro záznamy s větším zachycením interference. 

Tabulka 8:          Statistické shrnutí dosažených dat po použití RLS algoritmu na kompletních datových úsecích 

RLS filtr + 

propust 
TP FP FN 

Celkem 

vrcholů 
ACC [%] SE [%] PPV [%] F1 [%] 

Záznam 1 89 4 2 95 94,06 98,10 95,97 96,91 

Záznam 2 407 61 14 482 84,27 97,25 87,02 90,45 

Záznam 3 138 16 7 161 84,87 95,79 89,08 91,39 

Záznam 4 288 16 9 313 91,99 97,16 94,83 95,75 

 922 97 32 1051 88,80 % 97,08 % 91,73 % 93,63 % 

 

RLS algoritmus s využitím pásmové propusti dosahuje pro všechny úseky 93,63 % a ve všech 

případech vykazuje kvalitu filtrace > 90 %. Jen o 4,83 % oproti F1 je horší přesnost daného algoritmu. 
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Tabulka 9:          Statistické kompletní shrnutí dosažených dat týkající se surových dat, LMS filtru a RLS filtru 

Celková 

data 
TP FP FN 

Celkem 

vrcholů 
ACC [%] SE [%] PPV [%] F1 [%] 

Surová 

data 304 583 301 1188 30,90 77,05 53,85 43,71 

LMS filtr + 

propust 848 164 40 1052 81,36 96,22 85,13 88,31 

RLS filtr + 

propust 922 97 32 1051 88,80 97,08 91,73 93,63 

 2074 844 373 3291     

 

Celkem bylo ze záznamů určeno 3291 špiček, z čehož 2074 jich bylo klasifikováno jako pravdivě 

pozitivních. Jak je vidět v Tabulce 9, určení vrcholů bez jakékoliv filtrace vykazuje úspěšnost algoritmu 

pouze 30, 90 %. Použitím adaptivní filtrace vykazuje ACC zlepšení o 50,46 % v případě LMS filtru 

a o 57,9 % pro RLS filtr. Nutno podotknout, že těchto výsledků bylo dosaženo jak díky použití 

adaptivních algoritmů, tak dále využitím lineárního IIR filtru pásmová propust. Dle závěrečného shrnutí 

bylo pro LMS a RLS algoritmus dosaženo výsledků lepších než 75 %, což znamená, že filtry pracují 

správně. RLS algoritmus vykazuje dokonce hodnotu F1 > ± 90 %, což značení vynikající výsledek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Závěr 

Zobrazení srdce během vyšetření na magnetické rezonanci je v současnosti jedním 

z nejčastějších doplňujících vyšetření, jelikož poskytuje přesnější informace o jeho stavu. Následně 

zaznamenaná data mohou být nápomocná při diagnostice poinfarktových stavů, vrozených srdečních 

chorob, nádorů a srdečního selhání. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby naměřená data byla 

správně zachycena a dále zpracována. Výsledek by se měl co možná nejvíce blížit k ideálnímu záznamu, 

kterého samozřejmě v praxi nelze nikdy dosáhnout. 

Pokročilé metody zpracování signálů jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících vědeckých 

a technických oblastí biomedicínského inženýrství s rostoucím využitím v současné klinické praxi. 

V této práci byl představen rozsáhlý literární přehled metod digitálního zpracování srdečních 

bioelektrických signálů, které se dnes běžně využívají. Rovněž pokrývá definici přístupů ke kontaminaci 

těchto signálů šumem, jako je digitální adaptivní filtrace. 

Práce vychází z dat pořízených v pilotní předklinické studii, která demonstrovala použitelnost 

nového typu pneumatického srdečního spouštění pomocí balistokardiografie pro zobrazování srdce. 

Data byla získána pomocí dvou senzorů, kdy jeden senzor umístěný na těle subjektu zachycoval 

snímaný signál BKG společně s mechano-akustickou interferencí a druhý senzor instalovaný u nohou 

mimo tělo pacienta zaznamenával pouze interferenci.  

Hlavním cílem experimentální části této práce bylo navržení a softwarová realizace adaptivního, 

neadaptivního či hybridního systému pro extrakci BKG složky a následné statistické zpracování 

dosažených výsledků. Pro realizaci byl vybrán hybridní systém vytvořený v grafickém 

uživatelském prostředí Matlabu. Systém kombinuje adaptivní filtraci založenou na LMS/RLS algoritmu 

společně s lineárním IIR filtrem pásmová propust. Testování systému probíhalo na čtyřech datových 

souborech o celkové délce sto deset minut. Tato data byla v místech s interferencí rozdělena do 

časových úseků po patnácti až třiceti sekundách. Následně byla provedena optimalizace nastavení jak 

adaptivního, tak lineárního filtru pro každý úsek, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků. 

Získané výsledky byly dále podrobeny kvalitativnímu hodnocení, které zajišťovali experti 

zabývající se danou problematikou. Na základě jejich potvrzení bylo možno přikročit k hodnocení 

spolehlivost hybridního systému pomoci statistického zpracování a vyhodnocení dat. Bylo provedeno 

porovnání surových dat společně s využitím LMS a RLS algoritmu, oboje v kombinaci s pásmovou 

propustí.  

Dosažené výsledky ukázaly, že použití hybridního systému vykazuje zlepšení hodnocení 

zpracovaných dat oproti datům původně naměřeným o více než padesát procent. Konkrétně v případě 

LMS algoritmu s použitím IIR filtru dosahovala kvalita filtrace osmdesát osm procent. RLS filtr taktéž 

s využitím propusti byl v kvalitě filtrace ještě lepší o necelých šest procent, čímž dosáhl vynikajícího 

hodnocení. Účinnost využití a funkčnost navrženého hybridního systému byla tímto ověřena. 

Do budoucna by tato problematika mohla být rozšířena a testována o další kombinace 

adaptivních metod jako například NLMS, BLMS a DLMS, či modifikaci adaptačních algoritmů Sign-Error, 

Sign-Data a podobně. 
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Seznam příloh 

Přílohy obsahují výstupy diplomové práce ve formě datových souborů a obrázků. 

 

Aplikace_Matlab 

Ve složce se nachází aplikace .mlapp vytvořená pomoci grafického uživatelského rozhraní, které 

obsahuje také komentované kódy. 

 

Datove_soubory 

 Zde jsou uloženy 4 záznamy surových BKG dat pořízených během vyšetření na magnetické 

rezonanci. 

 

Testovane_useky_filtrace_a_detekce_vrcholu 

 Složka obsahuje vygenerované obrázky z testování ze všech 4 záznamů. Výstupy jsou rozděleny 

na primární a referenční signály, použití LMS/RLS algoritmu, použití pásmové propusti a detekce 

vrcholů. 

 

Statistické zpracování 

 Tato složka zahrnuje zpracování dosažených statistických výsledků v program Excel 


