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Abstrakt  

Gelová elektroforéza je jednou z nejvíce využívaných metod ve výzkumu v přírodních vědách. 

Elektroforéza je chemická separační metoda založená na účincích elektrického pole na částice 

(proteiny, nízkomolekulární látky, nukleové kyseliny), které se liší podle elektrického náboje 

částic, molekulové hmotnosti částic a velikosti pórů v gelu. Ve své diplomové práci popisuji 

metodu pro vyhodnocení výsledku elektroforézy – obrazů elektroforeogramů. Cílem 

vyhodnocení elektroforeogramu je zjistit molekulovou hmotnost rozdělených částic. 

Toto vyhodnocení je nejčastěji prováděno pomocí specializovaného komerčního softwaru a 

vyžaduje interakci uživatele. Mnou navržená metoda umožňuje kompletní vyhodnocení 

elektroforeogramu, jehož výsledky jsou přinejmenším srovnatelné se specializovaným 

softwarem z hlediska přesnosti výpočtu molekulové hmotnosti, navíc je výrazně snížený počet 

zásahů uživatele, díky čemuž je vyhodnocení elektroforeogramů výrazně rychlejší. Metodu jsem 

implementoval v programu Matlab, kde jsem ověřil správnost navržené metody, a vytvořil jsem 

aplikaci pomocí jazyka Java ve vývojovém prostředí NetBeans, která umožňuje praktické použití 

metody pro vyhodnocování elektroforeogramů. 

 

 

Abstract 

Gel electrophoresis is one of the most frequently used methods in life-sciences research. 

Electrophoresis is a chemical separation method based on the effect of electric field on the 

particles (proteins, low-molecular compounds, nucleic acids), which vary according to charge, 

molecular weight of particle and size of the pores in the gel. My diploma thesis describes and 

tests a novel method for evaluating the results of gel electrophoresis - images electrophoreogram 

I have designed and implemented. The evaluation of the electrophoreogram images aims 

to determine the molecular weight of divided particles – this task is commonly ensured by 

commercial software that requires demanding human interaction. The described method enables 

complete evaluation of electrophoreogram image. Results of evaluation are  

at least comparable with respect to molecular weight calculation accuracy. In addition the 

requirements for human interaction are remarkably decreased and that makes my method 

significantly faster than the commercial software. I have implemented the method  

in Matlab software to prove method's correctness and reliability. Finally, I have created 

application using Java programming language in development environment NetBeans to allow 

practical use of my method for processing electrophoreogram image.
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1 Úvod 

Elektroforéza je druh chemické separační analýzy, která využívá účinků elektrického pole 

na částice v jeho dosahu. Gelová elektroforéza je jednou z nejvíce používaných metod 

ve výzkumu v přírodních vědách, zejména ve výzkumu nukleových kyselin, proteinů a dalších 

nízkomolekulárních látek. Částice se v elektrickém poli pohybují a rychlost jejich pohybu závisí 

na intenzitě elektrického pole, velikosti elektrického náboje částice, molekulové hmotnosti 

částice a vlastnostech gelu. Rozdílná rychlost částic způsobí, že se částice po určité době rozdělí. 

Gelová elektroforéza se používá k analýze proteinů, nukleových kyselin a 

nízkomolekulárních látek. Cílem gelové elektroforézy je určení molekulové hmotnosti 

rozdělených částic. Gelová elektroforéza umožňuje analyzovat několik vzorků najednou 

nezávisle na sobě. Ke zkoumaným vzorkům se přidává další vzorek složený z částic se známou 

molekulovou hmotností. Tento známý vzorek se nazývá standard. Srovnáním rozdělení standardu 

můžeme určit molekulovou hmotnost rozdělených látek obsažených v neznámých vzorcích. 

Rozdělené látky jsou často viditelné pouhým okem, popřípadě se barví specifickými 

barvivy. Výsledek analýzy se obvykle dokumentuje fotografií, která se nazývá elektroforeogram. 

Přímo z výsledku gelové elektroforézy nelze jednoduše určit molekulovou hmotnost rozdělených 

látek, lze jí pouze odhadnout podle rozdělení standardu. Ke spolehlivému vyhodnocení 

elektroforeogramu je nezbytné využití výpočetní techniky. 

K vyhodnocení elektroforeogramů se standardně používá specializovaný software, který 

umožňuje přesně vypočítat molekulovou hmotnost rozdělených látek s větším či menším 

přispěním uživatele. Podnětem k vytvoření nové metody, jejímu ověření a implementaci pomocí 

programovacího jazyka Java ve vývojovém prostředí NetBeans, byly specifické požadavky na 

vyhodnocení elektroforeogramů v laboratoří Metalomiky a Nanotechnologií na Ústavu chemie a 

biochemie Mendelovy univerzity v Brně. 

Ve své diplomové práci popisuji mnou navrženou metodu vyhodnocení 

elektroforeogramů. Metoda umožňuje úplné vyhodnocení elektroforeogramu s minimem 

uživatelských zásahů, čímž usnadňuje a urychluje vyhodnocení elektroforeogramu. 
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1.1 Stručný nástin obsahu kapitol diplomové práce 
Pro lepší orientaci v celém textu diplomové práce nejprve uvádím stručný obsah kapitol 

práce. V diplomové práci nejprve popisuji chemickou metodu elektroforézu, její vznik, použití a 

výsledky analýz. 

V následujících dvou kapitolách jsou zmíněny metody zpracování signálu a modelování 

dat, které jsou nezbytné pro popis navržené metody zpracování elektroforeogramů. V kapitole 

Vybrané metody zpracování signálu to je prahování a adaptivní prahování, číslicová filtrace, 

autokorelační funkce a vlnková transformace. Ke všem metodám jsou uvedeny matematické 

definice, vlastnosti a příklady použití. Ve Vybraných metodách modelování dat to jsou lineární a 

kvadratická regrese. 

Další kapitola obsahuje vlastní popis metody zpracování elektroforeogramů, který se 

sestává z několika kroků. Jsou to segmentace elektroforeogramu, extrakce průběhů jasu 

přes jednotlivé dráhy a výpočet molekulové hmotnosti jednotlivých rozdělených látek 

ve zkoumaných vzorcích. V podkapitole segmentace jsou popsány způsoby nalezení drah 

v elektroforeogramu pomocí dvou různých metod. První metoda je založena na adaptivním 

prahování, zatímco druhá metoda využívá autokorelační funkci. Dalším důležitým článkem je 

extrakce průběhů jasu přes jednotlivé dráhy, která je popsaná v další podkapitole. V další 

podkapitole je popsaná metoda vyhledávání bandů v průbězích jasů extrahovaných 

z elektroforeogramu. A konečně poslední podkapitola obsahuje popis metod výpočtu molekulové 

hmotnosti podle informace obsažené v dráze standardu. 

Následující kapitola je zaměřena na implementaci navržené metody ve vývojovém 

prostředí programu Matlab, kde jsem ověřoval vlastnosti navržené metody zpracování 

elektroforeogramů při jejím vývoji. Následuje popis implementace metody v programovacím 

jazyce Java ve vývojovém prostředí programu NetBeans a popis vytvořeného programu. 

Ověření správnosti a přesnosti navržené metody zpracování a vyhodnocování 

elektroforeogramů je uveden v kapitole Srovnání navržené metody s komerčním softwarem. 

V této kapitole je uvedeno srovnání vytvořeného softwaru s používanými softwarovými nástroji 

pro vyhodnocení elektroforeogramů a ověření metody na elektroforeogramu s několika 

standardy. 

V poslední kapitole je závěrečné shrnutí, jsou zde nastíněny další možnosti vývoje 

metody a softwaru pro zpracování elektroforeogramů. 
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2 Elektroforéza 

Elektroforéza je chemická elektromigrační metoda, která je využívána k separaci 

složitých směsí biomolekul. Elektromigrační, nebo také elektroforetické metody využívají 

pohybu elektricky nabitých částic v elektrickém poli. Schopnost elektrických částic pohybovat se 

v elektrickém poli poprvé popsal Ferdinand Fridrich Reuss na začátku 19. století, když do dvou 

vertikálně umístěných trubic naplněných jílem a vodou ponořil do každé elektrodu, čirá voda 

u anody se stala mléčnou, jako výsledek migrace jílu přes vrstvu písku, zatímco u katody byla 

voda čirá a oblast čiré vody zvětšila svůj objem. Elektrokinetický jev popsaný Reussem je 

způsobený přítomností elektricky nabitých částic jílu. Vlastní pohyb částic jílu je způsoben 

elektrostatickou coulombovskou silou, která vzniká interakcí elektricky nabité částice a 

elektrického pole. [1][2] 

Elektromigrační metody mohou být separační, preparativní, kvalitativní a kvantitativní. 

Dále je možné rozdělit elektromigrační metody na volné, kdy pohyb částic probíhá volně 

v roztoku pufru, nebo elektromigrační metody na nosičích, kdy pohyb částic se uskutečňuje 

na specifickém nosiči (gel).  Separace elektromigračními metodami může probíhat podle 

elektrického náboje částice, podle velikosti a hmotnosti částic anebo podle isoelektrického bodu 

částic. [1][2] 

2.1 Gelová elektroforéza 
Gelová elektroforéza je elektromigrační separační metoda, která využívá gel jako nosič. 

Gelová elektroforéza se používá v biochemii a molekulární biologii k separaci proteinů 

podle jejich elektrického náboje, velikosti a molekulové hmotnosti a dále se používá k rozdělení 

směsi fragmentů deoxyribonukleové kyseliny (deoxyribonucleic acid, DNA) nebo ribonukleové 

kyseliny (ribonucleic acid, RNA) podle jejich délky a k odhadu jejich velikosti. Gelová 

elektroforéza může být použita i jako preparativní metoda pro izolaci konkrétních biomolekul. 

Pro následnou analýzu izolovaných biomolekul jsou používány další analytické metody, jako je 

hmotnostní spektrometrie, štěpení fragmentů DNA restrikčními endonukleázami (restriction 

fragment length polymorphism, RFLP), polymerázová řetězová reakce (polymerase chain 

reaction, PCR), klonování, sekvencování, anebo hybridizace se značenými sondami nebo 

protilátkami (southern blotting, northern blotting, western blotting). 

Gelová elektroforéza využívá gel jako médium, které zabraňuje konvenčním proudům, 

jež vznikají vlivem tepelného ohřevu pufru elektrickým proudem. Současně gel slouží jako 

médium, které díky pórům umožňuje separaci částic podle jejich velikosti, protože různě velké 
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částice procházejí skrz póry v gelu různou rychlostí. Gel také slouží k uchování již proběhlé 

separace, pokud rozdělené částice nejsou přímo viditelné, může být na gelu provedeno obarvení 

rozdělených částic.  Gelovou elektroforézu můžeme podle polohy gelu v elektroforetické nádobě 

rozdělit na gelovou elektroforézu vertikální (gel v nádobě stojí), nebo na gelovou elektroforézu 

horizontální (gel v nádobě leží). Podle materiálu z jakého je gel vytvořen můžeme rozdělit 

gelovou elektroforézu rozdělit na gelovou elektroforézu agarózovou, kdy je gel vytvořen 

z agarózy, nebo na gelovou elektroforézu polyakrylamidovou, kdy je gel vytvořen 

z polyakrylamidu, popřípadě na gelovou elektroforézu škrobovou, kdy je gel vytvořen ze škrobu. 

Gelová elektroforéza může být také realizovaná v kapiláře na čipu a mluvíme potom o gelové 

elektroforéze čipové kapilární. [2][3] 

2.2 Provedení gelové elektroforézy 
Pokud provádíme horizontální elektroforézu, umístíme gel s jamkami do speciální 

elektroforetické nádoby, při vertikální elektroforéze umístíme gel mezi dvě skleněné destičky. 

Zkoumané vzorky a standard se umístí do jamek v gelu. Standard je vzorek, jehož složení je 

známé a podle rozdělení standardu v použitém gelu můžeme usuzovat na obsah látek 

ve zkoumaných vzorcích (viz obr. 2). Poté co byly vzorky připraveny k rozdělení, připojí se 

k elektroforetické nádobě elektrické napětí v řádu několika desítek nebo stovek voltů. Elektrické 

napětí vytvoří elektrické pole, které způsobí, že se částice ve zkoumaných vzorcích a 

ve standardu začnou pohybovat ke vzdálenější straně gelu. Elektroforetická nádobka s 

připojeným zdrojem elektrického napětí je na obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1: Elektroforetická nádobka s vloženým gelem. K nádobce je připojen 

zdroj elektrického napětí. 
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Zkoumané vzorky a standard se pohybují rovnoběžně vedle sebe a vytvoří tak dráhy,  

ve kterých se rozdělí jejich součásti a vytvoří tak proužky kolmé k drahám, které se nazývají 

bandy. Pohyb částic k opačné straně gelu obvykle trvá 1 nebo více hodin. Potom je gel z nádoby 

nebo skleněných destiček vyjmut a rozdělené částice jsou vizualizovány. Vizualizace 

rozdělených částic může být buď přímá, pokud bylo při rozdělování částic přítomné barvivo 

(nejčastěji při gelové elektroforéze nukleových kyselin), nebo po následném obarvení (častější 

při gelové elektroforéze proteinů). Při gelové elektroforéze nukleových kyselin se jako barvivo 

nejčastěji používá ethidium bromid, který není přímo viditelný, ale při osvícení ultrafialovým 

zářením emituje viditelné fluorescenční záření. Ethidium bromid je toxický a mutagenní, proto 

se pro vizualizaci nukleových kyselin používají další barviva, například SYBR Green I, nebo 

SYBR Safe. Aby bylo možné včas zastavit elektroforézu, přidává se ke vzorkům nukleových 

kyselin barvivo xylen cyanol, nebo bromofenol, které jsou přímo viditelné, pohybují společně 

s nejmenšími částicemi a indikují tak postup nejrychlejších částic. Při gelové elektroforéze 

proteinů se jako barvivo používá coomassie modř (Coomassie-blue), methylenová modř, nebo 

amidočerň. [2][3] 

Obarvený gel je obvykle dokumentován fotografií, nebo je naskenován, čímž vznikne 

obraz, který se nazývá elektroforeogram. 

2.3 Popis elektroforeogramu 
Na elektroforeogramu můžeme rozlišit dráhy, což jsou rovnoběžné pruhy, které mají 

po celé své délce přibližně stejnou šířku a jsou zpravidla vertikálně orientované. 

Na elektroforeogramu se zpravidla větší počet drah, většinou 4 a více. V jednotlivých drahách 

můžeme rozlišit další pruhy, které orientované kolmo k orientaci drah. Tyto pruhy se nazývají 

bandy a jsou to rozdělené částice. Bandy nemají obvykle stejnou šířku a ani jejich poloha není 

stejná v jednotlivých drahách. Pozornost si zaslouží dráha standardu. Protože mají částice 

ve standardu přesně definovanou hmotnost, jsou bandy v dráze standardu velmi úzké a z jejich 

polohy je možné usuzovat na složení zkoumaných vzorků v ostatních drahách. Elektroforeogram 

je zobrazen na obr. 2.2. 
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Obr. 2.2: Snímek elektroforeogramu. Na obrázku jsou patrné dráhy jednotlivých vzorků, což jsou 

svislé pruhy označené modrými šipkami, které obsahují na ně kolmé pruhy, které se nazývají bandy a jsou 

označeny červenými šipkami. Úplně vlevo je dráha standardu. 

2.4 Vyhodnocení elektroforeogramu 
Cílem vyhodnocení elektroforeogramu je zjistit molekulární hmotnost částic rozdělených 

v drahách zkoumaných vzorků podle rozdělených částic v dráze standardu, popřípadě určit 

koncentraci, nebo množství rozdělených částic v neznámých vzorcích podle standardu.  

Molekulová hmotnost částic se poměrně často pouze odhaduje z polohy bandů 

ve standardu. Je možné využít pro vyhodnocení denzitometr, kdy se skenuje intenzita 

jednotlivých bandů. U enzymových gelů může být vyhodnocení pomocí denzitometru značně 

problematické, kvůli barevným pruhům enzymové aktivity. 

Přesné určení molekulové hmotnosti a popřípadě i koncentrace, nebo množství částic 

v neznámých vzorcích je možné pouze s využitím specializovaného softwaru. Pro vyhodnocení 

elektroforeogramu existuje několik softwarových nástrojů. 

Za zmínku stojí komplexní softwarový produkt Bio-Rad Experion, což je nástroj, který 

slouží ke kompletnímu vyhodnocení dat naměřených systémem pro gelovou kapilární 

elektroforézu na čipu. Protože se jedná o velmi úzce specializovaný nástroj, je jeho využití 

možné pouze se systémem pro čipovou elektroforézu a není proto vhodný pro zpracování 

elektroforeogramů pořízených z jiných druhů elektroforézy.[4] 



14 

Výhodou ovšem je plná automatizace celé elektroforézy na čipu i vyhodnocení 

naměřených dat. Naopak nevýhodou je možnost analyzovat vzorky, jejichž molekulová hmotnost 

je větší než 15 kDa a nemožnost další práce se separovanými proteiny, např. imunodetekce. [4] 

Dalším softwarovým nástrojem pro vyhodnocení elektroforeogramu je software 

GelAnalyzer, který umožňuje vylepšenou automatickou detekci drah, automatickou detekci 

bandů, korekci pozadí snímku elektroforeogramu, korekci zkreslení gelu a výpočet molekulové 

hmotnosti a množství částic pomocí několika různých aproximačních metod. [5] 

Podobný je software TotalLab Quant, který navíc umožňuje základní vyhodnocení 

doplnit dalšími pokročilými metodami zpracování a vizualizace dat. Doplňkem k základní verzi 

programu jsou další programy, které umožňují konstruovat dendrogramy jednotlivých drah 

na jednom elektroforeogramu, popřípadě konstruovat dendrogramy z více elektroforeogramů. [6] 

Dalšími softwarovými nástroji pro vyhodnocení elektroforeogramů jsou EZQuant-Gel, 

Gel-Quant a GelScape. 

Ve většině případů používání vyhodnocovacího softwaru dodávaného spolu s přístroji 

nevyhovuje požadavkům pracovišť Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity. 

Komerčně dostupná řešení obvykle nabízejí složitý a drahý software, který sice pokrývá 

rozsáhlou oblast zpracování laboratorních výsledků, ale není optimalizován pro rychlou a 

komfortní práci, protože vyžaduje interakci uživatele. 

Nevýhodou všech testovaných programů je zdlouhavé a neintuitivní ovládání. Uživatel je 

většinou prováděn sérií kroků, po kterých až následně dojde k první analýze obrázku a odečtu 

výsledků. Teprve poté je možno tyto výsledky zhodnotit a případně i opravit změnou parametrů. 

Díky této skutečnosti je zpracování obrázků velmi zdlouhavé (několik desítek minut). 

Zpracování většího počtu dat vyžaduje neúnosně dlouhou dobu. 

Po správném ručním zadání jednotlivých sloupců programy dobře pracují s přehlednými 

a výraznými obrázky. Pokud se snažíme zpracovat složitější obrázky, je dosti pracné najít takové 

počáteční nastavení, abychom detekovali všechny potřebné údaje. Velkou výhodou by byl 

jednoduchý program, který by se dal snadně modifikovat dle konkrétních potřeb jednotlivých 

laboratoří. 
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3 Vybrané metody zpracování signálu 

V této kapitole bych chtěl popsat vybrané metody zpracování signálu, které jsou nezbytné 

pro další popis metody pro zpracování elektroforeogramů. 

3.1 Prahování a adaptivní prahování 
Prahování je jednoduchá metoda zpracování signálu, která se velmi často používá při 

zpracování biologických a lékařských signálů (například při rozlišení úseků odpovídajících 

otevřeným a zavřeným očím v signálu elektroencefalogramu (EEG)), nebo při segmentaci 

obrazů (segmentace kostí na rentgenovém snímku). Při prahování se okamžitá hodnota 

prahovaného signálu porovnává s určitou konstantní hodnotou, kterou nazýváme prahem. 

Prahování diskrétního signálu x můžeme popsat předpisem: 

[ ] [ ]
[ ] [ ]

1   

0   

y n = pro x n c

y n = pro x n c

≥

<
 rovnice 3.1 

Kde x[n]  je okamžitá hodnota diskrétního signálu x, y[n]  je okamžitá hodnota signálu y, 

kterou jsme získali prahováním signálu x prahem c. 

Pouhým prahováním některých signálů nezískáváme takové výsledky, jaké bychom si 

přáli. To platí zejména pro signály, které mají významné nízkofrekvenční složky, na které je 

superponovaný signál, který bychom chtěli prahovat. V některých případech je možné odstranit 

tento nežádoucí jev odečtením střední hodnoty signálu od prahovaného signálu a takto upravený 

signál potom prahovat. Bohužel často ani tato metoda nedává dobré výsledky prahování a jsme 

nuceni použít složitější metody zpracování signálu. Takovou metodou je adaptivní prahování. Při 

adaptivním prahování se okamžitá hodnota prahovaného signálu porovnává s okamžitou 

hodnotou prahu. Práh v tomto případě není konstantní hodnota, ale hodnota, která se nějakým 

způsobem mění s okamžitou hodnotou prahované posloupnosti. Adaptivní prahování diskrétního 

signálu x lze matematicky popsat: 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]

1   

0   

y n = pro x n c n

y n = pro x n c n

≥

<
 rovnice 3.2 

Kde x[n]  je okamžitá hodnota diskrétního signálu x, y[n]  je okamžitá diskrétního 

signálu y, kterou jsme získali adaptivním prahováním signálu x prahem c. 
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Hodnota adaptivního prahu je obvykle prahovaná posloupnost filtrovaná dolní propustí 

s úzkým propustným pásmem. Filtrování dolní propustí nám umožňuje kompenzovat 

nízkofrekvenční složky prahovaného signálu. 

3.2 Číslicová filtrace 
Cílem této práce není podrobně popisovat teorii týkající se číslicové filtrace. V této 

podkapitole bych chtěl popsat nejjednodušší číslicové filtry, které využívá metoda 

pro zpracování elektroforeogramů. 

Číslicová filtrace je jednou z nejvíce používaných metod zpracování diskrétních signálů. 

Číslicovou filtrací rozumíme úpravu hodnot vzorků signálu pomocí určitého algoritmu – 

číslicového filtru tak aby došlo ke zvýraznění požadovaných složek signálu, nebo naopak 

k potlačení složek nežádoucích. Číslicová filtrace se realizuje v časové oblasti výpočtem podle 

diferenční rovnice filtru, nebo konvolucí signálu s impulzovou odezvou filtru, popřípadě 

ve frekvenční oblasti násobením obrazu signálu a obrazu impulzové odezvy filtru, z čehož 

vyplývá, že číslicový filtr můžeme popsat různými způsoby, to jest diferenční rovnicí, 

přenosovou funkcí komplexní proměnné z nebo impulzovou odezvou filtru. [7] 

Číslicové filtry dělíme na filtry s konečnou impulzovou odezvou (finite impulse response, 

FIR) a filtry s nekonečnou impulzovou odezvou (infinite impulse response, IIR). FIR filtry jsou 

vždy stabilní. FIR filtry mají lineární frekvenční fázovou charakteristiku, proto je zpoždění 

těchto filtrů konstantní a nedochází ke zkreslení signálu. FIR filtry však pro dosažení stejné 

strmosti přenosové charakteristiky jako IIR filtry potřebují výrazně vyšší řád, z čehož plyne větší 

výpočetní náročnost. IIR filtry mohou být nestabilní. Frekvenční fázová charakteristika IIR není 

lineární, proto není zpoždění filtru konstantní, ale je závislé na frekvenci, proto při použití IIR 

filtru může dojít ke zkreslení signálu. 

3.2.1 Číslicový diferenciátor 

Číslicový diferenciátor je nejjednodušší FIR filtr prvního řádu. Diferenciátor je možné 

popsat v časové oblasti diferenční rovnicí: 

[ ] [ ] [ ]1y n = x n x n− −  rovnice 3.3 

Kde y[n]  je n-tý vzorek diskrétního signálu y, který vznikl číslicovou filtrací signálu x, 

x[n] a x[n – 1] jsou n-tý a jemu předcházející vzorek diskrétního signálu x.  
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Přenos diferenciátoru jako funkce komplexní proměnné z je dán předpisem: 

( ) 1z
H z =

z

−
 rovnice 3.4 

Impulzová odezva diferenciátoru je: 

[ ] { }1, 1h n = −  rovnice 3.5  

Diferenciátor se chová jako horní propust a slouží jako velmi jednoduchá, ale přesto 

výhodná aproximace derivace spojitých signálů. Tuto implementaci diferenciátoru můžeme také 

nazvat aproximací derivace pomocí zpětné diference. Další možností je aproximovat derivaci 

pomocí přímé diference, nebo centrální diference. U těchto metod uvedeme pouze popis pomocí 

diferenční rovnice, protože tyto aproximace nebudou v dalším popisu používány. 

V případě aproximace derivace pomocí přímé diference, je takovýto filtr popsán 

následující diferenční rovnicí: 

[ ] [ ] [ ]1y n = x n+ x n−  rovnice 3.6 

Kde y[n]  je n-tý vzorek diskrétního signálu y, který vznikl číslicovou filtrací signálu x, 

x[n] a x[n + 1]  jsou n-tý a po něm následující vzorek diskrétního signálu x. 

Aproximaci derivace pomocí centrální diference lze popsat diferenční rovnicí: 

[ ] [ ] [ ]1 1y n = x n+ x n− −  rovnice 3.7 

Kde y[n]  je n-tý vzorek diskrétního signálu y, který vznikl číslicovou filtrací signálu x, 

x[n + 1] a x[n – 1] jsou (n + 1)-tý a (n - 1)-tý vzorek diskrétního signálu x. 

3.2.2 Číslicový integrátor 

Číslicový integrátor je nejjednodušší IIR filtr prvního řádu. Integrátor je v časové oblasti 

možné popsat následující diferenční rovnicí: 

[ ] [ ] [ ]0 10 1a y n = b x n +a y n⋅ ⋅ ⋅ −  rovnice 3.8 

Kde y[n]  a y[n – 1] jsou n-tý a jemu předcházející vzorek diskrétního signálu y, který je 

výsledkem filtrace signálu x, x[n]  je n-tý vzorek diskrétního signálu x, b0, a0 a a1 jsou koeficienty 

ovlivňující vlastnosti integrátoru, hodnota koeficientu a0 je vždy 1. 
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Přenos integrátoru jako funkce komplexní proměnné z je dán vztahem: 

( ) 0

0 1

b z
H z =

a z a

⋅
⋅ −

 rovnice 3.9 

Impulzová odezva je dána rovnicí: 

[ ]
[ ]

1 0 0

0 0

nh n = a b pro n

h n = pro n <

⋅ ≥
 rovnice 3.10 

Z rovnice 3.9 přenosu integrátoru vyplývá, že nula přenosu je v bodě [0,0] v Gaussově 

rovině a pól přenosu je v bodě [a1,0] v Gaussově rovině. Aby byl filtr stabilní, musí jeho póly 

ležet uvnitř jednotkové kružnice v Gaussově rovině. To je v případě integrátoru splněno, pokud 

koeficient a1 nabývá hodnot pouze z intervalu 1 1 1a ;∈ − . Pokud chceme použít integrátor jako 

filtr typu dolní propust, musí být hodnota koeficientu 1 0a > . 

Integrátor aproximuje integraci vzorků signálu za určitou časovou konstantu danou 

hodnotou koeficientu a1. 

Pokud implementujeme číslicový integrátor tak, jak bylo výše popsáno, bude mít 

výsledný signál velmi výrazně odlišnou škálu hodnot, než původní filtrovaný signál. Tato 

nectnost je způsobena tím, že celková suma všech vzorků impulzové odezvy integrátoru je větší 

než 1. Při filtrování pomocí dolní propusti zůstane škála zachována, pokud je suma všech vzorků 

impulzové odezvy rovna 1. Aby číslicový integrátor zachovával škálu hodnot původního 

filtrovaného signálu, je nutné zajistit, aby suma všech vzorků byla rovna 1. Nejjednodušší 

způsob jakým to lze provést je upravit hodnotu koeficientu b0 následujícím způsobem: 

0 11b = a−  rovnice 3.11 

Potom platí: 

[ ]lim 1
n

h n =
→∞∑  rovnice 3.12 

Tato úprava integrátoru je dále výhodná z toho důvodu, že nastavení vlastností filtru se 

provádí pouze jedním parametrem a to koeficientem a1. Číslicový integrátor použitý jako dolní 

propust je vhodný pro vyhlazování signálu, k odhadu obálky signálu (pokud filtrujeme absolutní 

hodnotu signálu) a také jako dobrý nástroj pro získání adaptivního prahu. 
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3.3 Autokorelační funkce 
Výpočet korelační funkce se velmi často využívá pro popis podobnosti dvou signálů. 

Speciálním případem korelační funkce je autokorelační funkce, která popisuje podobnost signálu 

s ním samým. Autokorelační funkci můžeme vypočítat podle následujících rovnic. Nestranný 

odhad autokorelační funkce je dán předpisem: [8] 

[ ] [ ] [ ]
1

0

1
1,... 1,0,1 ... 1,

N l

xx
n=

R l = x n x n+l pro l L, L+ , , ,L L
N l

− −

⋅ ∈ − − − −
− ∑  rovnice 3.13 

Vychýlený odhad autokorelační funkce získáme pomocí rovnice: 

[ ] [ ] [ ]
1

0

1
1,... 1,0,1 ... 1,

N l

xx
n=

R l = x n x n+l pro l L, L+ , , ,L L
N

− −

⋅ ∈ − − − −∑  rovnice 3.14 

Kde Rxx je nestranný odhad autokorelační funkce diskrétního signálu x, x[n]  a x[n + l]  

jsou n-tý a (n + l)-tý vzorek diskrétního signálu x, N je počet vzorků diskrétního signálu x, 

l je zpoždění a L je maximální zvolené zpoždění, pro které chceme určit hodnotu autokorelační 

funkce. 

Autokorelační funkce je funkce sudá, proto stačí vypočítat hodnoty odhadu pouze 

pro kladná, nebo pro záporná posunutí l. 

Pomocí odhadu autokorelační funkce můžeme získat informaci o periodických změnách 

v popisovaném signálu. Pomocí odhadu autokorelační funkce nezjistíme, jaké frekvenční složky 

jsou v signálu obsaženy, ani jejich amplitudu, ale z jejího průběhu můžeme odhadnout periody 

významných vzorů opakujících se v signálu. Nejlepší popis signálu z hlediska frekvenčního 

obsahu signálu poskytuje Fourierova transformace, přesto je popis signálu pomocí autokorelační 

funkce často z hlediska zpracování signálu výhodnější. Vztah mezi autokorelační funkcí signálu 

a spektrální výkonovou hustotou (power spectral density, PSD) signálu je pouhý převod 

autokorelační funkce daného signálu do frekvenční oblasti pomocí diskrétní Fourierovy 

transformace (discrete Fourier transform, DFT). Spektrální výkonová hustota se obvykle 

odhaduje z diskrétní Fourierovy transformace signálu umocněné na druhou. Výše popsaný odhad 

spektrální výkonové hustoty je možno popsat následujícími rovnicemi. Výpočet spektrální 

výkonové hustoty pomocí přímé diskrétní Fourierovy transformace je následující: [8] 
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[ ] [ ]
21

2

0

1 N
j πfn

n=

PSD k = x n e
N

−
−⋅∑  rovnice 3.15 

Kde PSD[k] je k-tý vzorek spektrální výkonové hustoty, N je počet vzorků diskrétního 

signálu x, x[n]  je n-tý vzorek diskrétního signálu x a f je frekvence. 

Zatímco výpočet spektrální výkonové hustoty s využitím autokorelační funkce je: 

[ ] [ ]
1

2

0

N
j πfn

xx
n=

PSD k = R n e
−

−⋅∑  rovnice 3.16 

Kde PSD[k] je k-tý vzorek spektrální výkonové hustoty, N je počet vzorků diskrétního 

signálu x, Rxx[n]  je n-tý vzorek autokorelační funkce diskrétního signálu x a f je frekvence. 

3.4 Vlnková transformace 
Za vznikem vlnové transformace stojí snaha získat časově-frekvenční popis signálu. 

Prvním krokem v tomto snažení byla krátkodobá Fourierova transformace (short-time Fourier 

transform, STFT), která popisuje signál pomocí spektrogramu. Popis signálu pomocí STFT je 

redundantní. Dalším krokem při vývoji časově-frekvenčního popisu signálu je vlastní vlnková 

transformace (wavelet transform, WT). Vlnková transformace je integrální transformace a 

jejím matematickým popisem je následující předpis: [9][10] 

( ) ( ) ( )1 +

a,b

t b
f t ,ψ t = f t ψ dt

aa

∞

−∞

− 
 
 

∫  rovnice 3.17 

Kde f(t) je spojitá funkce, ψ je mateřská vlnka, a je měřítko mateřské vlnky, b je 

posunutí mateřské vlnky, *  označuje komplexně sdruženou funkci. 

Inverzní vlnková transformace je dána předpisem: 

( ) ( ) ( ) ( ) 2
0

1 + +

a,b a,b
ψ

da
f t = f t ,ψ t ψ t db

C a

∞ ∞

−∞
∫ ∫  rovnice 3.18 

Vlnková transformace se používá k zjištění polohy a délky trvání daného jevu popsaného 

mateřskou vlnkou. Vlnková transformace se uplatňuje například při detekci nespojitostí signálu, 

identifikaci okamžitých frekvencí, odstranění šumu, extrakci příznaků při klasifikaci nebo 

kompresi signálů. [9] 

Protože se vlnková transformace používá při počítačovém zpracování diskrétních signálu, 

byla kvůli snížení výpočetní náročnosti vyvinuta diskrétní vlnková transformace. 
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3.4.1 Diskrétní vlnková transformace 

Diskrétní vlnková transformace (discrete wavelet transform, DWT) je odvozená 

z vlnkové transformace pro diskrétní vlnky a diskrétní signály. DWT využívá diskretizace 

hodnot měřítka a a posunutí b pomocí mocninné funkce o základu 2. Diskretizované hodnoty 

parametrů transformace jsou potom: [11] 

2m

m

a =

b = n2
 rovnice 3.19 

Takto diskretizované hodnoty měřítka a a posunutí b se označují jako dyadické 

vzorkování. Dyadická diskrétní vlnková transformace je dána předpisem: 

( ) ( ) ( ) ( )1
2

2

+
m

m,n m
f t ,ψ t = f t ψ t n dt

∞

−∞

−∫  rovnice 3.20 

Kde m označuje kmitočtové měřítko a n označuje časové posunutí. 

Výpočet vlnkové transformace podle předpisu rovnice 3.20 se v praxi nepoužívá. 

Dyadické vzorkování umožňuje efektivní výpočet diskrétní vlnkové transformace pomocí 

číslicové filtrace. Koeficienty jednoho stupně diskrétní vlnkové transformace se získají filtrací 

signálu pomocí dolní propusti a horní propusti. Tyto dva filtry se komplementárně doplňují a 

pokrývají celý frekvenční rozsah analyzovaného signálu. Impulzová odezva filtrů je odvozena 

z vlnky, kterou pro analýzu používáme. Dolní propust odpovídá obrazu použité vlnky získaného 

pomocí Fourierovy transformace. Horní propust je zrcadlovým filtrem dolní propusti, 

to znamená, že pokrývá všechny frekvence, které dolní propust potlačuje. Číslicovou filtrací 

získáme dva nové signály, jejichž délka je stejná jako délka původního signálu. S každým dalším 

stupněm transformace by se délka signálů zdvojnásobila, proto aby se zabránilo této nežádoucí 

expanzi signálů, následuje po každém kroku číslicové filtrace podvzorkování signálů, tak aby 

jejich délka byla poloviční vzhledem k délce filtrovaného signálu. Signály jsou tedy decimovány 

s faktorem decimace 2. Signál získaný filtrací dolní propustí a decimovaný s faktorem 2 potom 

nazýváme vlnkové koeficienty aproximace, zatímco signál získaný filtrací horní propustí a 

decimovaný s faktorem 2 nazýváme vlnkové koeficienty detailů. [12] 

Celý tento proces popisující jeden stupeň diskrétní vlnkové transformace lze názorně 

zobrazit pomocí schématu uvedeného na obr. 3.1. 
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Obr. 3.1: Schéma jednoho stupně diskrétní vlnkové transformace. V schématu x vyjadřuje 

analyzovaný signál, h filtraci pomocí dolní propusti, g filtraci pomocí horní propusti a symbol 2↓  

vyjadřuje decimaci signálu s faktorem decimace 2, cA a cD jsou vlnkové koeficienty. [11] 

Výše popsaný jeden stupeň diskrétní vlnkové transformace poskytuje vlnkové koeficienty 

pro jednu hodnotu měřítka (dilatace) vlnky využité k analýze signálu. Abychom získali vlnkové 

koeficienty pro další hodnoty měřítka vyplývající ze zvolené dyadické diskretizace, provedeme 

znovu výše popsané kroky. Jako analyzovaný signál v tomto případě zvolíme vlnkové 

koeficienty aproximace získané v předchozím kroku. Požadovaná změna měřítka vlnky je 

zajištěna decimací signálů s faktorem 2. Takto získáme vlnkové koeficienty pro různá měřítka 

vlnky. Tento postup je možné iterativně opakovat. Celý postup se dá názorně schematicky 

znázornit pomocí vlnkového dekompozičního stromu, který je na obr. 3.2. [11] [12] 

 

Obr. 3.2: Vlnkový dekompoziční strom. V schématu x vyjadřuje analyzovaný signál, 

h filtraci pomocí dolní propusti, g filtraci pomocí horní propusti a symbol 2↓  ↓ 2  

vyjadřuje decimaci signálu s faktorem decimace 2. [11] 

Přestože je možné iterativně opakovat jednostupňovou diskrétní vlnkovou transformaci a 

získat tak vlnkové koeficienty pro různá měřítka vlnky, kvůli decimaci signálu není možné 

provádět jednostupňovou transformaci do nekonečna. Počet vzorků signálu s počtem úrovní 

transformace klesá geometrickou řadou, v prvním kroku nám pro další analýzu zůstane polovina 

vzorků, ve druhém kroku však už jen čtvrtina, v dalším osmina, atd. Velmi brzy se dostaneme 

k délce signálu pouze jeden vzorek a potom už další dekompozice není možná. [12] 

Maximální stupeň diskrétní vlnkové transformace závisí na délce analyzovaného signálu 

a délce impulzové odezvy vlnky, která představuje dolní propust. V praxi se ovšem používá 

maximálně 3 až 5 stupňů dekompozice. [13] 

Příklad vlnkové dekompozice signálu je na obr. 3.3. 
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Obr. 3.3: Příklad vlnkové dekompozice signálu s využitím Haarovy vlnky. První řádek grafů 

v obou sloupcích je původní signál. V levém sloupci jsou koeficienty aproximace pro příslušné stupně, 

zatímco v pravém sloupci jsou koeficienty detailů pro příslušné stupně transformace. Na grafech je možné 

pozorovat měnící se délku signálů (viz x-ová osa grafů). 

Rekonstrukce signálu z vlnkových koeficientů aproximace a detailů, tedy zpětná diskrétní 

vlnková transformace (inverse discrete wavelet transform, IDWT), se podle stejného schématu, 

jako vlnková dekompozice signálu tak, že vlnkový dekompoziční strom procházíme v opačném 

směru, tj. od listů ke kořeni. Pro rekonstrukci je nutné nahradit decimaci signálu interpolací 

s faktorem interpolace 2. Původní dekompoziční filtry se nahradí rekonstrukčními filtry. Vztah 

mezi dekompozičním filtrem a rekonstrukčním filtrem je takový, že rekonstrukční filtr je 

kvadraturní zrcadlový filtr k dekompozičnímu filtru. Po interpolaci a filtraci rekonstrukčním 

filtrem se upravené koeficienty aproximace a detailů sečtou. [14] 

Při jednom stupni zpětné diskrétní vlnkové transformace tedy vezmeme vlnkové 

koeficienty aproximace a detailů, interpolujeme je s interpolačním faktorem 2, to znamená, 

že mezi každé dva vzorky vlnkových koeficientů doplníme jednu 0. Interpolované vlnkové 

koeficienty už mají stejnou délku, jako budoucí rekonstruovaný signál. Rekonstruovaný signál, 

ale nezískáme pouhým součtem interpolovaných vlnkových koeficientů. Vlnkové koeficienty 

ještě musíme filtrovat pomocí rekonstrukčních filtrů, které jsou odvozené od dekompozičních 

filtr ů. Po filtraci vlnkových koeficientů pomocí rekonstrukčních filtrů získáme rekonstruovaný 

signál sečtením upravených vlnkových koeficientů aproximace a detailů. Jeden stupeň inverzní 

diskrétní vlnkové transformace je schematicky zobrazen na obr. 3.4 a celý rekonstrukční strom je 

na obr. 3.5.[14] 
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Obr. 3.4: Schematické znázornění jednoho stupně inverzní diskrétní vlnkové transformace. V 

schématu x vyjadřuje rekonstruovaný signál, h*  filtraci pomocí rekonstrukční dolní propusti, g* filtraci 

pomocí rekonstrukční horní propusti a symbol 2↑  vyjadřuje interpolaci signálu s faktorem interpolace 2, 

cA a cD jsou vlnkové koeficienty. 

 

Obr. 3.5: Vlnkový rekonstrukční strom. V schématu x vyjadřuje rekonstruovaný signál, h*  filtraci 

pomocí rekonstrukční dolní propusti, g* filtraci pomocí rekonstrukční horní propusti a symbol 2↑  

vyjadřuje interpolaci signálu s faktorem interpolace 2, cA a cD jsou vlnkové koeficienty. 

Popis signálu pomocí diskrétní vlnkové transformace je neredundantní. Diskrétní vlnková 

transformace se kromě analýzy signálu s různým rozlišením používá ke kompresi dat a 

k odstranění šumu ze signálu. V nejjednodušší formě obě aplikace (komprese, odstranění šumu) 

spočívají v provedení diskrétní vlnkové transformace a vynulování určitého počtu nejmenších 

vlnkových koeficientů detailů a zpětné diskrétní vlnkové transformace. V případě komprese 

signálu ještě do celého postupu zahrneme kódování dat pomocí kompresních algoritmů. Tento 

postup vyplývá z poznatku, že nízkofrekvenční složky obsažené ve vlnkových koeficientech 

aproximace zpravidla obsahují většinu informace, kterou analyzovaný signál nese, zatímco 

vysokofrekvenční složky ve vlnkových koeficientech detailů jsou často nežádoucí šum. Mnohem 

hrubší způsob komprese je použití vlnkových koeficientů aproximace. Jak už bylo zmíněno výše, 

při vlnkové analýze mají koeficienty aproximace při jednom stupni poloviční délku než 

analyzovaný signál, obecně pro signál o délce (počtu vzorků) l0 a stupeň vlnkové transformace m 

je délka koeficientů aproximace l ve vzorcích na daném stupni m: 

0

1

2m
l = l⋅  rovnice 3.21 
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Koeficienty aproximace tedy mohou být použity pro velmi účinnou kompresi signálů, 

přičemž zůstanou zachovány nízkofrekvenční složky signálu. Využití signálu pro kompresi je 

prezentováno na obr. 3.6. 

 

Obr. 3.6: Původní signál (modrá), který byl komprimován pomocí vlnkové transformace 

a jeho rekonstrukce (červená). 

3.4.2 Diskrétní stacionární vlnková transformace 

Klasická diskrétní vlnková transformace není časově invariantní transformace. 

To znamená, že diskrétní vlnková transformace posunutého diskrétního signálu x obecně není 

posunutou diskrétní vlnkovou transformací původního diskrétního signálu x. Idea zavedení 

časové invariance do diskrétní vlnkové transformace je zprůměrování několika trochu odlišných 

diskrétních vlnkových transformací, což je nazýváno ε-decimovaná diskrétní vlnková 

transformace. Ε-decimovaná diskrétní vlnková transformace definuje stacionární vlnkovou 

transformaci (stationary wavelet transform, SWT). Stacionární vlnková transformace je 

definovaná pouze pro signály, jejichž délka je dělitelná 2j, kde j je maximální stupeň vlnkové 

dekompozice. Při číslicové filtraci používané při výpočtu diskrétní vlnkové transformace se 

používá výhradně periodického rozšíření analyzovaného signálu k potlačení zpoždění filtru. [15] 
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Protože stacionární vlnková transformace vychází z principů diskrétní vlnkové 

transformace, je i její výpočet velmi podobný diskrétní vlnkové transformaci. Výpočet 

stacionární vlnkové transformace spočívá ve filtraci analyzovaného signálu pomocí horní a dolní 

propusti odvozených z vlnky. Po číslicové filtraci nenásleduje decimace filtrovaného signálu. 

Koeficienty aproximace stacionární vlnkové transformace získáme filtrací dolní propustí, 

koeficienty detailu získáme filtrací horní propustí. V dalším stupni transformace se postupuje 

stejný způsobem, jako vstupní signál použijeme vlnkové koeficienty aproximace z předchozího 

stupně. Abychom vytvořili změnu měřítka vlnky (reprezentované dekompozičními filtry) a 

současně provedli výše zmiňované průměrování diskrétních vlnkových transformací, musíme 

interpolovat impulzovou odezvu filtrů s interpolačním faktorem 2. Různé diskrétní vlnkové 

transformace průměrované při stacionární vlnkové transformaci si můžeme představit tak, že při 

decimaci filtrovaného signálu při diskrétní vlnkové transformaci máme možnost vzít buď jenom 

liché vzorky z filtrovaného signálu, nebo pouze sudé vzorky. Pokud bychom vybírali jen liché 

vzorky, dostaneme jinou diskrétní transformaci daného signálu, než kdybychom vzali jen sudé 

vzorky signálu. V případě jednoho stupně diskrétní vlnkové transformace je tedy možné získat 2 

různé transformace. Obecně pro stupeň transformace m je potom možné získat 2m různých 

transformací. [15] 

Rekonstrukce signálu z koeficientů aproximace a detailů stacionární vlnkové 

transformace je opět velmi podobná inverzní diskrétní vlnkové transformaci, která byla podrobně 

popsaná výše. Ze schématu vynecháme interpolaci vlnkových koeficientů. Rekonstrukční filtry 

jsou postupně decimovány s decimačním faktorem 2. [15] 

Stacionární vlnková transformace se využívá zejména k vyhledávání nespojitostí 

v signálech a k odstraňování šumu ze signálů. Velmi hrubá metoda odstranění šumu ze signálu je 

použití vlnkových koeficientů aproximace jako signál s potlačeným šumem. To je možné, 

protože se při stacionární vlnkové transformaci vlnkové koeficienty nedecimují a proto mají 

koeficienty aproximace stejnou délku jako výchozí signál. [15] 

Dekompozici signálu pomocí stacionární vlnkové transformace je zobrazena na obr. 3.7 a 

signál odšuměný s využitím stacionární vlnkové transformace je na obr. 3.8. 
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Obr. 3.7: Vlnková dekompozice pomocí stacionární vlnkové transformace s využitím vlnky 

Daubechies 2. První řádek grafů v obou sloupcích je původní signál. V levém sloupci jsou vlnkové 

koeficienty aproximace příslušného stupně, zatímco v pravém sloupci jsou vlnkové koeficienty detailů 

příslušného stupně vlnkové dekompozice. Na grafech je možné pozorovat postupné vyhlazování průběhů 

v koeficientech aproximace. 

 

Obr. 3.8: Původní lehce zašuměný signál (modrá), který byl odšuměn pomocí stacionární vlnkové 

transformace s využitím vlnky Daubechies 2. 
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3.4.3 Vlnky 

Vlnky (wavelets) byly doposud zmiňovány pouze povrchně. Vlnek existuje velmi mnoho, 

podle jejich vlastností vlnky sdružujeme do rodin vlnek. Velké množství vlnek umožňuje 

přizpůsobit vlnkovou analýzu signálu co nejvíce danému účelu. 

První vlnka, která byla ve vlnkové analýze použita, se nazývá Haarova vlnka (podle 

maďarského matematika Alfréda Haara). Haarova vlnka je velmi jednoduchá, není spojitá a 

představuje skokovou funkci. Haarova vlnka neumožňuje hladkou rekonstrukci signálu. 

Tato vlnka je vhodná pro CWT i DWT. Haarova vlnka je někdy označovaná jako vlnka 

Daubechies 1 (db1). [16] 

Velkou rodinu vlnek představují vlnky Daubechies nazvané podle belgické matematičky 

Ingrid Daubechies, která se velmi zasloužila o výzkum vlnkové transformace a zejména diskrétní 

vlnkové transformace. Vlnky Daubechies se označují dbN, kde N znamená řád vlnky a nabývá 

hodnot od 1 do 10. Vlnky Daubechies jsou asymetrické (kromě db1), ortogonální a nemají 

explicitní vyjádření (kromě db1). Tyto vlnky jsou vhodné pro CWT i DWT. [16] [17] 

Vlnka Mexican hat (mexický klobouk) má tvar druhé derivace průběhu hustoty 

normálního (Gaussovského) rozdělení. Tato vlnka je symetrická, není ortogonální, je vhodná pro 

CWT, ale pro DWT jí není možné použít (protože není ortogonální). Vlnka Mexican hat patří 

do rodiny Gaussovských vlnek, kterou tvoří derivace průběhu hustoty normálního rozdělení. [16] 

Morletova vlnka je popsána komplexní sinusovkou modulovanou Gaussovským oknem. 

Tato vlnka je výsledkem kompromisu mezi časovou lokalizací jednorázových dějů (pro tento 

účel je vhodnější vlnka Mexican hat) a frekvenčním rozlišením. Morletova vlnka je symetrická, 

komplexní, vhodná pro CWT, ale protože není ortogonální, není ji možné použít pro DWT. [16] 

Meyerova vlnka je definovaná ve frekvenční doméně a nemá explicitní vyjádření 

v časové doméně. Meyerovu vlnku nelze popsat pomocí FIR filtru, a proto v původní podobě 

není vhodná pro DWT, pro využití v DWT byly odvozeny aproximace vlnky pomocí FIR filtrů. 

Tato vlnka je symetrická a ortogonální. [16] 
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Výběr vlnky pro daný účel není snadný a většinou zkoušíme několik druhů vlnek. Pro 

výběr vlnky platí několik doporučení. Komplexní vlnky detekují dobře oscilace, ale nejsou 

vhodné pro detekci osamocených singularit. Čistě reálné vlnky s málo oscilacemi dobře detekují 

špičky v signálu a singularity. Antisymetrické vlnky jsou vhodné pro detekci změn v gradientu. 

Symetrické vlnky nezpůsobují fázový posun mezi špičkou, singularitou nebo oscilací v signálu a 

příslušným projevem ve vlnkových koeficientech. Pro současnou detekci amplitudy a fáze je 

nutné využít komplexní vlnku. [16] 
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4 Vybrané metody modelování dat 

Při zpracování signálu často potřebujeme získat matematický popis signálu pomocí 

funkční závislosti. Popis signálu pomocí funkční závislosti nám umožňuje předvídat chování 

děje, který daný signál generuje, získat informaci o tomto ději i v časových okamžicích, během 

kterých neprobíhalo měření, popřípadě generalizovat chování děje (signálu). Nejčastěji 

používanou metodou je modelování pomocí lineární závislosti, která využívá regresní analýzu. 

4.1 Lineární regrese 
Lineární regrese nám umožňuje získat matematický popis lineární závislosti, který je 

nejlepší ve smyslu součtů čtverců odchylek. Pokud budeme uvažovat nezávisle proměnnou xi a 

závisle proměnnou Yi, je lineární závislost s parametry a a b dána předpisem: [18] 

i iY = a x +b⋅  rovnice 4.1 

Kritérium, které budeme minimalizovat, tedy součet čtverců odchylek můžeme popsat 

vztahem: 

( ) ( ) ( )2 2

1 1

n n

i i i i
i= i=

S a,b = Y y = a x +b y− ⋅ −∑ ∑  rovnice 4.2 

Kde S(a,b) je kriteriální funkce součet čtverců odchylek, a a b jsou parametry lineární 

závislosti, n je počet vzorků signálu, Yi označují hodnoty závisle proměnné podle nejlepšího 

funkčního předpisu, yi naměřené hodnoty závisle proměnné a xi hodnoty nezávisle proměnné. 

[18] 

Minimum kriteriální funkce je možné nalézt pomocí nulových bodů parciálních derivací 

podle parametrů a a b a vyřešením soustavy rovnic. Pro parametry a a b lineární závislosti potom 

získáme vztahy: [18] 

1 1 1
2

2

1 1

n n n

i i i i
i= i= i=

n n

i
i= i=

n x y x y
a =

n x x

⋅ −

 −  
 

∑ ∑ ∑

∑ ∑
 rovnice 4.3 

2

1 1 1 1
2

2

1 1

n n n n

i i i i i
i= i= i= i=

n n

i
i= i=

n y x x x y
b =

n x x

− ⋅

 −  
 

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑
 rovnice 4.4 
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Kde a a b jsou parametry lineární závislosti, n je počet vzorků signálu, yi jsou naměřené 

hodnoty závisle proměnné a xi jsou hodnoty nezávisle proměnné. 

4.2 Kvadratická regrese 
Kvadratická regrese umožňuje získat matematický popis kvadratické závislosti, který je 

nejlepší ve smyslu součtu čtverců odchylek. Kvadratická regrese znamená proložit naměřené 

hodnoty parabolou. Pokud budeme uvažovat nezávisle proměnnou xi a závisle proměnnou Yi, 

potom může být kvadratická závislost popsána předpisem s parametry a, b a c: 

2
i i iY = a x +b x +c⋅ ⋅  rovnice 4.5 

Kritérium, které budeme minimalizovat, potom můžeme vyjádřit: 

( ) ( ) ( )22 2

1 1

n n

i i i i i
i= i=

S a,b,c = Y y = a x +b x +c y− ⋅ ⋅ −∑ ∑  rovnice 4.6 

Kde S(a,b,c) je kriteriální funkce součet čtverců odchylek, a, b a c jsou parametry 

kvadratické závislosti, n je počet vzorků signálu, Yi označují hodnoty závisle proměnné podle 

nejlepšího funkčního předpisu, yi naměřené hodnoty závisle proměnné a xi hodnoty nezávisle 

proměnné. 

Minimum kriteriální funkce je možné nalézt pomocí nulových bodů parciálních derivací 

podle parametrů a, b a c a vyřešením soustavy rovnic. Pro parametry a, b a c kvadratické 

závislosti potom získáme následující vztahy. Pro přehlednost vzorců je zavedena substituce: 

2

2

0 0

1 n n

xx i i
i= i=

S = x x
n

  −     
∑ ∑  rovnice 4.7 

0 0 0

1 n n n

xy i i i i
i= i= i=

S = x y x y
n

 ⋅ − 
 
∑ ∑ ∑  rovnice 4.8 

2

3 2

0 0 0

1 n n n

i i ixx
i= i= i=

S = x x x
n

 − 
 
∑ ∑ ∑  rovnice 4.9 

2

2 2

0 0 0

1 n n n

i i i ix y
i= i= i=

S = x y x y
n

 ⋅ − 
 
∑ ∑ ∑  rovnice 4.10 

2 2

2

4 2

0 0

1 n n

i ix x
i= i=

S = x x
n

  −     
∑ ∑  rovnice 4.11 
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Kde S jsou zavedené substituce, xi jsou hodnoty nezávisle proměnné, yi jsou hodnoty 

závisle proměnné a n je počet vzorků signálu. 

S využitím substituce uvedené výše je možné přehledně zapsat vztahy pro parametry 

kvadratické závislosti: 

( )
2 2

2 2 2

2

xx xyx y xx

xx x x xx

S S S S
a =

S S S

⋅ − ⋅

⋅ −
 rovnice 4.12 

( )
2 2 2 2

2 2 2

2

xy x x x y xx

xx x x xx

S S S S
b =

S S S

⋅ − ⋅

⋅ −
 rovnice 4.13 

2

0 0 0

1 1 1n n n

i i i
i= i= i=

c = y b x a x
n n n

− ⋅ − ⋅∑ ∑ ∑  rovnice 4.14 

Kde a, b a c jsou parametry kvadratické závislosti, S jsou zavedené substituce, xi jsou 

hodnoty nezávisle proměnné, yi jsou hodnoty nezávisle proměnné a n je počet vzorků signálu. 
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5 Návrh metody vyhodnocování elektroforeogramů 

Zpracování obrazů elektroforeogramů je proces, který můžeme rozdělit do několika 

dílčích kroků, které následují jeden za druhým. Jsou to: 

a) Segmentace obrazu 

b) Extrakce průběhů jasu přes jednotlivé dráhy 

c) Nalezení významných lokálních maxim v průbězích jasů 

d) Výpočet molekulové hmotnosti pro všechny dráhy 

Cílem segmentace obrazu je nalézt v elektroforeogramu jednotlivé dráhy všech 

zkoumaných vzorků a rozdělit elektroforeogram na jednotlivé dráhy. Segmentací obrazu se 

zajistí, že budou vzorky zkoumány odděleně a nezávisle na sobě. Extrakcí průběhů jasu získáme 

křivky, které charakterizují jednotlivé dráhy. V průbězích jasu je možné nalézt bandy, které jsou 

v dané dráze. Protože bandy představují lokální extrémy v průběhu jasu, krok nalezení 

významných lokálních extrémů v průbězích jasu nalezne bandy v drahách. Výpočtem 

molekulové hmotnosti získáme informaci o molekulové hmotnosti bandů ve srovnání s dráhou 

standardu. 

5.1 Segmentace obrazu 
Segmentací obrazu myslíme nalezení oblastí zájmu v obraze (v našem konkrétním 

případě svislých drah). Segmentace je důležitá proto, abychom mohli v dalších dílčích krocích 

analyzovat jednotlivé dráhy zvlášť. Pro segmentaci drah v obraze elektroforeogramu se nezdá 

být vhodné použití klasických metod segmentace používaných při zpracování obrazů 

(segmentace podle jasu, barvy nebo textury, segmentace s využitím hran). Pro nalezení oblastí 

zájmu v obrazu elektroforeogramu musíme využít jiných vlastností specifických pro daný obraz, 

tedy elektroforeogram. Pro elektroforeogram to může být orientace drah ve svislém směru a 

poměrně výrazná rozdílnost hodnot jasů v obraze pro oblasti zájmů (drah) a pozadí. S využitím 

těchto vlastností můžeme obraz segmentovat jednoduše pomocí číslicové filtrace a adaptivního 

prahování. 

Jak může být segmentace zobrazena je vidět na obr. 5.1. 



34 

 

Obr. 5.1: Segmentace obrazu elektroforeogramu, který je možné vidět na následujícím obrázku. 

Šedivé pásky mezi dráhami je potlačené pozadí, zatímco dráhy (oblasti zájmu) 

zůstaly v obraze s původní intenzitou.  

5.1.1 Metoda segmentace pomocí adaptivního prahování 

Protože jsou oblasti zájmu v obraze svislé pruhy s přibližně stejnou šířkou po celé jejich 

délce, můžeme úlohu segmentace obrazu zjednodušit na nalezení oblastí zájmu v posloupnosti, 

jejíž hodnoty charakterizují vlastnosti sloupců matice obrazu. Vhodná hodnota charakterizující 

sloupec je součet všech hodnot v daném sloupci, popřípadě průměr jasových hodnot, maximum, 

nebo minimum. Minimum z všech hodnot v daném sloupci se jeví jako obzvláště vhodná 

hodnota. Protože se od sebe oblasti zájmu a pozadí liší hodnotami jasů, je v posloupnosti součtů 

jasů či minim jasů obsažená informace o umístění oblastí zájmu. V případě, že by byl obraz 

při snímání osvětlen rovnoměrně, bylo by možné získat segmentaci obrazu prostým prahováním. 

Jelikož je osvětlení při snímání obrazu obecně nerovnoměrné, pouhým prahováním bychom 

nedosáhli uspokojivých výsledků segmentace. 

Zpracování obrazů nabízí několik metod jak korigovat nerovnoměrné osvětlení obrazu 

během snímání. Jedná se o metody korekce nedokonalostí celého procesu snímání, nebo metody 

založené na číslicové filtraci. Využití Wienerovy filtrace a binárních operací je možné nalézt 

v [19]. Pro segmentaci elektroforeogramu tyto operace s obrazem nejsou nutné a 

elektroforeogram může zůstat nezměněn. 
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Pokud nechceme upravovat obraz elektroforeogramu kvůli korekci osvětlení, jeví se jako 

vhodné využití adaptivního prahování, při kterém je hodnota prahu nějakým způsobem závislá 

na okamžité hodnotě prahované posloupnosti. Prahovanou posloupnost je vhodné vyhladit 

pomocí filtrace dolní propustí, aby byl potlačen šum a tím zvýšena úspěšnost segmentace. 

Adaptivní práh získáme reverzním filtrováním posloupnosti dolní propustí s nižší mezní 

frekvencí, než jaká byla použita při vyhlazování posloupnosti. Reverzní filtraci používáme kvůli 

korekci nenulového zpoždění použitých filtrů. Segmentaci získáme prostým porovnáním 

vyhlazené posloupnosti s adaptivním prahem. Výsledné rozdělení segmentace na jednotlivé 

oblasti zájmu provedeme podle náběžných a sestupných hran v posloupnosti získané porovnáním 

prahované posloupnosti a adaptivního prahu. Náběžné a sestupné hrany získáme pomocí 

diferenciátoru. 

Vzorový průběh minim charakterizujících jednotlivé sloupce, vyhlazený průběh a 

adaptivní práh jsou na obr. 5.3. Příslušný obraz elektroforeogramu je na obr. 5.2. 

 

Obr. 5.2: Obraz elektroforeogramu, ne kterém budou dále demonstrovány navržené metody segmentace. 
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Obr. 5.3: Vzorový průběh normalizovaných minim charakterizujících jednotlivé sloupce (modrá), 

vyhlazený průběh (zelená) a adaptivní práh (červená). 

 

Tato metoda segmentace je při použití číslicového integrátoru jako dolní propusti poměrně 

úspěšná. Některé obrazy z daného souboru, které mají horší kvalitu, nelze tímto způsobem 

spolehlivě segmentovat. Pro takové obrazy je vhodná alternativní metoda, která pro segmentaci 

využívá autokorelační funkce. 

5.1.2 Metoda segmentace pomocí autokorelační funkce 

Tato alternativní metoda je velmi podobná metodě popsané výše. Stejně jako při použití 

adaptivního prahování filtrujeme posloupnost dvěma různými dolními propustmi. Namísto toho, 

abychom výstupy z těchto dvou dolních propustí porovnávali jako v předchozím případě, 

odečteme posloupnosti od sebe. Rozdíl výstupů dvou různých dolních propustí nese informaci 

o segmentaci obrazu, ale tato posloupnost sama o sobě není vhodná pro prahování. Oblasti zájmu 

a pozadí se v obraze periodicky mění a tuto periodicitu je možné nalézt i v rozdílu posloupností.  
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Periodicitu v posloupnostech lze vyjádřit různými způsoby, z nichž nejznámější a nejvíce 

používaná je Fourierova analýza. Pro vyjádření periodicity v posloupnosti je ale možné použít i 

autokorelační funkci. 

Autokorelační funkce je funkce sudá, proto nám stačí znát její průběh pouze pro nulové a 

kladná posunutí, nebo pro nulové a záporná posunutí. Pokud chceme použít autokorelační funkci 

pro segmentaci obrazu, zjistíme, že poloha lokálních maxim a minim odpovídá oblastem zájmu a 

pozadí v obraze. 

Adaptivní prahování autokorelační funkce je na obr. 5.4. 

 

Obr. 5.4: Průběh autokorelační funkce pro nulové a kladná posunutí (modře) 

a adaptivní práh (červeně). 

Výslednou segmentaci získáme adaptivním prahováním průběhu autokorelační funkce 

posloupnosti pro nulové a kladná posunutí. Hodnota adaptivního prahu je opět určena 

filtrováním autokorelační funkce pomocí integrátoru. Výsledné rozdělení se provede 

podle náběžných a sestupných hran. 
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Autokorelační funkce je pro zjištění segmentace elektroforeogramu velmi výhodná. 

Pokud je rozdíl mezi oblastmi zájmu a pozadím v elektroforeogramu malý, popřípadě je některá 

z drah výrazně méně intenzivní, než ostatní dráhy, výsledek segmentace není uspokojivý. 

Vhodným řešením tohoto nedostatku je zperiodizování průběhu rozdílů. Už při použití 2 

původních průběhů napojených za sebe se výsledek segmentace výrazně zlepší a při použití 3 

period je výsledek ve většině případů uspokojivý. 

U některých elektroforeogramů z trénovacího souboru není dráha standardu na obraze 

zachycena celá. V takovémto případě segmentace pouze pomocí autokorelační funkce 

(i periodizovaného průběhu) selhává. Pozorujeme, že výsledky segmentace jsou správné, ale 

oproti drahám v elektroforeogramu jsou posunuté. Tento nedostatek je vhodné vyřešit nalezením 

správného posunutí segmentace a tu následně posunout. Pro nalezení posunutí mezi segmentací a 

drahami v elektroforeogramu se osvědčila korelační funkce vypočtená mezi segmentací a 

posloupností rozdílů mezi filtrovanými průběhy. Hodnotu posunutí získáme jako index lokálního 

extrému v korelační funkci nejbližší k nulovému posunutí obou posloupností.  

Můžeme říci, že alternativní metoda segmentace s využitím autokorelační funkce je 

úspěšná při segmentaci poškozených obrazů z daného souboru. Obraz elektroforeogramu, který 

nelze segmentovat pomocí metody adaptivního prahování je na obr. 5.5. Špatná segmentace 

obrazu elektroforeogramu provedená pomocí metody adaptivního prahování je na obr. 5.6. 

Úspěšná segmentace toho samého obrazu s využitím autokorelační funkce je na obr. 5.7. 
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Obr. 5.5: Obraz elektroforeogramu, který nelze segmentovat metodou adaptivního prahování. 

 

Obr. 5.6: Špatná segmentace obrazu elektroforeogramu metodou adaptivního prahování 
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Obr. 5.7: Správná segmentace metodou využitím autokorelační funkce 

5.2 Extrakce průběhů jasu přes jednotlivé dráhy 
. Jedna oblast zájmu je matice, kterou představuje výřez z původního obrazu obsahující 

právě jednu dráhu. Realizacemi v tomto případě myslíme sloupce v matici jedné dráhy. Extrakci 

jednotlivých průběhů jasu provedeme jednoduše jako průměr přes všechny realizace v dané 

oblasti zájmu. 

Využití průměru průběhu jasu pro reprezentaci dráhy je výhodné zejména proto, 

že při průměrování dochází k potlačení šumu, který je všudypřítomný a jeho potlačení většinou 

není na škodu. Při zpracování obrazů elektroforeogramů je potlačení šumu nezbytné, protože 

další metody zpracování jsou na šum citlivé. Obrazová informace v dráze je kvůli vysokému 

rozlišení obrazů značně redundantní, takže při reprezentaci celé oblasti zájmu průměrem průběhu 

výrazně neztrácíme informaci. 

Potlačení šumu v případě průměrování je závislé na počtu průměrovaných realizací. 

Potlačení šumu při průměrování je tím větší, čím více realizací průměrujeme. 

5.3 Nalezení významných lokálních maxim v průbězích jasů 
Nalezení lokálních maxim provádíme metodou založenou na vlastnostech první derivace 

funkce. Derivace funkce má kladnou hodnotu, pokud je derivovaná funkce na daném intervalu 

rostoucí,  a zápornou hodnotu, pokud je derivovaná funkce na daném intervalu klesající. Lokální 

extrém (lokální maximum, nebo minimum) můžeme definovat jako bod, kde se funkce mění 
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ze stoupající na klesající, nebo z klesající na stoupající. Lokálnímu extrému v první derivaci 

funkce odpovídá průchodu nulou. Pokud chceme tuto metodu pro nalezení lokálních extrémů 

v posloupnosti diskrétních hodnot, musíme derivaci aproximovat. Vhodnou aproximací první 

derivace získáme pomocí filtrace diferenciátorem. Aproximaci derivace potom nazveme 

diferencí. [20] 

Nalezení průchodů nulou v první diferenci lze provést normalizací hodnot první diference 

přiřazením konstantní kladné hodnoty pro hodnoty diference větší nebo rovné nule a konstantní 

záporné hodnoty pro hodnoty diference menší než nula, a opětovným výpočtem diference. Tímto 

postupem získáme posloupnost hodnot, která má nenulové hodnoty pouze na pozicích lokálních 

extrémů v původní funkci. [20] 

Protože se při hledání lokálních maxim využívá první diference posloupnosti, o které je 

známé, že nepotlačuje šum (protože se chová jako horní propust), musíme šum z průběhů jasů 

před použitím metody účinně odstranit. 

K odstranění šumu využíváme stacionární vlnkovou transformaci. Lokální maxima 

hledáme v koeficientech aproximace nejvyššího použitého řádu vlnkové dekompozice. 

Koeficienty aproximace jsme zvolili z toho důvodu, že zachovávají tvar signálu. Přestože se 

škála v koeficientech aproximace liší od škály hodnot v původním signálu, na úspěšnost hledání 

významných lokálních maxim to nemá vliv. Poloha lokálních maxim v koeficientech aproximace 

se liší od polohy ve vlastním průběhu jasu pouze o několik bodů. Pro určení přesné polohy 

lokálních extrémů v průběhu jasu se přepočítává hodnota nalezená v koeficientech aproximace. 

Při odstraňování šumu z průběhů jasu se osvědčila vlnka db2 z rodiny vlnek Daubechies a 

maximální úroveň dekompozice 3. 

Přestože vlnková dekompozice potlačuje šum velmi úspěšně, ve výsledku se objeví část 

lokálních maxim, která jsou chybná.  Pro rozhodnutí o tom, zda je dané lokální maximum 

významné, nebo chybné, využíváme logickou filtraci podle diferencí mezi lokálním maximem a 

dvěma lokálními minimy, která s ním sousedí. Abychom maximum považovali za významné, 

musí být diference od obou sousedících minim větší než zadaný práh anebo diference od jednoho 

ze sousedících minim větší než druhý zadaný práh. Tyto dva prahy nám umožňují rozlišit jak 

významná lokální maxima, která jsou osamocená, nebo jsou superponována na jiné významné 

lokální maximum. Dalším prostředkem pro logickou filtraci lokálních extrémů je jejich šířka. 

Osamocený lokální extrém a superponovaný lokální extrém je prezentován na obr. 5.8. 
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Obr. 5.8: Osamocený lokální extrém označený číslem 1 na něj superponovaný jiný významný 

extrém označený číslem 2. 

5.4 Výpočet molekulové hmotnosti jednotlivých drah 
Cílem výpočtu molekulové hmotnosti je zjistit složení neznámých vzorků podle jejich 

molekulové hmotnosti. Ke zkoumaným vzorkům se přidává standard, který je složen z částic 

s přesně definovanou molekulovou hmotností, a vytváří tak referenci pro výpočet molekulové 

hmotnosti u ostatních vzorků. Molekulová hmotnost složek standardu je dána výrobcem. 

Závislost molekulové hmotnosti na poloze v dráze je obecně nelineární. Z průběhu závislosti 

molekulové hmotnosti na poloze v dráze by se mohlo zdát, že se jedná o závislost 

exponenciální.[21] Pokud logaritmujeme závislost molekulové hmotnosti, zjistíme, že nezískáme 

lineární závislost logaritmované molekulové hmotnosti na poloze v dráze. Určité části 

logaritmované molekulové hmotnosti mohou být lineárně závislé, pro celý průběh závislosti to 

ale neplatí. Výrazné odchylky u logaritmované závislosti molekulové hmotnosti jsou na začátku 

a na konci dráhy. Bandy v drahách zkoumaných vzorků jsou rozmístěné po celém jejich průběhu, 

ale počet bandů standardu je velmi omezený (obvykle okolo 5 bandů), musíme proto nalézt 

převodní charakteristiku, která nám umožní vypočítat molekulovou hmotnost pro bandy 

v kterékoli pozici v dráze. 
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Způsobů jak nalézt převodní charakteristiku mezi polohou bandu v dráze a molekulovou 

hmotností je mnoho. Pro výpočet molekulové hmotnosti jsme použili následující postupy. 

5.4.1 Výpočet molekulové hmotnosti pomocí aproximace po částech lineární 

funkcí 

Tento postup plně využívá toho, že pracujeme s obrazem elektroforeogramu, který je 

maticí diskrétních hodnot. Převodní charakteristika je v tomto případě převodní tabulka (look up 

table, LUT), která pro každou hodnotu pozice bandu v dráze obsahuje molekulovou hmotnost 

příslušnou dané pozici. 

Hodnoty molekulové hmotnosti v převodní tabulce získáme tak, že nejprve 

zlogaritmujeme hodnoty molekulových hmotností bandů standardu. Logaritmování provádíme 

z toho důvodu, že se při této operaci závislost molekulové hmotnosti zlinearizuje. 

Linearizováním závislosti zvýšíme úspěšnost při hledání převodní charakteristiky. Následně 

aproximujeme tyto hodnoty po částech lineární funkcí. Tento postup je častěji nazýván lineární 

interpolací. Možným úskalím v tomto případě může představovat to, že bandy nejsou ve svých 

pozicích v dráze ekvidistantní, to znamená, že mezi jednotlivými bandy není stejná vzdálenost, 

tento problém ale není závažný. Dalším úskalím je jak určit hodnotu zlogaritmované molekulové 

hmotnosti pozic v dráze, které se nenalézají mezi dvěma bandy. V tomto případě jsme se 

rozhodli extrapolovat hodnoty zlogaritmované molekulové hmotnosti podle dvou nejbližších 

známých bandů. 

Takto získané hodnoty nakonec ještě upravíme tak, že je použijeme jako argument 

mocninné funkce o základu e (Eulerovo číslo), tj. provedeme inverzní operaci k předchozímu 

logaritmování hodnot molekulové hmotnosti. Upravené hodnoty převodní tabulky můžeme 

nazvat vypočtenou hodnotou molekulové hmotnosti a použít je pro nalezení molekulové 

hmotnosti bandů u neznámých vzorků. Porovnání molekulové hmotnosti standardu a převodní 

charakteristiky určené pomocí aproximace po částech lineární funkcí a postup výpočtu 

je na obr. 5.9. 
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Obr. 5.9: Porovnání molekulové hmotnosti komponent standardu (modrá) a převodní 

charakteristiky vypočtené pomocí aproximace po částech lineární funkcí (červená) v horní části. V dolní 

části je zobrazeno prokládání logaritmovaných hodnot molekulové hmotnosti po částech lineární funkcí. 

5.4.2 Výpočet molekulové hmotnosti pomocí lineární regrese 

Při výpočtu převodní charakteristiky pomocí lineární regrese hodnoty molekulové 

hmotnosti bandů logaritmujeme a na tyto upravené hodnoty použijeme aparát lineární regrese, 

který je podrobněji popsán v kapitole Vybrané metody modelování dat. Pomocí lineární regrese 

získáme přímo matematický popis přímky, která prokládá hodnoty logaritmované molekulové 

hmotnosti. Abychom získali prakticky použitelný vztah, musíme provést operaci inverzní 

k zlogaritmování, což je v tomto případě použití vztahu získaného pomocí lineární regrese jako 

argumentu mocninné funkce o základu e. V případě lineární regrese můžeme do výpočtu 

molekulové hmotnosti zanést chyby. Zavedení chyby představuje předpoklad, že je závislost 

zlogaritmované hmotnosti na pozici bandu v dráze lineární, přestože je jasně patrné, že závislost 
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není lineární v celém průběhu, ale pouze v jeho části. Lineární regrese minimalizuje kritérium, 

kterým je součet čtverců odchylek. Kvůli tomu je celý průběh převodní charakteristiky zatížen 

chybou, protože prokládající přímka prokládá všechny hodnoty logaritmované molekulové 

hmotnosti s minimálními odchylkami a ne lineární průběh v části závislosti. Porovnání 

molekulové hmotnosti standardu a převodní charakteristiky určené pomocí aproximace lineární 

funkcí a zobrazení prokládání logaritmovaných hodnot je na obr. 5.10. 

 

Obr. 5.10: Porovnání molekulové hmotnosti komponent standardu (modře) a převodní 

charakteristiky vypočtené pomocí lineární regrese (červeně) v horní části. V dolní části je zobrazeno 

prokládání logaritmovaných hodnot molekulové hmotnosti pomocí lineární regrese. 
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5.4.3 Výpočet molekulové hmotnosti pomocí kvadratické regrese 

Výpočet molekulové hmotnosti pomocí kvadratické regrese se výrazně neliší od výše 

popsaného postupu využívajícího lineární regrese. Jediný rozdíl je ve využití kvadratické regrese 

namísto lineární regrese. Důvodem pro využití kvadratické závislosti je průběh logaritmované 

molekulové hmotnosti, který kvůli konvexnímu průběhu připomíná část průběhu paraboly. 

Kvadratická závislost dokáže korigovat nelinearity v závislosti logaritmované molekulové 

hmotnosti. Nedostatkem kvadratické regrese je, že nemůžeme zajistit, aby výsledná závislost 

byla konvexní. Nejlepší nalezená závislost pomocí lineární regrese potom nemusí být pro daný 

definiční obor rostoucí, jak by bylo žádoucí, ale může mít lokální maximum a klesat. Porovnání 

molekulové hmotnosti standardu a převodní charakteristiky určené pomocí aproximace 

po částech lineární funkcí a prokládání logaritmovaných hodnot pomocí paraboly je na obr. 5.11. 

 

Obr. 5.11: Porovnání molekulové hmotnosti komponent standardu (modře) a převodní 

charakteristiky vypočtené pomocí kvadratické regrese (červeně) v horní části. V dolní části je prokládání 

logaritmovaných hodnot molekulové hmotnosti pomocí kvadratické regrese. 
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6 Implementace navržené metody 

zpracování obrazů elektroforeogramů 

V této kapitole je stručně popsaná implementace metody ve dvou vývojových 

prostředích, a to v prostředí programu Matlab a v prostředí NetBeans. 

6.1 Implementace metody zpracování 
obrazů elektroforeogramů v Matlabu 

Pro vývoj metody zpracování obrazů elektroforeogramů jsem použil softwarový nástroj 

Matlab. V Matlabu jsem celou metodu implementoval a ověřil její funkčnost. Zdrojové kódy 

implementace metody v Matlabu je možné nalézt na přiloženém CD v složce 

Implementace/Matlab. Metodu jsem implementoval pomocí funkcí segmStripes1, která 

implementuje metodu segmentace pomocí adaptivního prahování, její zdrojový kód je v souboru 

segmStripes1.m a rozhraní funkce je: 

[M] = segmStripes1(im, par1, par2). 

Vstupy funkce segmStripes1 je im, což je obraz elektroforeogramu převedený z RGB 

barevného prostoru na šedotónový, par1 parametr vyhlazovací dolní propusti a par2 parametr 

adaptivního prahu. Výstupem funkce segmStripes1 je matice M, jejíž počet sloupců odpovídá 

počtu sloupců vstupního šedotónového obrazu elektroforeogramu a počet řádek odpovídá počtu 

nalezených drah. Výstupní matice v každém řádku obsahuje vektor logických hodnot. Logické 

hodnoty 'true' odpovídají oblasti zájmu (jedné dráze) v obraze elektroforeogramu. 

Segmentace pomocí autokorelační funkce je implementována ve funkci segmStripes3, 

zdrojový kód je v souboru segmStripes3.m a rozhraní funkce je: 

[M] = segmStripes3(im, par1, par2, par3). 

Vstupy funkce segmStripes3 je im šedotónový obraz elektroforeogramu, par1 parametr 

první vyhlazovací dolní propusti, par2 parametr druhé vyhlazovací dolní propusti a par3 

parametr dolní propusti adaptivního prahu. Výstup funkce segmStripes3 je matice M, stejná jako 

u funkce segmStripes1. Pomocí funkcí segmStripes1 a segmStripes3 získáme segmentaci obrazu 

elektroforeogramu. 

Se znalostí segmentace můžeme postoupit k dalšímu kroku, k extrakci průběhů jasu 

jednotlivých drah. To je implementováno ve funkci extractCurves, její zdrojový kód je v souboru 

extractCurves.m a její rozhraní je: 
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[C, Cf] = extractCurves(im, M). 

Vstupem funkce extractCurves je obraz elektroforeogramu im a matice segmentací M. 

Prvním výstupem funkce je matice C, jejíž počet řádků odpovídá počtu řádků obrazu 

elektroforeogramu a počet sloupců odpovídá počtu drah v obraze elektroforeogramu. V každém 

sloupci této matice je obsažen průměrný průběh jasu pro příslušnou dráhu. Druhým výstupem 

funkce extractCurves je matice Cf, jejíž rozměry jsou totožné jako u prvního výstupu. 

Ve sloupcích této matice jsou obsaženy vlnkové koeficienty aproximace získané pomocí 

stacionární vlnkové transformace.  Pomocí funkce extractCurves tedy získáme jak křivky jasu 

pro jednotlivé dráhy, tak vlnkové koeficienty získané pomocí stacionární vlnkové transformace. 

Vlnkové koeficienty aproximují průběhy jasu, ale je z nich odstraněn šum. Vlnkové koeficienty 

slouží k nalezení významných lokálních extrémů. 

Vlastní nalezení lokálních maxim, další krok ve zpracování obrazu elektroforeogramu, 

 je implementováno funkcí findPeaks, zdrojový kód je v souboru findPeaks.m a její rozhraní je: 

[P] = findPeaks(C, Cf, thres1, thres2). 

Vstupy funkce findPeaks jsou matice průběhů jasu C a matice vlnkových koeficientů 

aproximace Cf získané pomocí funkce exctractCurves, hodnota prahu pro samostatná lokální 

maxima thres1 a hodnota prahu pro lokální maxima superponovaná na jiná lokální maxima 

thres2. Výstupem funkce findPeaks je struktura P, která pro každý průběh jasu obsahuje polohy 

všech nalezených lokálních maxim P.peak_exact, které prošly logickou filtrací s dvěma výše 

zmíněnými prahy, dále je ve struktuře vektor poloh všech lokálních minim, která jsou 

před daným lokálním maximem P.peak_pre a vektor všech poloh lokálních minim, 

která následují za daným lokálním maximem P.peak_post. Vektory poloh lokálních minim jsou 

využitelné pro výpočet šířky peaku lokálního maxima nebo pro výpočet plochy pod křivkou 

daného peaku. 

Posledním krokem zpracování obrazu elektroforeogramu podle navržené metody je 

výpočet molekulové hmotnosti. Ten je možné provést pomocí funkcí computeAMU1, 

computeAMU2 a computeAMU4, jejichž zdrojový kód je možné nalézt v příslušných souborech 

(computeAMU1.m, computeAMU2.m a computeAMU4.m). Funkce computeAMU1 určuje 

molekulovou hmotnost pomocí lineární regrese, funkce computeAMU2 pomocí kvadratické 

regrese a computeAMU4 pomocí lineární interpolace. Rozhraní všech těchto funkcí je stejné: 

[P] = computeAMU1(P, ind, ind_logical, AMU, im_height). 
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Vstupy funkce jsou struktura P obsahující polohy lokálních maxim, kterou jsme získali 

pomocí funkce findPeaks, dále pak informace o tom, která z drah je dráhou standardu, určená 

pomocí celočíselné hodnoty ind, následuje vektor logických hodnot ind_logical, který 

svou délkou odpovídá počtu nalezených lokálních maxim v dráze standardu a obsahuje logickou 

hodnotu 'true' pouze na pozicích lokálních maxim, které odpovídají známým bandům standardu. 

Dalším parametrem je vektor AMU, který obsahuje hodnoty molekulové hmotnosti bandů 

standardu. A konečně posledním parametrem je počet řádků obrazu elektroforeogramu 

im_height.  Výstupem všech funkcí computeAMU je vektor hodnot molekulové hmotnosti 

vypočtených pro všechny hodnoty nezávisle proměnné průběhu jasu, který se přiřadí 

do struktury P, a lze ho získat jako P.AMU. Tento vektor slouží jako převodní tabulka 

mezi obrazovou souřadnicí a molekulovou hmotností nalezeného lokálního maxima. 

Pro zobrazení výsledků analýzy jsem vytvořil funkce visualizeResults1, visualizeResults2 

a visualizeResults3, jejichž zdrojové kódy lze nalézt v příslušných souborech. Funkce 

visualizeResults1 zobrazuje původní obrázek a nalezené bandy. Rozhraní funkce je: 

[] = visualizeResults1(im,M,P). 

 Parametry funkce jsou im šedotónový obraz elektroforeogramu, M matice segmentace a 

struktura P. Funkce visualizeResults2 slouží k zobrazení všech jasových průběhů přes jednotlivé 

dráhy s označenými bandy. Rozhraní funkce je: 

[] = visualizeResults2(M,C,P). 

Parametry funkce jsou M matice segmentací, C matice všech extrahovaných průběhů jasu 

a struktura P. Funkce visualizeResults3 slouží k zobrazení segmentace elektroforeogramu 

na původním barevném obrazu elektroforeogramu. Rozhraní funkce je: 

image = visualizeResults3(im,M). 

Parametr im je v tomto případě původní barevný obraz elektroforeogramu v RGB 

barevném prostoru, M je matice segmentací. Výstupem je obraz barevný image se zobrazenou 

segmentací.  

Pro snadnější zpracování elektroforeogramu pomocí Matlabu jsem vytvořil spouštěcí 

skript analyseElectrophoreogram.m, který volá všechny výše popsané funkce ve správném 

pořadí a umožňuje měnit parametry funkcí. Tento skript je praktický pro uživatele seznámené 

s programem Matlab a umožňuje bohatou volbu parametrů, popřípadě dodatečné zpracování 

obrazu, nebo vypočtených hodnot. Pro praktické použití při rutinním zpracování 

elektroforeogramů není vhodný, zejména proto že laboratoře často nevlastní program Matlab a 
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matlabovský skript, přestože umožňuje větší volnost při práci s obrazem i vypočtenými 

hodnotami, zvyšuje šanci na zanesení chyby do výpočtu ručním zadáváním parametrů hodnot. 

Implementace metody v programu Matlab využívá funkce implementované v Signal 

Processing Toolboxu a Image Processing Toolboxu.  

6.2 Implementace metody zpracování obrazů elektroforeogramů v Javě 
Implementace metody v Javě a vytvoření aplikace s grafickým rozhraním pro zpracování 

elektroforeogramů je zásadní z hlediska praktického využití metody na odborných pracovištích. 

Pro implementaci metody v Javě a tvorbu aplikace jsem zvolil vývojové prostředí NetBeans. 

Aplikaci jsem navrhl jako průvodce (wizard), což je aplikace, která uživatele vede krok 

po kroku sérií oken, ve kterých uživatel může modifikovat průběh zpracování 

elektroforeogramu. Pro implementaci metody zpracování elektroforeogramů jsem zvolil 

průvodce se šesti okny. Jednotlivá okna obsahují operace otevření a načtení obrazu 

elektroforeogramu, změnu velikosti obrazu elektroforeogramu, segmentaci obrazu 

elektroforeogramu, extrakci průběhů jasu a logickou filtraci nalezených bandů, výpočet 

molekulové hmotnosti a export dat do excelovského sešitu. V následujících kapitolách budou 

jednotlivé kroky průvodce popsány podrobněji. Průvodce se po spuštění aplikace 

ElektroforezaTool spustí buď z menu File/Open ImporterWizard, nebo po kliknutí na zelené 

tlačítko se šipkou. 

Zdrojový kód aplikace je možné prohlédnout jako NetBeans projekt na přiloženém CD ve 

složce Implementace/Java/ElektroforezaTool. 

6.2.1 Krok „Otevření a načtení souboru“ 

V prvním kroku uživatel musí zvolit jaký obraz elektroforeogramu chce zpracovávat a 

načíst ho. Výběr souboru se provede kliknutím na tlačítko označené „…“, čímž se vyvolá 

dialogové okno pro výběr souboru. Pro další analýzu jsou platné pouze soubory obrazového 

formátu JPEG s koncovkou „ .jpg “. Po vybrání správného souboru se cesta k souboru zobrazí 

v textovém poli označeném popisem „File:“  a umožní se načtení souboru pomocí tlačítka „Load 

image“, které bylo do té doby vypnuté. Kliknutím na tlačítko „Load image“  se obraz 

elektroforeogramu načte a pokud vše proběhne v pořádku, je uživateli umožněno pokračovat 

v dalším zpracování zvoleného obrazu do dalšího kroku pomocí tlačítka „Next“  v dolní části 

grafického rozhraní. Správné načtení obrazu také indikuje popisek pod tlačítkem 

„Load image“ . 



51 

První krok průvodce je možné vidět na obr. 6.1. 

 

Obr. 6.1: První krok průvodce nazvaný „Otevření a načtení souboru “. 

6.2.2 Krok „Změna velikosti obrazu“ 

Pokud uživatel úspěšně zvládnul otevření a načtení obrazu může v tomto kroku změnit 

velikost zpracovávaného obrazu. Změna velikosti obrazu se provede potahováním černého 

obdélníku přes obrázek na požadovanou velikost a stisknutím tlačítka „Resize image“. 

Potahování je možné za levý horní roh obdélníku anebo za pravý spodní roh obdélníku. Změna 

velikosti obrazu je do zpracování obrazu elektroforeogramu zavedena proto, aby bylo možné 

analyzovat pouze menší výřez z celého obrazu. Obraz elektroforeogramu často neobsahuje jen 

samotný gel, ale i část pozadí, na kterém byl obraz gelu snímán, nebo různé popisky, které 

mohou způsobit, že metody segmentace obrazu nebudou správně fungovat. Změna velikosti 

obrazu také není určena k tomu, aby se z celého elektroforeogramu pro analýzu vybíralo pouze 

malé množství drah (1 až 4 dráhy), malý počet drah, stejně jako neodstraněné okolí gelu, může 

způsobit špatnou funkci segmentačních algoritmů. Změna velikosti obrazu není bezpodmínečně 

nutná, uživatel může pokračovat do dalšího kroku průvodce i bez změny velikosti obrazu. 

Pokračování do dalšího kroku se provede kliknutím na tlačítko „Next“ . Snímek druhého kroku 

průvodce je na obr. 6.2. 
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Obr. 6.2: Druhý krok průvodce nazvaný „Změna velikosti obrazu“. 

6.2.3 Krok „Segmentace obrazu“ 

V kroku segmentace obrazu musí uživatel zvolit, jakou metodou chce obraz segmentovat. 

Výběr metody se provede kliknutím na jedno ze dvou terčíkovitých tlačítek. Při kliknutí 

na tlačítko, u nějž je popisek „Adaptive thresholding“  se pro segmentaci obrazu metoda 

využívající adaptivní prahování. Současně se uživateli povolí modifikovat vyhlazení průběhu 

sloupcových minim v textovém poli s popiskem „Smoothing“  a průběh adaptivního prahu 

v textovém poli s popiskem „Threshold“ . Je důležité zmínit, že zadané hodnoty ovlivňují 

číslicové integrátory, proto jsou akceptované hodnoty parametrů pouze z intervalu (0; 1), kvůli 

stabilitě těchto číslicových filtrů. Při zadání jiných hodnot se použije výchozí hodnota. Výchozí 

hodnoty parametrů jsou zvoleny tak, aby je u „pěkného“ obrazu elektroforeogramu nemusel 

uživatel měnit a přesto dosáhl uspokojivých výsledků segmentace obrazu. Vlastní segmentace se 

provede stisknutím tlačítka „Segment“. Tím se provede vlastní segmentace a vizualizuje se 

v zobrazovaném náhledu obrazu elektroforeogramu zeleným podbarvením nalezených drah. 

Podobně se provede segmentace s využitím autokorelační funkce, pouze je nutné zvolit 

namísto tlačítka s popiskem „Adaptive thresholding“  tlačítko s popiskem 

„Autocorrelation“ . Význam parametrů metody je podobný, stejně jako povolené hodnoty pouze 

z intervalu (0; 1). Segmentace se stejně jako při použití adaptivního prahování provede 

stisknutím tlačítka „Segment“, čímž se určí segmentace obrazu elektroforeogramu a její 

výsledek se vizualizuje v náhledu zeleným podbarvením nalezených drah. 
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Segmentace je nezbytně nutná pro vyhodnocení obrazu elektroforeogramu a proto je 

postup do dalšího kroku průvodce umožněn až po jejím vypočtení, tedy po stisknutí tlačítka 

„Segment“. 

Grafické rozhraní kroku „Segmentace obrazu“ je na obr. 6.3. 

 

Obr. 6.3: Třetí krok průvodce nazvaný „Segmentace obrazu“. 

6.2.4 Krok „Extrakce průběhů jasu a logická filtrace bandů“ 

V tomto kroku se z obrazu elektroforeogramu extrahují průměrné průběhy jasu podle 

segmentace vypočtené v předchozím kroku. Všechny tyto průběhy jasu se zvýrazněnými 

detekovanými bandy se zobrazí v dolní části grafického rozhraní a pomocí záložek je možné si 

mezi průběhy jasu jednotlivých drah přepínat a všechny si prohlédnout. V horní části grafického 

rozhraní jsou textová pole s popisky „Main threshold“ , „Secondary threshold“, „Width  of 

peak“ a tlačítko „Filter“ . Pomocí hodnoty doplněné do textového pole s popiskem „Main 

threshold“  může uživatel změnit hodnotu hlavního prahu, který slouží pro logickou filtraci 

samostatných bandů, lokálních maxim v průběhu jasu. Pomocí hodnoty doplněného do textového 

pole s popiskem „Secondary threshold“ může uživatel změnit hodnotu vedlejšího prahu 

pro logickou filtraci superponovaných bandů. Hodnota doplněná do textového pole s popisem 

„Width of peak“  ovlivňuje logickou filtraci bandů pomocí šířky při jejich základně. 
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Logická filtrace s těmito třemi parametry se provede stisknutím tlačítka „Filter“ , po jeho 

stisknutí se aktualizují grafy v dolní části grafického rozhraní. V průbězích jasu zůstanou 

označené bandy, které prošly logickou filtrací. 

Logická filtrace není nezbytně nutná pro další postup ve zpracování obrazu 

elektroforeogramu, je ale velmi výhodné jí využít pro zpřehlednění výsledků. 

Krok „Extrakce průběhů jasu a logická filtrace bandů“ je na obr. 6.4. 

 

 

Obr. 6.4: Čtvrtý krok průvodce nazvaný „Extrakce průběhů jasu a logická filtrace bandů“. 



55 

6.2.5 Krok „Výpočet molekulové hmotnosti“ 

V předposledním kroku průvodce je vypočítána molekulová hmotnost. Pro výpočet 

molekulové hmotnosti je nezbytně nutné znalost, která z drah na obrazu elektroforeogramu je 

dráha standardu. Tento výběr se provede pomocí prvního comboboxu, jehož položky jsou „Lane 

1“, „Lane 2“, „Lane 3“, atd., výběrem příslušné dráhy standardu. Pomocí druhého comboboxu si 

uživatel může zvolit, pomocí jaké aproximace bude molekulová hmotnost určena, možnosti 

výběru jsou „Linear regression“ pro lineární regresi, „Quadratic regression“ pro kvadratickou 

regresi a „Linear interpolation“ pro lineární interpolaci. Dalším krokem ve výpočtu molekulové 

hmotnosti je zadání molekulové hmotnosti bandů nalezených v dráze standardu. Hodnoty 

molekulové hmotnosti se zadávají do tabulky do příslušné kolonky odpovídající danému bandu. 

Pořadí bandů v tabulce odpovídá pořadí bandů v grafu v dolní části grafického rozhraní. Přestože 

se v předchozích krocích využívá logická filtrace, mohou se v dráze standardu objevit bandy, 

ke kterým nelze přiřadit molekulovou hmotnost. Kolonky takovýchto bandů se nevyplňují, 

ale ponechá se v nich výchozí hodnota 0. Po zadání molekulových hmotností se převodní tabulka 

pro určení molekulové hmotnosti bandů ve zkoumaných vzorcích vypočte stisknutím tlačítka 

„Calculate weight“ . 

Po výpočtu molekulové hmotnosti může uživatel pokračovat na poslední krok průvodce 

kliknutím na tlačítko „ Next “ . 

Snímek kroku „Výpočet molekulové hmotnosti“ je na obr. 6.5. 

 

Obr. 6.5: Pátý krok průvodce nazvaný „Výpočet molekulové hmotnosti“. 
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6.2.6 Krok „Export dat do excelovského sešitu“ 

V posledním kroku může uživatel uložit vypočtené hodnoty celé analýzy 

do excelovského sešitu. Před vlastním uložením je nutné vybrat složku, do které se bude 

excelovský sešit ukládat. Výběr složky se provede kliknutím na tlačítko „…“  vedle textového 

pole v horní části grafického rozhraní, čímž se vyvolá dialogové okno pro výběr složky a názvu 

souboru. Po vybrání složky, zadání názvu souboru a zavření dialogového okna se v textovém 

poli s popiskem „File:“  zobrazí cesta k ukládanému souboru. Uložení souboru se provede  

stisknutím tlačítka „Save file“. 

Struktura excelovského souboru je následující. Soubor obsahuje dva listy. V prvním list 

jsou ve sloupcích tabulky průběhy jasu pro všechny dráhy na daném obrazu elektroforeogramu. 

Navíc je v dalším sloupci celá převodní charakteristika obrazové souřadnice na molekulovou 

hmotnost. Tuto převodní charakteristiku lze také nazvat hodnotami nezávisle proměnné. 

V druhém listu excelovského sešitu jsou pro všechny dráhy nalezené bandy, jejich jasová 

hodnota a vypočtená molekulová hmotnost. Poslední krok průvodce je zobrazen na obr. 6.6. 

 

Obr. 6.6: Poslední šestý krok průvodce nazvaný „Export dat do excelovského sešitu“. 
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7 Srovnání navržené metody s komerčním softwarem 

Pro srovnání navržené metody jsem využil implementaci metody zpracování obrazu 

elektroforeogramu v Matlabu. Porovnával jsem výsledky získané zpracováním několika obrazů 

elektroforeogramů zpracovaných pomocí implementace mnou navržené metody s výsledky 

komerčního softwaru používaného na pracovištích Ústavu chemie a biochemie Mendelovy 

Univerzity v Brně při zpracování těch samých obrazů. Obrazy elektroforeogramů pro porovnání 

nebyly úplně typické obrazy elektroforeogramů. Od typických elektroforeogramů se lišily tím, 

že neobsahovaly pouze jednu dráhu standardu, ale na každém obrazu jsou hned 4 dráhy 

standardu. To je z hlediska porovnávání úspěšnosti algoritmů výhodné, protože na jedné z drah 

standardu můžeme vypočítat převodní charakteristiku mezi obrazovou souřadnicí a molekulovou 

hmotností a na ostatních drahách standardu můžeme velmi spolehlivě posoudit úspěšnost 

algoritmu. Více drah standardu je výhodné také z toho důvodu, že se velmi významně liší svojí 

intenzitou, což může posloužit k posouzení detekce drah a bandů. Jeden z testovacích obrazů 

elektroforeogramů je možné spatřit na obr. 7.1. 

 

Obr. 7.1: Jeden z testovacích obrázků. V levé části obrázku jsou čtyři dráhy, 

které všechny obsahují vzorky standardu a můžou tak posloužit k objektivnímu 

srovnání metody s komerčním softwarem. 
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7.1 Výsledky srovnání 
Zjistil jsem, že segmentace obrazu elektroforeogramu pracuje spolehlivě a významně 

usnadňuje analýzu elektroforeogramu ve srovnání s komerčním softwarem, který vyžaduje 

manuální označení všech drah i bandů uživatelem. Téměř automatická segmentace 

mnou navrženou metodou činí zpracování obrazu elektroforeogramu výrazně rychlejší a snazší. 

Výsledky algoritmu pro extrakci průběhů jasu přes jednotlivé dráhy je plně srovnatelný 

s extrakcí průběhů jasu u komerčního softwaru. Metoda nalezení lokálních extrémů v průbězích 

jasů, tedy nalezení bandů v jednotlivých drahách funguje spolehlivě a přesně lokalizuje bandy 

v jednotlivých drahách. Výsledky se mohou od komerčního softwaru mírně lišit kvůli použité 

logické filtraci, protože v komerčních nástrojích se více používá logická filtrace podle šířky 

bandu, zatímco v mnou navržené metodě má logická filtrace spíše doplňkový charakter. 

Hlavním důvodem pro zpracování obrazů elektroforeogramů je z mého pohledu přesný 

výpočet molekulové hmotnosti neznámých substancí ve zkoumaných vzorcích. Proto jsem 

výsledky výpočtu molekulové hmotnosti porovnal podrobněji. 

Vypočtené molekulové hmotnosti bandů pomocí komerčního softwaru, kterou v tomto 

případě porovnání považuji za skutečnou a správnou hodnotu molekulové hmotnosti, a pomocí 

mnou navržené metody jsem porovnal tak, že jsem zjistil odchylky mezi hodnotami vypočtenými 

komerčním softwarem a mou metodou. Z odchylek jsem určil absolutní hodnoty a z nich 

následně vypočetl střední hodnotu a směrodatnou odchylku. 

Při použití lineární regrese pro výpočet převodní charakteristiky mezi obrazovou 

souřadnicí a molekulovou hmotností byla střední hodnota odchylek 2,8706 kDa se směrodatnou 

odchylkou 6,0972 kDa. 

Při použití kvadratické regrese pro výpočet převodní charakteristiky mezi obrazovou 

souřadnicí a molekulovou hmotností byla střední hodnota odchylek 8,3055 kDa se směrodatnou 

odchylkou 18,9294 kDa. 

Při použití lineární interpolace pro výpočet převodní charakteristiky mezi obrazovou 

souřadnicí a molekulovou hmotností byla střední hodnota odchylek 1,394 kDa se směrodatnou 

odchylkou 3,007 kDa. 

Vypočtené parametry rozdělení odchylek jsou v následující tab. 7.1. 
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Tab. 7.1: Vypočtené parametry rozdělení odchylek při srovnání 

navržené metody s komerčním softwarem 

 

Metoda výpočtu 

molekulové hmotnosti 

Střední hodnota 

odchylky [kDa] 

Směrodatná odchylka 

odchylky [kDa] 

Lineární regrese 2,8706 6,0972 

Kvadratická regrese 8,3055 18,9294 

Lineární interpolace 1,394 3,007 

 

Oproti očekávání, že výpočet převodní charakteristiky mezi obrazovou souřadnicí a 

molekulovou hmotností bude nejpřesnější s využitím kvadratické regrese, nejlépe vyšla metoda 

výpočtu molekulové hmotnosti, která využívá lineární interpolaci. To je pravděpodobně 

způsobeno tím, že popisovaná závislost je natolik nelineární, že ji nelze generalizovat pomocí 

regresních metod s uspokojivými výsledky. Naproti tomu lineární regrese zobecňuje závislost 

minimálně a současně je také výpočetně mnohem méně náročná. 

Protože obrazy elektroforeogramů, na kterých jsem testoval úspěšnost navrhované 

metody, obsahují více drah standardů, rozhodl jsem se podrobit výpočet molekulové hmotnosti 

ještě dalšímu srovnání. Jak už bylo zmíněno na začátku této práce, vzorek standardu obsahuje 

částice s přesně definovanou molekulovou hmotností. Když už je v obraze elektroforeogramu 

více drah standardů, můžeme z jedné dráhy standardu určit převodní charakteristiku 

mezi obrazovou souřadnicí a molekulovou hmotností a tu aplikovat na další dráhy standardů. 

Pro porovnání potom máme znalost o skutečné hodnotě molekulové hmotnosti, nemusíme se 

spoléhat na výsledky komerčního softwaru a současně můžeme zjistit úspěšnost výpočtu 

molekulové hmotnosti u komerčního softwaru. 

Při tomto porovnání jsem určil rozdíl mezi skutečnou hodnotou molekulové hmotnosti 

bandů standardu (danou jeho složením, v tomto konkrétním případě standard „Precision plus 

protein standards“ od firmy Bio-Rad, USA) a porovnával s vypočtenou hodnotou molekulové 

hmotnosti. Z odchylek jsem určil absolutní hodnotu a z ní vypočetl střední hodnotu a 

směrodatnou odchylku. 
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Při použití komerčního softwaru byla střední hodnota odchylek 0,663 kDa se 

směrodatnou odchylkou 0,7687 kDa. 

Při použití lineární regrese pro výpočet převodní charakteristiky mezi obrazovou 

souřadnicí a molekulovou hmotností byla při určování molekulové hmotnosti bandů standardu 

střední hodnota odchylek 3,1808 kDa se směrodatnou odchylkou 8,4323 kDa. 

Při použití kvadratické regrese pro výpočet převodní charakteristiky mezi obrazovou 

souřadnicí a molekulovou hmotností byla při určování molekulové hmotnosti bandů standardu 

střední hodnota odchylek 3,6575 kDa se směrodatnou odchylkou 6,44 kDa. 

Při použití lineární interpolace pro výpočet převodní charakteristiky mezi obrazovou 

souřadnicí a molekulovou hmotností byla při určování molekulové hmotnosti bandů standardu 

střední hodnota odchylek 0,5149 kDa se směrodatnou odchylkou 0,753 kDa. 

Shrnutí vypočtených parametrů rozdělení odchylek je v tab. 7.2 

Tab. 7.2: Objektivní porovnání přesnosti výpočtu molekulové hmotnosti. 

Metoda výpočtu 

molekulové hmotnosti 

Střední hodnota 

odchylek [kDa] 

Směrodatná odchylka 

odchylek [kDa] 

Komerční software 0,663 0,7687 

Lineární regrese 3,1808 8,4323 

Kvadratická regrese 3,6575 6,44 

Lineární interpolace 0,5149 0,753 

 

Při tomto objektivním porovnání opět nejlépe vychází metoda využívající lineární 

interpolaci pro výpočet převodní charakteristiky mezi obrazovou souřadnicí a molekulovou 

hmotností. Tato metoda dokonce vykazuje lepší výsledky při určování molekulové hmotnosti 

bandů standardu než komerční software. Shodně s předchozím způsobem porovnání metody byla 

metoda využívající lineární regresi poněkud úspěšnější, i když toto tvrzení může být vzhledem 

k hodnotám směrodatných odchylek sporné. 
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8 Závěr 

V diplomové práci jsem popsal vybrané metody zpracování signálu a vybrané metody 

modelování signálu, s jejichž využitím jsem vyvinul metodu na zpracování elektroforeogramů. 

Mnou vyvinutá metoda umožňuje téměř automatickou kompletní analýzu elektroforeogramů. 

Navrhl jsem metodu segmentace elektroforeogramu, která v obraze elektroforeogramu nalezne 

dráhy jednotlivých vzorků a dokáže spolehlivě segmentovat i obrazy elektroforeogramů nízké 

kvality. Pomocí informací získaných při segmentaci elektroforeogramu se pro jednotlivé dráhy 

extrahují průměrné průběhy jasu. Průběhy jasu se odšumí, čímž je umožněná spolehlivá detekce 

významných lokálních extrémů v průměrném průběhu jasu, které odpovídají bandům v obraze 

elektroforeogramu. Z polohy bandů v obraze elektroforeogramu v jednotlivých drahách je určena 

molekulová hmotnost odpovídající částicím obsažených v příslušných bandech. 

Celou navrženou metodu jsem implementoval v prostředí programu Matlab. V Matlabu 

jsem ověřil, že všechny navržené součásti metody zpracování elektroforeogramů jsou funkční 

plní svůj účel. V Matlabu jsem také ověřil spolehlivost metod a odladil nedostatky součástí 

metody. Dále jsem celou metodu implementoval jako samostatnou aplikaci pomocí 

programovacího jazyka Java ve vývojovém prostředí programu NetBeans. Implementací 

v NetBeans jsem vytvořil počítačový program ElektroforezaTool, který vhodný pro praktické 

využití při analýze elektroforeogramů v laboratořích. 

Metodu zpracování elektroforeogramů, kterou jsem navrhnul, jsem podrobil srovnání 

s komerčním softwarem na vyhodnocování elektroforeogramů. Mnou navržená metoda je 

srovnatelná s komerčním softwarem. Při objektivním srovnání výpočtu molekulové hmotnosti 

u neznámých vzorků je mnou navržená metoda dokonce lepší, než komerční software. Výsledky 

objektivního srovnání mnou navržené metody s komerčním softwarem jsou uvedeny v tab. 7.2. 

Domnívám se, že metoda je dostatečně spolehlivá a oproti porovnávanému komerčnímu 

softwaru nabízí výraznou úsporu času při vyhodnocování elektroforeogramů. Proto si myslím, 

že tato metoda je způsobilá k tomu být využívána k vyhodnocování obrazů elektroforeogramů 

na pracovištích Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. Program 

ElektroforezaTool je možné využít i k jiným účelům, než je vyhodnocování elektroforeogramů 

výpočtem molekulové hmotnosti. Pomocí programu ElektroforezaTool je možné získat křivky 

jasu z obrazů elektroforeogramů, které je možné dále zpracovat pomocí metod zpracování 

signálu, třeba tím že z několika elektroforeogramů získáme průběhy jasu, převzorkujeme je 

na stejný rozsah molekulových hmotností. Následně můžeme pomocí vlnkové transformace 
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výrazně zmenšit množství dat. A komprimovaná data je nakonec možné použít 

k naučení klasifikátoru a získat tak zajímavé informace o naměřených vzorcích, které nejsou 

na první pohled patrné. 

Do budoucna by bylo vhodné metodu a navržený počítačový program ElektroforezaTool 

vybavit dalšími možnostmi vyhodnocení obrazů elektroforeogramů a podrobit dalšímu testování. 

Jednou z takovýchto možností je určování barev bandů. Barva bandu může být zajímavá 

při elektroforéze proteinů a může pomoci při odhadování chemické struktury analyzovaného 

proteinu. Další možností je navrhnout metodu pro výpočet koncentrace látek obsažených 

v bandech, popřípadě jejich látkové množství. A poslední ale ne nejméně významnou možností 

dalšího vývoje aplikace ElektroforezaTool je implementace hierarchického shlukování a vytvořit 

nástroj na konstrukci dendrogramů z vybraných vzorků. 
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